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říjen  2013

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova  
i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež.

ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ  V ČR

AKTUALITY

Transformace NICM pod NÚV
Dne 2. července 2013 schválila Porada vedení MŠMT 
převod některých agend NIDM na DZS a NÚV. Pod 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) bude převede-
na Česká národní agentura (ČNA) včetně Eurodesku  
a Národní informační centrum pro mládež se transfor-
muje pod Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), ostatní 
oddělení NIDM přecházejí pod Národní institut další-
ho vzdělávání (NIDV).
Bližší informace o začlenění NICM pod NÚV  
a o ukončení činnosti NIDM k 31. 12. 2013 přineseme 
v dalším Zpravodaji.

Tradičního Setkání certifi-
kovaných ICM se zúčastni-
la i nově certifikovaná ICM

V pondělí 7. 10. 2013 proěhlo v Národním 
Informačním centru pro mládež letos již 3. 
setkání certifikovaných ICM. Na tomto se-
tkání se poprvé představili zástupci ze 4 
čerstvě certifikovaných ICM – ICM Český 
Brod, ICM Jilemnice, ICM Kladno a ICM 
Slaný. Ředitel odboru pro mládež Mgr. Mi-
chal Urban všem letos nově certifikovaným 
slavnostně předal certifikáty kvality ICM  
a popřál jim hodně úspěchů v další práci.



Teplice
Kampaň měla několik částí, dvě 
z nich proběhly během prázdnin. 
Jednalo se o již druhý ročník 
celostátní infocachingové hry, 
která byla tentokrát zaměřena  
na evropské občanství. Dle plánu 
ICM Teplice rozmístilo 10 infoca-
chingových kartiček s otázkami  
a pravidelně kontrolovalo, zda 
jsou karty stále na určených mís-
tech, případně byly doplněny. 
Infocache byly umístěny nejen  
v Ústeckém kraji, ale také např.  
v Krkonoších na zajímavých tu-
ristických místech.
Další letní aktivitou v rámci 
kampaně byla fotosoutěž Jimmy  
na cestách, kdy se mladí lidé 
mohli na místech, která o prázd-
ninách navštíví vyfotit s po-
stavičkou maskota  Jimmyho 

a fotografii poslat do soutěže.  
Vyvrcholením kampaně byla 
pak 5.9.2013 akce Informovaný 
občan, především pak soutěž-
ní hra s horolezeckou stěnou. 
Účastníci si losovali otázky tý-
kající se EU a odpověď, pokud 
ji neznali, mohli najít na horole-
zecké stěně, v různých úrovních. 
Za správnou odpověď, pak sou-
těžící losoval ceny, propagační  
a upomínkové předměty kampa-
ně a ICM Teplice.
V rámci akce byly účastníkům  
k dispozici další atrakce např. 
malování na obličej, trampolí-
na,workshop se sádrovými odlit-
ky. Také proběhlo vyhlášení sou-
těže Jimmy na cestách, vítěz byl 
odměněn rovněž propagačními 
předměty kampaně.
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Z REGIONŮ

Kampaň Informovaný občan v jednotlivých ICM

Náchod
Infocachingová hra a fotosoutěž Jimmy na ces-
tách probíhaly o prázdninách, kdy je Klub zavřený,  
to ovšem neznamená, že je nečinný. Fotosoutěže se 
zúčastnilo 48 dětí a vyhodnocení nejlepších fotografií 
proběhlo 5. 9. 2013 při příležitosti otevírání Klubu  
a ICM pro další školní rok. Odtud si ti nejlepší foto-
grafové odnesli i drobné ceny. Na této akci byly také 
stolní hry s motivem Jimmyho, které si v průběhu od-
poledne zahrálo kolem 90 účastníků.
Dále ICM s heslem Informace tady a teď vyrazilo  
na Kruronské slavnosti, kde využilo vysokou míru ná-

vštěvnosti a stánek ICM se tak dostal takřka do středu 
dění. Více jak 350 lidí si tak u stánku zahrálo známou 
počítačovou hru Dobyvatel ve stolním podání a s vě-
domostními otázkami z jednotlivých regionů. Krom 
Dobyvatele nechybělo ani plno jiných kvízů, puzzle  
a pexes s logy Jimmyho, ICM, MŠMT... Největší 
atrakcí však pro malé návštěvníky byla lanová akti-
vita s příhodným názvem Vyhledej informace na síti, 
kdy cca 180 dětí zdolávalo 4m vysokou nataženou síť 
a přitom hledalo odpověď na předem vybranou otáz-
ku.
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Z REGIONŮ

