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1. My delegáti Národního Parlamentu Dětí a Mládeže jsme se dohodli,
že od roku 2002 až do následujícího jednání se budeme zabývat
těmito tématy:
•

Evropská unie

•

Reforma školství

•

Volný čas dětí a mládeže

•

Práva a povinnosti dětí a mládeže

2. My delegáti Národního Parlamentu Dětí a Mládeže navrhujeme tyto
prostředky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvářet všude aktivity, které budou vyplňovat volný čas dětí a mládeže;
informovat prostřednictvím zástupců regionálních dětských parlamentů veřejnost, a
hlavně mládeže, o úmluvě o právech dítěte;
jednat s provozovateli kulturních a sportovních zařízení za účelem poskytování slev
pro děti a mládež;
vyhledávat volné prostory vhodné pro činnost ve volném čase a doporučovat způsoby
jejich využívání;
spolupracovat při organizování společenských akcí pro děti a mládež;
pořádat zájmové semináře na různá témata;
zajímat se o dění v naší škole a obci;
se souhlasem školy nebo obce připravit nástěnku s informacemi o právech a
povinnostech dětí, žáků, učitelů;
vést písemnou evidenci o plnění námi stanovených úkolů.

3. My delegáti Národního Parlamentu Dětí a Mládeže požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aby školy více podporovaly mimoškolní aktivity dětí a mládeže, např. zájmové
kroužky;
aby v rámci škol byl větší výběr výukových programů a výměnných pobytů;
více seminářů na téma Úmluva o právech dítěte, jeho práva a povinnosti;
veřejné projednávání žákovských práv, které by byly realizovány v rámci
aktualizovaného školního řádu;
aby školám byl umožněn operativní převod nepoužívaných učebnic a učebních
pomůcek na jinou školu;
aby v České republice bylo zřízeno více center volného času;
aby obce vyhradily vhodné plochy pro grafity a zajistily informovanost veřejnosti o
těchto plochách;
aby byla umožněna trvalá činnost dětských sněmů a samospráv na všech úrovních,
včetně Národního Parlamentu Dětí a Mládeže;
podporovat neziskové organizace týkající se dětí a mládeže;
aby učitelům byly dávány psychotesty;
požadujeme býti více informováni o Evropské unii.
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