
Dne 6. 5. 2013 proběhl audit  
v ICM Slaný. Po příjezdu proběh-
la prohlídka DDM Ostrov a rozho-
vor s jeho ředitelkou Miroslavou 
Kaisrlíkovou. Samotný audit pro-
bíhal v příjemné atmosféře s ve-
doucí ICM Ivetou Schagererovou  
a pracovnicí ICM Michaelou Ku-
biasovou. 
Po auditu se uskutečnilo nefor-
mální posezení s pracovnicemi 
ICM. Diskutovali jsme o činnosti 
slánského „íčka“, o douhodobých 

vizích Ivety a Míši, o každoden-
ních slastech i strastech, které je 
při jejich práci potkávají. 
Zaujali nás zajímavé aktivity, 
které uskutečnily, či je chysta-
jí - Autorské čtení ml. umělců, 
Noc poesie, Kujooni a Křižník 
Potěmkin.... Ocenili jsme chytré  
i chytlavé pojetí guerillové propa-
gace aktivit ICM. Přejeme slán-
skému „íčku“ mnoho úspěchů  
a inspirace do další práce.
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květen 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

V pondělí 15. 4. 2013 se v NICM 
odehrálo vyhlášení krajského 
kola soutěže školních časopi-
sů. Za Středočeský kraj a Prahu 
se účastnilo osm nejlepších škol, 
které prošly sítem kritérií hod-
nocení kvalit časopisu. V soutěži     
se  hodnotila jak obsahová, tak 
grafická stránka časopisů a vzhled 
titulní strany. Důraz se kladl také  
na aktuálnost obsahu, originalitu té-

mat, fotografie či kresby.
Tvůrci vítězného časopisu získali 
diplom, drobné věcné ceny a postu-
pují do celorepublikového kola. 
Na soutěži se podílejí také zá-
stupci z regionálních ICM, jako 
např. Hana Hamplová z ICM 
Teplice, Václav Pavlík z ICM Tá-
bor, Hana Šnajdrová z ICM Cheb 
a Eva Havlíčková z ICM Pel-
hřimov. Celostátní kolo soutěže  

a vyhlášení vítězů se bude konat  
3. – 4. 12. 2013 v Brně. Petr Kan-
tor, místopředseda Správní rady 
ASK ČR, nám poskytl aktuál-
ní informaci, že ti, kteří neuspěli  
v krajských kolech, nebo se nestači-
li přihlásit, mohou očekávat vyhlá-
šení celorepublikového „předkola“.  
Více   informací na: 
kantor@askcr.cz 
a http://askcr.cz/casopis/.

Spolupráce ICM a Soutěže školních časopisů

První audit ve Slaném je za námi



Stáže v NICM - tradiční pomoc začínajícím ICM
V NICM proběhlo za posledních několik měsí-
ců celkem pět stáží s budoucími a současnými pra-
covníky nově vznikajících ICM. Byli informováni 
o zásadách a smyslu fungování ICM a seznámeni  
s hlavními oblastmi poskytovaných informací ICM.  

V příjemné diskusi jsme probrali, jak začít s provo-
zem a činnostmi ICM, jak krok za krokem vybudovat 
kvalitní ICM, kde a jak shánět finance, jak si poradit 
s propagací produktů a aktivit ICM, nebo jak vytvořit 
atraktivní webové či facebookové stránky.
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Z REGIONŮ

Dne 23. 4. 2013 od 11.00 hod. pro-
běhlo slavnostní otevření Infor-
mačního centra pro mládež České 
Budějovice, kterého se zúčastnili 
za Ministerstvo školství mláde-
že a tělovýchovy Eva Hampej-
sová, za Krajský úřad JčK Mgr. 
Václav Průcha, za odbor kultury  
a cestovního ruchu Magistrátu měs-
ta České Budějovice Mgr. Blanka 
Bezručová, za Výbor pro výcho-
vu, vzdělávání a zaměstnanost za-
stupitelstva Jihočeského kraje jeho 
předsedkyně RNDr. Jana Krejsová, 
za ČRDM Ondřej Šejtka, za Národ-

ní informační centrum pro mládež 
Mgr. Šárka Kušková, za Asociaci 
pro rozvoj ICM Vlastimil Kope-
ček, za významného podporovatele 
projektů pro děti a mládež v našem 
kraji společnost E.ON paní Pavla 
Kubíčková a další vážení hosté.
Akce proběhla v nově zrekon-
struovaných prostorách ICB ČB  
na adrese Husova 622/45 v Čes-
kých Budějovicích, jehož zřizova-
telem je RADAMBUK – Rada dětí 
a mládeže Jihočeského kraje sídlící 
na stejné adrese. Na úvod promlu-
vil o vzniku myšlenky, její realiza-

