
ZASTUPITELSTVO MLADÝCH PRAHY 8 (ZM) 

Co je ZM?  
ZM je neformální skupina mladých lidí bydlících v Praze 8 ve věku od 10 let (5. třída ZŠ) do věku ukončení střední 
školy v prezenčním studiu, kteří se budou podílet na zlepšování života mladých lidí v Praze 8.  
 
Proč být členem ZM? 

● Mohu prosazovat své nápady na zlepšení života v Praze 8 v různých oblastech. 
● Naučím se týmové práci a veřejně prezentovat aktivity ZM. 
● Vzdělám se v oblasti fungování úřadu a vedení městské části. 
● Setkám se s různými dětskými zastupitelstvy nejen v Praze, abychom si předávali své zkušenosti. 
● Poznám Prahu 8 z mnoha pohledů. 
● Zapojím se do organizace veřejných projednání s různými cílovými skupinami (spolky, školy, občané…). 
● Prohloubím si komunikační dovednosti. 
● Budu u toho 

 

Kdy a Kde se budeme od září 2016 scházet? 
Každou druhou středu v měsíci od 14:30 do 16:00 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 8, v Grabově vile, Na Košince 1, 
Praha 8-Libeň. 
 

Kontaktní osoba: 
Iva Hájková, koordinátorka místní Agendy 21 z oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 ÚMČ Praha 8, 
email: iva.hajkova@praha8.cz, tel. 601 306 109. 
 

Informativní schůzka k ZM se koná 8. června ve 14:30 hodin v zasedací místnosti 
v Grabově vile, Na Košince 1, Praha 8-Libeň. Budeme se na tebe těšit. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Oddělte 

PŘIHLÁŠKA DO ZASTUPITELSTVA MLADÝCH PRAHY 8 
 

JMÉNO: _______________________________________________________________________________________ 
 

PŘÍJMENÍ:_____________________________________________________________________________________ 
 

NÁZEV ŠKOLY:________________________________________________________________________________ 
 

TŘÍDA:________________________________________________________________________________________ 
 

EMAIL (u mladších dětí může být email rodiče):______________________________________________________ 
 

TELEFON (u mladších dětí může být telefon rodiče):___________________________________________________ 
 
TELEFON RODIČE (u dětí ze základní školy):________________________________________________________ 
 

Beru na vědomí, že mé dítě bude na akcích ZM bez doprovodu dospělé osoby ze školy. 
 

PODPIS RODIČE:_______________________________________________________________________________ 
 

Vyplněnou přihlášku odevzdej ve škole do konce května 2016, která jí předá výše uvedené kontaktní osobě. 
 

Petr Vilgus, zástupce starosty MČ Praha 8   Iva Hájková, koordinátorka místní Agendy 21 


