USTANOVENÍ O UDĚLENÍ CERTIFIKÁTU
Národní parlament dětí a mládeže (dále jen NPDM) se dne 15.11.2009 usnesl na
těchto podmínkách týkajících se udělení certifikátů:

Článek 1.
Základní ustanovení
1. Národní parlament dětí a mládeže (dále jen NPDM) si je vědom rozdílnosti mezi
jednotlivými strukturami, jejich specifičností v různých oblastech a různou působností.
Od toho také odvíjecích se rozdílných činností práce a potřeb. Základním důvodem
této certifikace je sjednocení hlavních myšlenek všech struktur a tím i vyplývající
jednoty. Za tohoto stavu tedy bude možno lépe organizovat jednotlivé projekty, akce
a vznikne tím i lepší komunikace mezi jednotlivými složkami.

Článek 2.
Podmínky procesu získání certifikátu
1. Certifikace bude probíhat u všech krajských a městských parlamentů, které o ni
projeví zájem a jsou zapsány v evidenci NPDM.
2. Těmto PDM budou doručeny materiály jak přesně postupovat, jak vyhovět
jednotlivým pravidlům a podmínkám.
3. Podmínky budou pro všechny struktury schváleny jednotně bez výjimek vedením
NPDM.
4. O získání certifikátu mohou požádat městské a krajské parlamenty. Školním
parlamentům budou vydány pouze evidenční listy.
5. Vzniknou body (kritéria), které budou jednotlivé parlamenty vyplňovat pod čestným
prohlášením správnosti a budou mít povinnost je v určitém časovém intervalu
aktualizovat.
6. Certifikát nemůže být udělen, pokud parlament nebude splňovat všechny
stanovená kritéria nebo nebude schopen řádně doložit svoji činnost.
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7. Kritéria budou k nahlédnutí Komisi pro udělení certifikace PDM (dále jen Komise),
která může žádat doložení jednotlivých kritérií reálnými podklady.
8. Ve výjimečných případech může dojít i k celkovému odebrání certifikátu po
hrubém porušení či nesplnění základních pravidel.
9. NPDM se k jednotlivým žádostem vyjádří vždy do 30 dnů od přijetí žádosti, včetně
zaslání certifikátu v případě kladného hodnocení. Ihned po přijetí žádosti bude
elektronickou formou zasláno potvrzení o obdržení žádosti.
10. Žádosti musí NPDM obdržet elektronicky na email: certifikace@participace.cz
11. Platnost každého certifikátu je dva roky, po uplynutí této lhůty je třeba zažádat o
její obnovení. Pokud se tak nestane, je certifikát Parlamentu automaticky odňat.
Parlamenty musí o obnovení platnosti požádat samy bez vyzvání NPDM.

Článek 3.
Rozřazení certifikátů
1. Základním rozřazením certifikace bude dělení na parlamenty městské a krajské.
2. Mimo dělení dle oblasti působnosti parlamentu budou certifikáty rozděleny ještě na
dva stupně dle náročnosti požadavků – základní úroveň (certifikát typu A) a vyšší
úroveň (certifikát typu B).

Článek 4.
Komise pro udělení certifikátu PDM:
1. Složení Komise je stanoveno tímto dokumentem.
2. Komisi tvoří Vedení NPDM daného volebního období (předseda, I. místopředseda,
II. místopředseda).
3. Každý člen Komise má stejný počet hlasů.
4. Komise rozhoduje o PDM na základě předložených informací od supervizora.
5. V případě nedostatku informací o daném PDM může Komise požádat supervizora
o dodání dalších informací, které umožní Komisi rozhodnout o udělení či neudělení
certifikátu.
6. V případě zamítnutí žádosti o certifikát musí Komise písemně vyrozumět
supervizora i daný PDM a zaslat zdůvodnění.
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Článek 5.
Pozice supervizora:
1. Pozici supervizora zastupuje koordinátor NPDM, nebo osoba jím pověřená.
2.

Supervizor

připravuje

podklady

pro

Komisi.