ci a plánech do budoucna pan Petr 
Novák, předseda RADAMBUKu, 
a poté předal slovo Bc. Dušanovi 
Brodskému, který je hlavním ga-
rantem projektu ICM ČB. Ten pří-
tomným představil nabídku služeb, 
personální obsazení, webové strán-
ky projektu a další aktivity, které in-
formační centrum nabízí. Přítomní 
hosté projektu popřáli hodně úspě-
chů a v rámci svých kompetencí 
nabídli podporu a vzájemnou spo-
lupráci.

TZ ICM ČB

Slavnostní otevření informačního centra pro mládež 
České Budějovice

5.12.2012 Dušan Brodský  ICM České Budějovice

20.3.2013 Petra Mayerová  ICM Ostrava

20.3.2013 Olaf Deutsch   ICM Praha - Letňany

8.4.2013 Ivana Janečková  ICM Turnov (knihovna)

22.4.2013 Tomáš Klíma   ICM Polná (DDM)
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KALENDÁŘ AKCÍ ISM

  2. - 24. 5. 2013  Výstava „Mluvíme štětcem, poslouchejte očima“ ICM Český Brod
  6. 5. 2013    Turnaj ve stolním fotbálku v ICM Náchod
  6. - 28. 5. 2013  Kontrolní audity v ICM v rámci Národní certifikace
  9. 5. 2013   Dámská jízda ve V-klubu a ICM DDM Liberec (probíhá každých 14 dní)
11. 5. 2013  Den pro maminky s dětmi v ICM Prostějov
   Setkání všech generací - Prezentace NNO v ICM Prostějov
13. - 17. 5. 2013 Týden pro radostné srdce v ICM Prachatice
14. 5. 2013  Anime souboj v ICM Náchod
   Cuba Libre - cestovatelská beseda v ICM Uherské Hradiště
15. 5. 2013   Přednáška „Možnosti uplatnění absolventa v zahraničí“ ve spolupráci se Student  
   Agency v ICM Český Krumlov
21. 5. 2013  Uzávěrka soutěže „Do kina s ICM UH“
23. - 26. 5. 2013  Bambiriáda - prezentace aktivit ICM a ISM v ČR
24. 5. 2013   Turnaj v Blokádu v ICM Náchod
25. 5. 2013   Svátek sousedů v ICM Pelhřimov
30. 5. 2013   Skládání origami v ICM Náchod
31. 5. 2013   Region tančí 2013 v ICM Pelhřimov
   Den internetu zdarma - Světový den bez tabáku v ICM Prostějov

STATISTIKY ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ICM

Téměř všechna ICM pořádala, nebo se účastnila ško-
lení pro pracovníky ICM. Tyto vzdělávací akce ne-
vykázalo pouze ICM Olomouc a Třebíč. Celkem  
se  v certifikovaných ICM uskutečnilo 128 vzděláva-
cích akcí pro pracovníky ICM. Nejvíce školení uvedlo 
ICM Lomnice nad Popelkou – 23 akcí a hned druhé 
v pořadí je ICM Prostějov s 21 akcemi. Více než 10 
akcí vykázalo v loňském roce ještě ICM Ivančice (15) 
a ICM Praha 8 DDM (13). Většina přednášek opět 
odpovídá svým zaměřením poslání pracovníků ICM. 

Pracovníci ICM se zúčastnili 34 vzdělávacích aktivit  
v rámci evropských či větších národních projektů  
a akcí pořádaných NICM, ČNA a Eurodeskem. Nej-
početnější skupinou vzdělávacích akcí jsou ostatní 
různorodé či blíže nespecifikované vzdělávací kur-
zy a semináře, zaměřené například na vzdělávání 
lektorů, managerské dovednosti atd. Další skupi-
ny vzdělávacích akcí jsou rozděleny jako semináře  
a školení zaměřené na rozvoj komunikačních doved-
ností a školení zaměřená na IT technologie.

Vzdělávání pracovníků ICM v roce 2012
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STATISTIKY ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ICM

Školení a pravidelná celorepubliková setkání pracovníků ICM v roce 2012

Čtyřdenní školení evropské úrovně pro začínající pracovníky ICM „YINTRO“
Účastníci školení se dozvěděli spoustu poučného o informačních službách pro mládež nejen v České republice, 
ale i v zahraničí, blíže se seznámili s informačními potřebami mládeže, naučili se správnému zpracování infor-
mací. Velký důraz byl rovněž kladen na on-line informace, umění komunikace či propagaci. Důležitou součástí 
byla nejen teoretická, ale rovněž praktická stránka informačních služeb pro mládež. V oblasti poskytování infor-
mačních a poradenských služeb pro mládež bylo vyškoleno 16 nových pracovníků. 

