ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

listopad 2013

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

AKTUALITY

Národní konference
o mládeži

nosti a získat inspiraci pro práci s mládeží. Neméně
důležitým cílem konference bylo zamyšlení nad končícím sedmiletým obdobím evropského programu
Mládež v akci a představení navazujícího grantového
programu Erasmu Plus po roce 2013.
MŠMT uspořádalo v první polovině listopadu na Pra- Konference nabídla i workshopy, které využívaly tři
ze 4 národní konferenci o mládeži.
různé metodické přístupy: sdílení zkušeností z oblasti
Konference poskytla platformu pro hodnocení „Kon- práce s mládeží a s politikou mládeže mezi účastnícepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na ob- ky, vyzkoušení si praktických aktivit z praxe při práci
dobí 2007-2013“ formou představení aktuální národ- s mládeží a diskuse o návrhu nové strategie pro mlání zprávy o mládeži. Také byla příležitostí pro reflexi dež v České republice.
při přípravě nového strategického dokumentu pro po- Tyto tři metodické přístupy budou aplikovány v oblitiku mládeže na období 2014 – 2020.
lasti participace, zdravého životního stylu, inkluze,
Účastníci se mohli nejen aktivně podílet na podobě zaměstnanosti i programu Erasmus Plus.
nové strategie pro mládež, ale také sdílet své zkuše-

Vítězné týmy soutěže Brána k druhým

Politika mládeže

Na začátku listopadu byly na Konferenci o mládeži slavnostně vyhlášeny
nejlepší týmy 2. ročníku soutěže Brána
k druhým. Soutěž byla určena dětem
a mladým lidem, jejichž oddíly, skupiny a party udělaly něco přínosného pro
druhé v sociální, komunitní a zdravotní
oblasti nebo něco užitečného pro naše
životní prostředí.
Těmi nejlepšími z Brány k druhým se
v roce 2013 stali Mladí ochránci přírody Včelojedi z Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi, dobrovolnice
ze Střední zdravotní školy ve Frýdku

Pracovní verzi Národní
strategie 2020 prezentoval
na konferenci o mládeži
ředitel odboru pro mládež
MŠMT Mgr. Michal Urban.
Informačních center pro
mládež se týká strategický cíl Informace o mládež
a pro mládež.
Výsledná verze bude zveřejněna jak na webu nicm.
cz, tak i na webu MŠMT.

–Místku, turistický oddíl Bantuové při
Masarykově základní škole Lanžhot,
skauti z Pražského kraje A. B. Svojsíka
z Junáka - svazu skautů a skautek České republiky, členové občanské sdružení Fantazáci z Jeřišna u Chotěboře
za projekt Povídej mi.
Kromě diplomů a věcných cen se zájemci měli možnost zúčastnit dopolední prohlídky Českého rozhlasu a odpolední prohlídky Národního technického
muzea spojené s besedou s patrony
soutěže – Tańou Fischerovou a Miroslavem Kořenem.

- Národní strategie 2020
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Z REGIONŮ

V několika řádcích

– prozradila na sebe ICM
Při příležitosti školení YINTRO jsme využili příležitosti
a zjistili od zástupců ICM pár zajímavostí o chodu jejich
ICM.
Na otázky odpovídali Iveta a Michaela (Slaný), František (Letňany), Jan a Hanuš (Turnov), Ivona (Lomnice
nad Popelkou), Petra (Jablonec nad Nisou), Michal (Třebíč), Vlaďka a Lucie (Ivančice), Lucka (Kladno), Dušan
(České Budějovice), Petr (Petrovice u Karviné), Ivan
(Bruntál).

Jaké zajímavé aktivity se plánují či již provozují
v ICM?
Iveta: Pravidelně zapojujeme dobrovolníky – do rozhodování
i plánování aktivit. Právě připravujeme workshopy pro ZŠ a SŠ.
Michaela: Kurz filmové historie, multikulturní klub, španělský
klub s dobrovolnicí EDS, Den dětí organizovaný mládeží, Festival literatury.
František: Výuka žonglování. Dopravní výchova a zdravověda.
Jan: Workshopy zaměřené na střih zvuku, animaci a práci s internetem.
Hanuš: Deskové hry.
Petra: Příští týden plánujeme Evropský týden mládeže. Budeme
promítat nejlepší evropský film, přednášet o Europassu i Euresu,
tvořit evropskou vlajku.
Vlaďka, Lucie: Funguje nám zde mediální studio. Zajímavé
jsou také prezentace zahraniční dobrovolníků.
Lucka: Zapojili jsme do programu SMOG.
Dušan: Plackovač.
Petr: Besedy pro žáky 6. – 9. ročníků – vztahy, komunikace.
Ivan: Děláme výjezdové akce pro děti i mládež a výlety na zajímavá místa.

ICM jedním slovem?

