Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje
Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem 400 01
www.kpdmuk.cz, info@kpdmuk.cz
Vážení ředitelé Domů dětí a mládeže, vedoucí organizací pro děti a mládež
a
koordinátoři městských parlamentů dětí a mládeže v Ústeckém kraji, milí delegáti,
pokud ve vašem městě existuje dětská samospráva (parlament), máte možnost zúčastnit
se zasedání delegátů Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje (dále jen KPDM ÚK), které
se bude konat 17. – 19. dubna 2015. Zahájení zasedání je naplánováno na 17:00 (17. dubna) v Domě
dětí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem. Účastnický poplatek činí 150,Kč. Cena zahrnuje ubytování a stravu. Jízdné bude propláceno minimálně z 50%. Speciální požadavky
na stravu, například diety nebo vegetariáni, hlaste předem na e-mail: info@kpdmuk.cz. S sebou spacáky
a pokud možno karimatku (případně deku a polštář).
Hlavními tématy zasedání bude společná aktivita městských parlamentů dětí a mládeže
v Ústeckém kraji, konkrétně formou debat, dotazníků a soutěží. Dále v rámci zasedání budou rozvíjeny
komunikační a seberealizační schopnosti delegátů KPDM ÚK. Považujeme za důležité, aby každý
parlament vyslal své zástupce, kteří budou svůj městský parlament zastupovat. Byli bychom rádi, pokud
by si zástupci každého parlamentu připravili prezentaci v programu Microsoft office PowerPoint nebo
jiných kompatibilních programech nebo krátký film o historii, fungování a plánech jejich městského
parlamentu. Počet delegátů za městský parlament je stanoven individuálně dle domluvy s vedením KPDM
ÚK. Prosím vás o potvrzení účasti formou e-mailu: info@kpdmuk.cz nejpozději do 13. dubna 2015.
Plánované body zasedání KPDM ÚK:
1.
2.
3.
4.
5.

Skupinové práce ohledně evidence parlamentů dětí a mládeže
Tvorba společné soutěže
Tvorba společného dotazníkového šetření
Tvorba společné akce
Exkurze do města Ústí nad Labem

Předpokládaný konec zasedání je stanoven na 15:30 (19. 4. 2015). V případě nutnosti může dojít
k prodloužení zasedání. Jakékoliv požadavky na změnu programu můžete zaslat na e-mail
info@kpdmuk.cz.
Závaznou přihlášku na zasedání KPDM ÚK naleznete na adrese
http://elearning.kpdmuk.cz/forms/new (je zapotřebí výsledný dokument vytisknout v daném časovém
limitu). Delegáti bez vytištěné přihlášky podepsané zákonným zástupcem nemohou být účastníky
zasedání KPDM ÚK a tudíž nebudou ubytováni!
S přáním krásného dne, za vedení KPDM ÚK

Martin Votroubek
hejtman KPDM ÚK
votroubek@kpdmuk.cz

Projekt „Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje“ je realizován s finanční
podporou Ústeckého kraje.