Školení školitelů celoevropského projektu JIMMY ( Youth Information Mediator) pod záštitou evropské or-
ganizace Eryica. Pracovníci certifikovaných ICM měli možnost se vyškolit pro práci s dalšími dobrovolnými 
pracovníky infobodů v regionech, tzv. Jimmy.

Školení pro stávající pracovníky ICM na tato témata:
• Jak vylepšit weby ICM
• Jak přednášet teenagerům
• Tvorba propagačních materiálů v ICM
• Autorský zákon v praxi
• Problematika zdravého životního stylu
• Bezpečnost na sociálních sítích
• Prezentace a využití projektu Our Space  v ICM

Celorepubliková pracovní setkání informačních center pro mládež proběhla v únoru, červnu, říjnu a listopa-
du v NICM. Na jednáních se projednávaly společné aktivity sítě ICM, evropská kampaň a s ní spojené soutěže, 
problematika kvality webů, témata do společného časopisu Remix, řešení aktualizací i - Katalogů, zasílání aktu-
alit na společný web, zpracování závěrečných zpráv o činnosti, problematika financování, personálního obsazení 
a provozu ICM. 

NICM v číslech - rok 2012
800 účastníků přednášek

10   prezentací na veletrzích

10   kontrolních auditů

 4    celostátní setkání pracovníků ICM

257 prodaných slevových karet

481 Like na Facebooku

 30  uživatelů studia Mixér 

Statistiky webů 

6 042 984 přečtených článků za posledních pět let

2 578 513 návštěvníků za posledních pět let

470 800    přístupů na web v r. 2012

126 620    přístupů na další weby NICM v r. 2012   

Statistiky NICM za rok 2012
6 321 návštěvníků v NICM

6 000 zodpovězených dotazů (telefon, email)

1 762 hodin otevřeno pro veřejnost

2 571 prodaných vstupenek na Majáles 

Čísla hovoří za nás  www.nicm.cz



V rámci spolupráce členů orga-
nizace Eryica (European You-
th Information and Counselling 
Agency) vznikla publikace, kte-
rá přináší příklady dobré praxe  
z oblasti informací pro mládež. Její 
originální název je „Good Practice 
in Youth Information“. Je volně  
k dispozici v elektronické podobě 
na adrese: http://eryica.org/news/
good-practice-booklet-youth-in-

formation-new-edition-out-now.  
V tištěné podobě bude dostupná  
v NICM.
Publikace se skládá ze čtyř částí, 
které mapují projekty členských 
organizací Eryica v těchto ob-
lastech: informování a posilová-
ní mladých lidí, využití moder-
ních technologií, kampaň „Právo  
na informace právě teď!“ a  diverzita  
a inkluze.

V publikaci se prezentuje společná 
aktivita českých certifikovaných 
ICM – Infocachingová hra. A to  
v části věnované využití moder-
ních technologií, jakými jsou GPS 
navigace. 
Na tvorbě „Good Practice in Youth 
Information“ se za Národní insti-
tut dětí a mládež autorsky podílelo 
NICM. 

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Nová publikace se zahraniční inspirací pro práci v ICM

Nové představenstvo Eryica
18. - 21. dubna 2013 (Antalya, Turecko) se v konalo již 24. valné shromáždění Eryica. 
Tentokrát se jednalo o shromáždění volební, při kterém bylo zvoleno nové předsta-
venstvo organizace. Prezidentkou byla zvolena Sanja Vuković Čović (Chorvatsko).
Dalšími členy jsou: 
Lien Van Brabant (Belgie), Daniel Poli (Německo), Sif Vik (Norsko), Franck Chabri-
ac (Lucembursko) a Miriam Teuma (Malta).
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Dobrovolníci v ICM
V roce 2012 bylo nejvíce dobrovolníků v ICM Ivančice - 22, ICM 
Třebíč - 18,  ICM Pelhřimov - 12  a ICM Lomnice – 11. Ostatní 
ICM měla za loňský rok méně než 10 dobrovolníků. Všechna 
ICM dohromady hostila v roce 2012 celkem 108 dobrovoníků, 
kteří jsou velmi přínosnou součástí kolektivu ICM. 
V uvedených tabulkách naleznete jména dobrovolníků ze dvou 
ICM hostících nejvíce dobrovolníků.

