Zápis ze zasedání Opavského zastupitelstva dětí a mládeže
Datum konání: 23. ledna 2020
Přítomno: 18
Omluvenio: 11
Neomluveni: 7
Zapisovatel: Anna Vavrošová
Ověřovatel: Milan Freiberg
Program:
8:00 – 8:30

Organizační záležitosti (koordinátor)
- shrnutí proběhlých akcí, knižní bazar, platby za OZDM.
- koordinátor poučil členy OZDM o pravidlech zacházení s novou velkoplošnou obrazovkou. Je možno
ji používat pouze v přítomnosti koordinátora či jiné pověřené osoby starší 18 let.

8:30 – 8:45

Plánované akce OZDM (koordinátor)
- OZDM se shodlo na termínu a místě konání teambuildingu (28. února 2020)
- někteří členové OZM se přihlásili k pomoci na akci „Pondělní káva s propabačním pracovníkem ,
tentokrát na téma Mladí a závislosti na technologiích (27. ledna 2020 v Klubu Art)
- někteří členové OZDM se přihlásili k pomoci na akci „Debata na téma internetová a mediální
gramotnost – 11. února 2020, Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Bezručovo náměstí 14
- členové OZDM předběžně slíbilo pomoci s akcí Šetření jídlem v jídelnách
- členové OZDM přislíbili účast na inscenovaném soudním jednání (březen, duben 2020)

8:45 – 9:45

Workshop: Naplánuj si svou akci (hosté: Štěpán Pustějovský, Filip Liďák – PDM MSK)
- hosté diskutovali s členy OZDM o plánování akcí
- proběhla simulační hra na téma Plánování akcí

9:45 – 10:30

Pracovní stoly
- proběhlo sdílení nápadů na akce OZDM ve třech skupinách a následně byly výsledky prezentovány
před celým zastupitelstvem
- probíral se také návrh procházky po Opavě pro širokou veřejnost

10:30 – 11.00 Představení PR týmu
- komise pro marketing a PR navrhla společné focení a také focení jednotlivých (hlavně vedení
OZDM). Focení pak bylo v průběhu zasedání provedeno
11:00 – 11:15 Kolik váží vzdělání (Anna Vavrošová, Aleš Hrk)
- byl představeno pokračování projektu PDM MSK a také uzávěrka dotazníků na zapojených školách
- členové OZDM diskutovalo o účelu akce a zvážili svou účast v projektu
11:15 – 12.45 Obědová přestávka
12:45 – 14:00 Výběr témat pro konferenci o Cílech trvale udržitelného rozvoje (SDG)
- jako témata pro letošní konferenci byly vybrány: konce hladu a konec chudoby (č.1 a 2)

Zapsala: Anna Vavrošová
Ověřil: Milan Freiberg

Zapsáno: 25. ledna 2020