Ivančice
Informační centrum pro mládež v Ivan-
čicích v rámci kampaně Informace prá-
vě teď! - Informovaný občan uspořádalo 
akci „Zahradní párty plná informací“.  
Ve čtvrtek 5.9.2013 od 15:00 hod. ve 
venkovním areálu SVČ Ivančice se sešlo 
téměř 40 dětí a mladých lidí, kteří moh-

li získat nejrůznější informace, soutěžit  
v minikvízu a vyhrát drobné ceny. Celou 
akcí zněla moderní hudba a nechyběly 
aktivity sportovního mobilního hřiště.
V rámci kampaně se ICM v Ivančicích 
zapojilo také do fotografické soutě-
že Jimmy na cestách a Infocachingové 
prázdninové soutěže. 

Cheb
Má za sebou dvoudenní kurz pro 
JIMMY, jeden se konal v červnu a dru-
hou část  uspořádali v rámci Kampa-
ně 5.9.2013. Proškoleno mají 9 lidí (z 
toho je jeden zaměstnanec Martin). S 
některými budou ještě intenzivně pra-
covat, jiní jsou připravení.

Soutěže - Infocaching poslali do 
NICM, v Chebu se infosoutěž konala 
regionálně ještě v Sokolově, Ostrově 
a Nejdku. JIMMY fotky se netěšily 
velkému ohlasu, přišlo cca 6 sním-
ků a víceméně z okruhu zaměstnanců  
a dobrovolníků ICM. 
Vyhlášena byla fotosoutěž „Pozitiv, 
negativ, provokativ“, ta byla zaměřená 
na zapojení mládeže do participativ-
ních procesů. Účast uspokojivá, na to, 

že to bylo o prázdninách májí cca 10 
autorů.

Debata - respektive slyšení na téma 
Aktivní občan v EU - 18. 5. 2013 pro-
běhla ve spolupráci S Asociací NNO  
v KK v sokolovském Domě kultury, 
kde přijal účast RNDr. Pavel Poc, eu-
roposlanec a Mgr. Michela Suchardo-
vá z Evropského fóra (Aliance evrop-
ského roku občanů EYCA). Bylo zde 
cca 150 účastníků, převážně dospělých 
z Karlovarského kraje.

V ICM byla také pořádána debata 
s prezentací Evropského práva - 15 
účastníků - den informací 5. 9. 2013. 
Ten den byl také happening - vyhlášení 
vítězů soutěží a pilotáž vzdělávacího 
programu Evropa je naše.

Prostějov
Informační kampaň „Víte, že...“ - kampaň probíhala na přelomu 
srpna a září 2013 - vytvořeno bylo 10 plakátů a ty byly tematic-
ky propojeny s 10 články na webu ICM Prostějov.
Den otevřených dveří ICM Prostějov - 5. září 2013 - zůčastnilo 
se 36 návštěvníků, rozdáno bylo 326 balónků za pomoci 13 
dobrovolníků.
Infocachingová hra - 1. 7. - 31. 8. 2013 - v Olomouckém kraji 
umístěno 11 otázek za pomoci ICM Olomouc a 4 dalších infor-
mačních center v kraji (Informační centrum Šumperk, Měst-
ské informační centrum Přerov, Městské informační centrum 
Přerov - Předmostí, Turistické informační centrum Lipník nad 
Bečvou).
Jimmy na cestách - 1. 7. - 31. 8. 2013 - do soutěže přišlo cel-
kem 15 soutěžních fotografií, odměněni byli 3 autoři.
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Závěry ze sympozia o Politice mládeže v Jiho-
východní Evropě

