
Ahoj,

chceš vědět, co je nového v participaci (zapojení dětí)? Je to ten projekt,  
jak jsi se s námi (lektorkami a lektorem z Ministerstva práce a sociálních věcí) 
sešel/sešla a ve skupině jsme se společně bavili, jak to udělat, aby děti mohly 
říct, co chtějí. Ministerstvo je to místo, kde se snaží nastavit pravidla tak,  
aby se rodině i dětem vedlo dobře. Chceš si připomenout, jak takové setkání 
vypadalo? Tady najdeš více: Děti - Právo na dětství (pravonadetstvi.cz). 

Zatím jsme se sešli s dospělými i s dětmi celkem desetkrát. Byli to kluci  
a holky z velkého i malého města, ti, co řeší nějaké starosti (třeba mají rodiče 
málo peněz nebo se rozvádějí), děti se zdravotními potížemi nebo děti, co 
jsou aktivní v nějakých školních skupinách. Dohromady s námi bylo 54 dětí  
a mladých lidí. Dospělí byli ti, kdo nějak pracují s dětmi, třeba soudci, poli-
cajti, právníci, sociální pracovníci a bylo jich dohromady 59.

Abychom zjistili, co a jak děti mohou říct dospělým a co se jim líbí a co ne, 
posílali jsme také dotazníky a dostali jsme 240 odpovědí od dětí z celé ČR. 
Ptali jsme se na to stejné i dospělých.

Pamatuješ si na nástroj CPAT, kterým 
můžeš měřit, jak a jestli se děti cítí být 
zapojené, když o nich dospělí rozhodují? 
Více o něm najdeš ZDE. 

Rada Evropy (organizace, ve které je 46 zemí 
Evropy) se radí s dětmi, jak říct o participaci 
všem, aby tomu všichni rozuměli. A také mluví 
s dospělými o tom, že je důležité děti zapojovat 
a umět to i změřit. Magda a Anička jsou součástí 
evropské poradní dětské skupiny. 

Text zprávy nám pomohla napsat Máša 11 let

Jsme také slavní – vyšla zpráva z konference ve městě Cork v Irsku, kde byly i Magda a Anička od nás  
z České republiky! Dozvěděli jsme se tam hodně věcí o tom, jak se daří poslouchat děti v jiných zemích. 

Děti, které se konference v Irsku účastnily (Anna, Magda, Arnar, Gloria, Izabela, Izabela Lara, Mariana, 
Maya, Sisu a Tuvia) dostaly dokonce takový průkaz, že jsou odborníci a odbornice v participaci.

Na konferenci země 
(Česká republika, Finsko, Island, 

Portugalsko, Slovinsko) představily 
i nové způsoby, jak zapojit děti. 

Všechno je napsáno ZDE.

ZPRÁVU Z KONFERENCE 
v Irském Corku 

si můžeš přečíst ZDE.

Máš chuť nás ještě někdy potkat 
a popovídat si, jestli se něco změnilo, 
jestli se ti s dospělými povídá lépe? 
Napiš nám. Můžeme zorganizovat setkání 
online, nebo pozvat tě na velké setkání 
v květnu do Prahy.Andrea (andrea.safarik@mpsv.cz, tel.: 608 510 782) 

http://www.pravonadetstvi.cz/participace-deti-v-evrope-posilovani-narodniho-ramce-a-aktivit-v-ramci-participace-deti/akce/fokusni-skupiny/deti-1/
http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/aktualni-projekty/participace-deti-v-evrope-posilovani-narodniho-ramce-a-aktivit-v-ramci-participace-deti/nastroje-rady-evropy/
http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/zprava-z-konference-k-participaci-rady-evropy-a-evropske-unie.html
http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/CP4Europe-Conference-Report---Children-and-Young-People's-Version.pdf
mailto:andrea.safarik%40mpsv.cz?subject=