Dobrovolníci v ICM Ivančice:
Daniela – Německo
Laura Azuara – Španělsko
Erika – Lotyšsko
Veronika – Slovensko
Georgie – Gruzie
Tigranuhi – Arménie

Samet – Turecko

Dobrovolníci v ICM Pelhřimov 
Max – Německo
Bogna – Polsko
Lorena – Španělsko
Eleonora – Rusko

STATISTIKY ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ICM



INFORMACE Z NICM

Školení pro ICM

Druhý den setkání pro vás NICM již tradičně 
pořádá zajímavá školení. Tentokrát se podařilo 
díky dlouhodobé a milé spolupráci se Safer inter-
net zařadit skvělý seminář „Social web - Social 
work“. Po absolvování získají všichni účastníci 
certifikát.
Hlavní moduly  semináře:
• Úvod do světa ICT
• Sociální sítě a služby v oblasti ICT
• Film
• Rizika a hrozby pro děti a mládež v prostředí 

sítě Internet
• Problematika mravnostní a trestné činnosti 

páchané dětmi v rámci ICT
• Film
• Matrice online rizik
• Formy a možnosti sociální práce s dětmi 
• a mládeží v rámci problematiky ICT
• Prevence, formy pomoci, kazuistika případů

Výstupy z konference 
o mládeži
V březnu 2013 proběhla tradiční 
konference o mládeži, tentokrát 
pod hlavičkou Irského předsed-
nictví EU. Hlavním tématem bylo 
sociální začlenění mladých lidí.  
K této problematice se na konferen-
ci mohli vyjádřit zástupci mládeže 
a ministerstev ze všech 27 člen-
ských států EU, kteří společně pro-
bírali závěry konzultací s mladými 
lidmi a politiky, vedenými napříč 
celou EU. Delegáti došli k 21 bo-
dům společného závěru, ve kterých 

celá jedna třetina zmiňuje důleži-
tou roli mládežnických organizací  
v sociálním začlenění a tvorbě práce  
s mládeží. 

Některé závěry konkrétně zmi-
ňují informační služby pro mlá-
dež:

• Kvalitní psychologická podpora  
a poradenství ve formálních i nefor-
málních vzdělávacích zařízeních, 
včetně center mládeže, informač-
ních a poradenských center, má být 
posílena a přizpůsobena specific-
kým potřebám mladých lidí. Přede-
vším těch sociálně vyloučených. 

• Mladým lidem by měly být posky-
továny informace šité na míru, pora-
denství, finanční podpora a školení  
v oblastech: zaměstnávání, migra-
ce, zdravotní péče, bydlení a další. 
A to vše na jednom místě. To by 
mělo také sloužit jako místo pro di-
alog mezi generacemi a sociálními 
partnery. 
Nejen Eryica doufá, že závěry této 
konference opět posílí informační 
a poradenské služby pro mládež  
v celé Evropě. 
Celé znění závěrů najdete na http://
eryica.org/sites/default/files/EU_
Youth_Conference_of_the_Irish_
Presidency_12.3.2013_final_0.pdf.
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Novým předsedou AICM byl zvolen 
Zdeněk Krejsa z ICM v Prachaticích a vystřídal tak 
dlouholetého předsedu Vlastimila Kopečka z ICM 
v Českém Krumlově.

...pravda, kouzelné asi nebudou, ale pomoci mohou.
NICM pro vás sesbíralo publikace a infomateriály od part-
nerů K2, ČNA, Eurodesk, DZS, NAEP, Eures, Eurocentra, 
Safer internet aj. a přiveze je k vám v rámci auditních cest. 
Eurodesk do balíčků přidal i malé dárky. Můžete se těšit. 

Setkání certifikovaných ICM

V pondělí 3. 6. 2013 se uskuteční letos již druhé setkání 
certifikovaných ICM v NICM. Budeme se zabývat pří-
pravou kampaně „Informace právě teď - Informovaný 
občan“, zlepšením webů ICM a NICM a novými spo-
lečnými projekty v síti ICM na 2. pololetí 2013.

NICM je pověřeno odborem pro mládež MŠMT koor-
dinací pracovní skupiny ke KSP v oblasti „informace 
o mládeži a pro mládež“. Jednání s KRPIM, AICM, 
ostatními resorty i ICM proběhnou v červnu.

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

„Kouzelné balíčky“ pro auditovaná ICM

Koncepce státní politiky pro oblast 
dětí a mládeže