EU konference o mládeži

19. a 20. Června letošního roku 
proběhlo v Chorvatském Záhře-
bu mezinárodní „sympozium  
o Politice mládeže v jihovýchodní 
Evropě: role informačních a pora-
denských služeb v sociální inklu-
zi mladých lidí a přístupu k jejich 
právům“. Sympózium proběh-
lo pod hlavičkou partnerství EU  
a Rady Evropy,  Ministerstva so-
ciální politiky a mládeže Chor-
vatska, chorvatské vlády, Eryica a 
Salto resource centre.  Svůj prostor 
na tomto setkání dostali i mladí 
ambsadoři práva mladých na infor-
mace. Jeden z nich (Robiu Salisu, 
organizace Cick-online Wales) na 
sympoziu přednesl svůj příspěvek, 
jako zástupce mladé generace.
V současné době se na stránce 
http://eryica.org/news/symposi-
um-youth-policy-south-east-eu-

rope-report-published můžete 
podívat na dva dokumenty, které 
z tohoto sympozia vzešly. K dis-
pozici máte tzv. Backround paper 
– který shrnuje důležitá fakta o in-
formačních a poradenských služ-
bách pro mládež, jejich stručnou 
historii, seznamuje s důležitými 
dokumenty a politickou situací ne-
jen ve státech jihovýchodní Evro-
py. Najdete v něm i krátké shrnutí 
témat jako je sociální začlenění, 
mobilita mládeže, zaměstnanost 
atd.  Nepřehlédněte také příklady 
dobré praxe nejen ze států jihový-
chodní Evropy, ale i dalších zemí.
Druhým dostupným dokumentem, 
dostupným na výše uvedeném od-
kazu, je samotná zpráva ze sym-
pozia. Kde, mimo jiné, najdete  
i krátká shrnutí z workshopů, které 
na sympoziu proběhly.

V Litevském Vilniusu proběhla ve 
dnech 9.-12. září 2013 EU konference 
o mládeži a setkání (vrchních) ředitelů 
zodpovědných za oblast mládeže. Na 
tomto každoročním setkání se setkaly 
delegace z 28 států, zástupci Evrop-
ského fóra mládeže, zástupci Rady 
Evropy (z odpovědní za problemati-
ku mládeže), delegace mezinárodních 
mládežnických organizací (mimo jiné 
i Eryica) a také reprezentanti EU kan-
didátských zemí a ze zemí EHP. Do-
hromady téměř 250 účastníků jednalo 
o prioritách politiky mládeže zaměřu-
jící se na sociální začlenění mladých 
lidí.
Více o konferenci najdete na http://
europa.eu/youth/news/eu-youth-con-

ference-vilnius_en.
Konference vedla k přijetí 21 společ-
ných závěrů. Účastníci v nich vyjádřili 
konkrétní návrhy, jak docílit sociál-
ního začlenění mladých lidí. Zvláště 
jak začlenit nezaměstnané, nestudující 
nebo se jinak „nevzdělávající“ mladé 
lidi na trh práce a do studijního proce-
su. I díky aktivní poradenské služby 
pro mládež. Jakožto nutnou součást při 
začleňování mladých lidí.
Krátký výtah ze Společných závěrů  
konference najdete na: http://eryica.
org/news/joint-conclusions-eu-youth-
conference
Na výše uvedené stránce je zároveň  
možné si stáhnout dokument celý! 
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Nový produkt GTS - Studentfone

Školení od Safer Internet – „SocialWeb SocialWork“
V úterý 8. 10. 2013 od 9:00 do 15:30 proběhl v 
Domě zahraniční spolupráce, v zasedací místnosti 
Ametyst vzdělávací program s názvem „Sociální 
práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a 
kyberkriminalitou“. Program je realizován v rámci 
mezinárodního projektu „SocialWeb – SocialWork“, 
kterého se účastní odborná pracoviště z pěti evrop-
ských zemí (Německo, Polsko, Litva, Česká re-
publika a Španělsko). V České republice projekt 
realizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, 
nezisková organizace zabývající se vzděláváním, 
prevencí a poradenstvím v oblasti elektronického 
násilí a kybernetické kriminality páchané zejména 
na dětech. Program je financován Evropskou komisí 

a pro účastníky je zdarma. K dispozici účastníkům 
bude navazující e-learningová část, zahrnující té-
mata prezenčního kurzu a podpůrné dokumenty pro 
praxi. Součástí projektu je výzkum potřeb v oblasti 
vzdělávání a praxe sociálních pracovníků. Po účasti 
na vzdělávání obdrží absolventi certifikát o absolvo-
vání programu. E-learning v českém jazyce bude k 
dispozici na webových stránkách projektu 
www.socialweb-socialwork.eu.