Je

příjemcem

žádostí

a

komunikátorem mezi Komisí a daným PDM.
3. Supervizor prochází sám všechny podklady pro udělení certifikátu a v případě
záporného rozhodnutí Komise může na základě porovnání písemného vyrozumění
Komise a jemu doručených podkladů zkontrolovat nesrovnalosti a případně
navrhnout nové projednání.

Článek 6.
Certifikát typu A (základní úroveň) PDM na městském stupni:
1. PDM musí existovat minimálně jeden rok (v období podání žádosti), tzn. že PDM
musí být alespoň ve druhém roce své existence.
2. PDM musí mít alespoň 7 stálých členů, ve zvoleném volebním období a v období
předešlém.
3. PDM musí mít vypracován vlastní Statut, volební a jednací řád (volební a jednací
řád může být i součástí Statutu).
4. PDM se musí pravidelně setkávat v důstojných prostorách adekvátních jeho
postavení.
5. Z jednotlivých zasedání PDM musí být vytvořen zápis, který musí obsahovat
seznam všech přítomných a nepřítomných členů; projednávané body a datum
daného zasedání.
6. PDM musí mít své internetové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány (tzn.
poslední úprava nesmí být starší než jeden měsíc).
7. Parlament musí mít záštitu, která mu umožňuje činnost.

Článek 7.
Certifikát typu B (vyšší úroveň) PDM na městském stupni:
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1. PDM musí existovat minimálně tři roky (v období podání žádosti), tzn. PDM musí
být alespoň ve čtvrtém roce své existence.
2. PDM musí mít alespoň 7 stálých členů, ve zvoleném volebním období a období
předešlém.
3. V PDM musejí být zastoupeny minimálně dva školní parlamenty.
4. PDM musí mít vypracován vlastní Statut, volební a jednací řád (volební a jednací
řád může být i součástí Statutu).
5. PDM musí mít své internetové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány (tzn.
poslední úprava nesmí být starší než dvacet dva dnů).
6. PDM se musí pravidelně (minimálně jedenkrát za tři týdny) setkávat v důstojných
prostorách adekvátních jeho postavení.
7. PDM musí mít záštitu, která mu umožňuje činnost.
8. Z jednotlivých zasedání PDM musí být vytvořen zápis, který musí obsahovat
seznam všech přítomných a nepřítomných členů; projednávané body a datum
daného zasedání.
9. PDM musí komunikovat a spolupracovat s okolními PDM, tzn. spolupracovat
s PDM na nižších (školní) a vyšších úrovních (krajské, NPDM). Rozumí se tím trvalá
komunikace nejen čelních představitelů PDM, ale také spolupráce a pomoc při řešení
problémů a pořádání aktivit.
10. PDM musí být schopen uspořádat minimálně čtyři aktivity za rok. Aktivitou se
rozumí činnost uspořádaná výhradně členy PDM, uspořádaná z jejich vlastní
iniciativy a v celoměstském rozsahu (tzn. zařazení většiny škol z oblasti působnosti
PDM ; akce na veřejném prostranství pro děti a mládež, do které se mohou aktivně
zapojit; činnost spočívající ve spolupráci s ostatními PDM v okolí aj.).
11. PDM nemusí být držitelem certifikátu A než zažádá o certifikát B, stačí pouze
dodržení všech výše uvedených bodů.

Článek 8.
Certifikát typu A (nižší úroveň) PDM na krajském stupni:
1. PDM musí mít za sebou alespoň dvouletou existenci (v období podání žádosti ;
tzn. PDM musí být ve třetím roce své existence).
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2. PDM musí mít alespoň 7 stálých členů v daném volebním období a období
předešlém.
3. PDM musí mít vypracován vlastní Statut, volební a jednací řád (volební a jednací
řád může být i součástí Statutu).
4. PDM musí mít své internetové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány (tzn.
poslední úprava nesmí být starší než jeden měsíc).
5. PDM se musí pravidelně setkávat v důstojných prostorách adekvátních jeho
postavení.
6. PDM musí mít záštitu, která mu umožňuje činnost.
7. Z jednotlivých zasedání PDM musí být vytvořen zápis, který musí obsahovat
seznam všech přítomných a nepřítomných členů, projednávané body a datum
daného zasedání.
8. V PDM musí být zastoupeny minimálně tři PDM na městské úrovni.
9. PDM musí spolupracovat s NPDM, poskytovat mu zprávy o činnosti. Pro získání
certifikátu je nutné alespoň jednoleté členství PDM v NPDM.
10. PDM musí být schopen uspořádat minimálně jednu aktivitu za rok. Aktivitou se
rozumí činnost uspořádaná výhradně členy PDM, uspořádaná z jejich vlastní
iniciativy a v celokrajském rozsahu (tzn. zařazení většiny měst z oblasti působnosti
PDM ; akce na veřejném prostranství pro děti a mládež, do které se mohou aktivně
zapojit; činnost spočívající ve spolupráci s ostatními PDM v okolí aj.).

