Parlament dětí a mládeže města Ostravy

STAŇTE SE ČLENY PDMMO
Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) je nezávislá apolitická organizace, tvořená
mládežníky, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spojení s Ostravou. Není nám lhostejné místo, v němž se
dennodenně pohybujeme. Záleží nám na budoucnosti, kterou můžeme ovlivnit. Chceme se dovídat
věci, které by mladým lidem neměly být zatajovány. Máme tu vůli, síly a vize pomáhat tvořit město
pro mladé. Organizace působí již čtrnáct let a po celou dobu se snažíme vést naše vrstevníky
k neformálnímu vzdělávání, které je pro všechny důležité a zároveň efektivní.

Co PDMMO dělá?
Hlavním cílem Parlamentu je hájení zájmů mladých lidí z Ostravy, spolu s vytvářením lepších
podmínek pro jejich studium a život v našem městě. Toho se snaží dosahovat spoluprací s městem
Ostrava, Moravskoslezským krajem, školami, neziskovými organizacemi, a to pořádáním rozličných
akcích pro mladé lidi, jako jsou debaty se zajímavými hosty, semináře, různé vzdělávací i jiné projekty
(v oblastech sportu, kultury, životního prostředí, volného času…) Důležité je především úsilí o co
největší zapojení mládeže do veřejného dění, zaujímání stanovisek k různým společenským otázkám
a zastupování jejich názorů ruku v ruce s reálnými opatřeními vedoucími ke zlepšení dané
problematiky.

Proč se stát členem PDMMO?
Naše akce projekty mají dopad na tzv. pasivní a aktivní příjemce, obě tyto kategorie získávají nové
znalosti, zkušenosti, zážitky. Do pasivních příjemců řadíme naše účastníky, kteří se účastí na naších
akcích neformálně vzdělávají, získávají jisté znalosti o veřejném dění, na sportovních akcích tmelí
kolektiv, což může vést třeba ke zlepšení mezilidských vztahů (ve třídě, škole, skupinách, …). Tou
druhou kategorií jsou aktivní příjemci. To jsou naši členové, kteří na rozdíl od pasivních příjemců
získávají navíc další znalosti a zkušenosti, ze kterých mohou následně v životě těžit. Z našich členů se
stávají aktivní občané, kteří naprosto přirozeně podstoupí rozvoj svých znalostí a využívají potenciálu
svých kompetencí. To vše lze pozorovat na jednotlivých členech, u nichž vidíme velký progres,
kterým si během svého působení v PDMMO prošli, nebo stále procházejí. Přirozeně se učí
zodpovědnosti, soběstačnosti, aktivně se zapojují a tím podporují svůj seberozvoj, získávají
společenské a občanské kompetence. Pomocí nejrůznějších diskusí přichází rozvoj komunikace na
nejrůznějších úrovních, s tím úzce souvisí rozvoj znalostí českého jazyka v písemném i ústním
projevu. Účastníme se i mezinárodních akcí, je zde příležitost se rozvíjet i v cizích jazycích. Členové
získávají digitální kompetence, jelikož působíme na různých platformách, tvoříme příspěvky,
spravujeme vlastní web, sociální sítě a máme několik dalších aktivit, které podporují rozvoj v oblastí

digitální gramotnosti. Působení v PDMMO posiluje iniciativnost, podnikavost a kreativitu. Jsme
ukázkou školy demokracie, jelikož se řídíme platnými demokratickými principy, rozvoj demokracie je
velice důležitý a musíme si demokracie vážit, proto tyto principy zastáváme i u nás v organizaci. To
hlavní, co v PDMMO získáte, jsou noví přátelé, kolegové, kteří vám vždy rádi pomohou, něčemu vás
přiučí, v aktivitách vás podpoří. Jsme místem nejen pro plnění malých snů. Pakliže máte nápady na
nějaké akce, projekty, aktivity, ale sami na jejich realizaci nestačíte, tak právě naše organizace může
v této realizaci napomoci a uděláme to velmi ochotně. Je pro nás samozřejmostí si vzájemně
pomáhat a vzájemně se podporovat. Stejně tak máme velkou podporu ze strany koordinátorky a SVČ
Korunka, ve kterém působíme.

Akce a projekt PDMMO
Rozvoj těchto veškerých kompetencí tkví v přípravě a organizaci našich akcí. PDMMO uspořádal
spoustu akcí a některé z nich vám níže představíme.
Turnaj SŠ v archery game
Sportovní turnaj pro SŠ v zábavním centu Horník.
Osudové osmičky
Panelová diskuse v centu PANT, hlavním tématem byly významné události minulého století v letech
1918, 1938, 1948, 1968.
Síla komunální politiky
Panelová neformální diskuse na témata pravomoci městských orgánů, systém voleb do
zastupitelstva, rozdělení města na městské obvody.
Předvolební debata kandidátů na primátora města Ostravy
Debata kandidátů na křeslo ostravského primátora v SVČ Korunka.
Krajská konference: úspěšně do života
Workshopy s lektory pro mladé lidi v SVČ Korunka na témata: finanční gramotnost, vlastní podnikání,
studium a práce v zahraničí, personalistika, volnočasové aktivity.
Co je ta EU vlastně zač?
Přednáška v SVČ Korunka pro studenty o EU, o fungování EU, pravomocech, přínosech i nevýhodách.
Debata kandidátů na europoslance
Předvolební debata kandidátů stran s nejvyšším volebním potenciálem ve volbách do Evropského
parlamentu v SVČ Korunka.
Středoškolský turnaj v paintballu
Turnaj středoškolských týmů v netradiční sportovní aktivitě v areálu Piraňa paintball.
Město pro mladé
Diskuse zástupců SŠ s náměstkyní primátora Andreou Hoffmanovou na téma školství a sport na
Magistrátu města Ostravy.
Na kafe s…
Veřejné diskuse s europoslancem Evženem Tošenovským, majitelem divadla a hercem Albertem
Čubou, primátorem města Ostravy Tomášem Macurou. Právě na tyto diskuse chceme navázat
podcasty Na kafe s…, které bychom prezentovali na našich sociálních sítích.
Simulace krajského zastupitelstva
Společně s Mladými demokraty jsme uspořádali simulované jednání zastupitelstva kraje, kterému

předcházela přednáška o fungování kraje a diskuse s náměstkem hejtmana pro oblast dopravy a
chytrého regionu Jakubem Unuckou.
Mimo všechny tyto akce jsme aktivní v několika projektech. Jsme součástí projektu Europe Goes
Local, jehož cílem je vytvořit strategický dokument pro práci s mládeží v našem městě. Dále jsme
zapojeni v projektu Navrhni hlavní, nejdůležitějším výstupem projektu bude metodika, kterou budou
moci využít obce, městské části, města či kraje, všichni, kdo chtějí zapojovat občany do plánování
veřejného prostoru. Jsme zapojení ve Fajne rodině: tvorba akčního plánu rodinné politiky města
Ostravy na další období. Parlament má svého zástupce v projektu Safer Internet Centra, které je
národním koordinátorem aktivit, které jsou zaměřené na zlepšení on-line bezpečnosti dětí v České
republice. Několikrát jsme navštívili Parlament ČR, kde jsme se vždy domluvili i na nějaké diskusi
s některým z poslanců. V době covidové jsme mimo jiné pomáhali obyvatelům s nákupy, uspořádali
pro příznivce PDMMO fotosoutěž a chystáme další aktivity, které bude možné zrealizovat.