ISIC startuje nového virtuál-
ního operátora pro studenty 
– Studentfone, který poskyt-
ne formou předplacené karty 
nejen výhodné ceny za volání  
a SMS, ale na rozdíl od ostat-
ních i netradiční datový balíček. 
V rámci něho budou mít uži-
vatelé k dispozici 300 MB dat 
a přístup na vybrané interneto-
vé stránky zcela zdarma. Mezi 
nimi bude i sociální síť Face-
book. Unikátní mobilní produkt 

vytvořila společnost GTS ALI-
VE, oficiální vydavatel mezi-
národních studentských karet 
ISIC pro Českou republiku,  
ve spolupráci s mobilním ope-
rátorem Vodafone. Národní in-
formační centrum pro mládež 
by mělo tento produkt nabízet 
od října a ostatní regionální 
ICM mohou také rozšířit nabíd-
ku služeb o tuto novinku spo-
lečnosti GTS Alive s.r.o.

ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO ICM

Veletrh práce se letos tradičně uskutečnil na výstavišti PVA Letňa-
ny a byl opět úspěšný.
Hlavní vizí veletrhu bylo zvýšit možnost uchazečů o zaměstnání 
získat práci a také poskytnout více informací o této oblasti. Díky 
atraktivním vystavujícím a velkému množství návštěvníků se tyto 
atributy naplnily.
Celkem se zúčastnilo 93 vystavovatelů a návštěvníci měli možnost 
vyslechnout 116 přednášek. NICM na veletrhu prezentovalo jak 
svou činnost, tak i činnost celé informační sítě pro mládež. 
Fotografie z veletrhu najdete na Facebooku Národního informač-
ního centra pro mládež: https://www.facebook.com/NarodniInfor-
macniCentrumproMladez.

Profesia days 2013



ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO ICM
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Tradiční podzimní setkání dobrovolníků i profesionálů 
pracujících s dětmi a mládeží se po letech vrací do Tře-
bíče.  Akce se uskuteční 15. – 17. 11. 2013 a nabídne 
desítky seminářů, kurzů nebo dílen. Více informací na-
jdete na www.cvvz.cz Kampaň „Mladí proti nenávisti online“

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolu-
práci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy realizuje kampaň „Mladí proti nenávisti online 
– žít, učit se a jednat pro lidská práva“. Kampaň je 
zaměřena především na potlačení projevů nenávisti 
v prostředí online, a to ať už jde o projevy extremis-
mu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin apod.,  
ale samozřejmě i podporu etického a slušného cho-
vání při online komunikaci. Cílovou skupinou,  
na kterou je kampaň zacílena, jsou především mla-
dí uživatelé internetu, kteří dnes tráví mnoho svého 
volného času komunikací především v prostředí so-
ciálních sítí. Kampaň bude realizována v úzké spolu-
práci s Mládežnickým panelem, obrací se na celoná-
rodní síť Informačních center pro mládež, knihovny 
a školy, které přímo pracují s dětmi a mládeží. 
Kampaň si klade za cíl poukázat na škodlivé proje-
vy nenávisti při online komunikaci a iniciovat zájem 
o „slušné chování“ v internetovém prostředí přede-
vším s ohledem na možnosti Webu 2.0, který nabízí 
široké možnosti uživatelsky generovaného obsahu  
a sociálních sítí.
Více informací najdete na webu http://www.ncbi.cz

ICM Třebíč Vás zve na Celostátní 
velkou výměnu zkušeností

Konference o mládeži - Strategie versus praxe?

8.-9.11.2013,  Praha
Konference o mládeži je příležitost podílet na podobě 
nové strategie, sdílet své zkušenosti a získat inspiraci 
v práci s mládeží nebo se dozvědět o novém evrop-
ském grantovém programu Erasmus+.
Konference bude, kromě jejího začátku a konce, 
vedena formou workshopů. Workshopy nabídnou 
tři různé metodické přístupy – sdílení zkušeností z 
oblasti práce s mládeží a s politikou mládeže mezi 
účastníky, vyzkoušení si příkladů z praxe práce s mlá-
deží a diskuse přímo o návrhu strategie.