Článek 9.
Certifikát typu B (vyšší úroveň) PDM na krajském stupni:
1. PDM musí mít za sebou alespoň tříletou existenci (v období podání žádosti; tzn.
PDM musí být ve čtvrtém roce své existence).
2. PDM musí mít alespoň 7 stálých členů v daném volebním období a dvou obdobích
předešlých.
3. PDM musí mít vypracován vlastní Statut, volební a jednací řád (volební a jednací
řád může být i součástí Statutu).
4. PDM musí mít své internetové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány (tzn.
poslední úprava nesmí být starší než čtrnáct dnů).
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5. PDM se musí pravidelně (minimálně jedenkrát za dva měsíce) setkávat v
důstojných prostorách adekvátních jeho postavení.
6. PDM musí mít záštitu, která mu umožňuje činnost.
7. Z jednotlivých zasedání PDM musí být vytvořen zápis, který musí obsahovat
seznam všech přítomných a nepřítomných členů, projednávané body a datum
daného zasedání.
8. PDM musí spolupracovat s NPDM, poskytovat mu zprávy o činnosti. Pro získání
certifikátu je nutné dvouleté členství PDM v NPDM.
9. PDM musí participovat na projektech NPDM nebo vytvářet vlastní projekty
ve spolupráci s NPDM.
10. PDM musí být schopen uspořádat za rok minimálně jednu aktivitu v celokrajském
rozsahu (tzn. zařazení většiny měst z oblasti působnosti PDM) a druhou aktivitu
nezáleže na velikosti. Aktivitou se rozumí činnost uspořádaná výhradně členy PDM,
uspořádaná z jejich vlastní iniciativy, akce na veřejném prostranství pro děti a
mládež, do které se mohou také aktivně zapojit, a činnost spočívající ve spolupráci
s ostatními PDM v okolí aj.
11. PDM musí uspořádat minimálně jedno vícedenní zasedání v daném volebním
období.
12. PDM nemusí být držitelem certifikátu A než zažádá o certifikát B, stačí pouze
dodržení všech výše uvedených bodů.

Článek 10.
Závěrečné ustanovení :
1. Rada a Předsednictvo NPDM může změnit znění tohoto dokumentu nazákladě
platného hlasování o pozměňovacím návrhu (rozhodování Rady aPředsednictva
NPDM je ustanoveno ve Statutu NPDM).
2. Zrušit tento dokument smí Vedení NPDM (předseda, I. místopředseda,
II. místopředseda) na základě platného hlasování členů Rady a Předsednictva
NPDM, kde musí zrušení schválit nadpoloviční většina všech členů Rady a
Předsednictva NPDM.
3. Ustanovení o udělení certifikátu vchází v platnost 15.11.2009.
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4. K interpretaci Ustanovení o udělení certifikátu a záležitostí z něho vyplývajících se
generálně zmocňuje předsedkyně a koordinátorka NPDM.

Ivana Rykrová, v.r.
předsedkyně NPDM, 2009

Jana Votavová, v.r.
Koordinátorka NPDM, 2009

Národní parlament dětí a mládeže je projekt, který v ČR funguje od roku 1998.
Jeho realizátorem je základní článek sdružení dětí a mládeže DUHA, konkrétně
dužina Participace – program Participace.
Letošní zasedání bylo podpořeno a zařazeno do kampaně Evropa mladýma očima.
www.participace.cz www.evropamladymaocima.cz www.duha.cz
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