Iveta: Mladé
Michaela: Awesome!
František: Volnočasové aktivity
Hanuš: Začínáme
Jan: Součást městské knihovny
Ivona: Bezvadné :)

Petra: Přátelské
Michal: Rozkvět
Vlaďka: Pecka :)
Lucie: Pohoda
Lucka: Tvůrčí
Dušan: Otevřenost

Co přivedlo nynější pracovníky
ICM k jejich zaměstnání?
Iveta: Hledala jsem práci a tohle byla
skvělá možnost. Kreativní a smysluplná
práce.
František: Rozšíření činnosti klubu
Dračí jeskyně.
Jan: Touha dělat to, co chci, tentokrát
za peníze.
Hanuš: Záměr rozšířit služby knihovny.
Ivona: Přišla jsem do ICM jako dobrovolník, protože jsem chtěla svůj volný
čas věnovat něčemu užitečnému.
Petra: Dostala jsem doporučení od úřadu práce.
Lucka: Zájem o poradenskou činnost.
Nové nápady.
Petr: Občanské sdružení se rozhodlo
zlepšit svou činnost pro děti a mládež.

Jakými prostředky lákají pracovníci ICM cílovou skupinu do íčka?
Iveta: Využíváme sociální sítě, YouTube,
plakáty, letáky, městský videomagazín.
Michaela: Workshopy na školách, informační stánky na akcích pro mládež.
František: Pořádáním přednášek na školách a soutěžemi.
Petra: Letáky, Facebook a web Vikýře.
Michal: Letáky a články v novinách.
Lucka: Navštěvujeme školy a veletrhy.
Dušan: Letáky.
Ivan: Webové stránky, prezentace, vývěsní
tabule.

Petr: Přípravanacertifikaci
Ivan: Informativní
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AKCE ICM

ICM Prostějov na Scholaris a Job Challenge
Ve středu 13. listopadu se konaly hned dvě akce, kterých
se ICM Prostějov zúčastnilo.
První byl již tradiční veletrh
středních škol Scholaris, který
proběhl v Prostějově. Druhým
pak veletrh práce pro studenty a absolventy VŠ Job Challenge v Brně. Zde ICM Prostějov prezentovalo mimo jiné
i evropskou informační síť pro
mládež Eurodesk a možnosti
mladých lidí v rámci EU. Podle Katky Opatrné se návštěvníci stánku ICM nejvíce zajímali o evropskou dobrovolnou
službu.

Proti digital divide
v Africe - výstava
fotografií v NICM
Safer Internet započíná
12.12.2013 výstavu fotografií. Vernisáží otevírá
výstavu zasvěcenou výstupům z projektu Národního
centra bezpečnějšího internetu v hlavním městě Nigérie Abuja.
Zajímavé
fotografie
a ukázky práce místních
studentů budou doprovázeny informacemi o projektu, jeho cílech a účastnících a také o unikátním
technologickém
řešení
pro Afriku.

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ – váš nový partner
Jak už jsme vás informovali v říjnovém čísle, NICM přechází pod
NÚV. Dnes vám představíme jeden
ze zajímavých projektů tohoto ústavu: Pospolu.
Národní projekt s názvem Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání
v praxi., zkráceně Pospolu, realizuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR spolu s partnerem Národním ústavem pro vzdělávání, v období od 7. 12. 2012 do 30.
6. 2015. Cílem projektu je podpořit spolupráci středních odborných
škol a učilišť, a zvýšit tak kvalitu
odborného vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR.
V první fázi projektu probíhá podrobné zmapování současného stavu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Pospolu navazuje na
výstupy předchozích pilotních projektů, a to jak mezinárodních, tak

národních. Poté vzniknou modely
spolupráce škol a zaměstnavatelů,
které budou dále konkretizovány
podle jednotlivých oborů vzdělání.
Ve výběrovém řízení bude vybráno
25 partnerství škol a firem, které se
zapojí do ověření modelů spolupráce škol a firem. Po vyhodnocení
spolupráce a ověření modelů budou
nastaveny návrhy pro legislativní
a další systémová opatření a úpravy
pro realizaci spolupráce odborných
škol a firem do budoucna.
Druhé číslo zpravodaje projektu
vyšlo 6. listopadu 2013. Zpravodaj
nabízí informace o novém výběrovém řízení na pilotáž, o vybraných
partnerstvích pro pilotáž modelů
spolupráce škol a firem včetně rozhovoru s ředitelem školy realizující
jedno z partnerství a představuje
blíže několik aktivit projektu, a to
šetření na školách a u zaměstnavatelů, vzdělávací aktivity pro učitele
a zástupce firem a novou aktivitu

monitoring spolupráce škol a firem.
Ke stažení je na http://www.nuv.
cz/uploads/POSPOLU/Zpravodaj_
POSPOLU_2_2013.pdf.
V listopadu také vyšla brožura
o projektu Pospolu. Informace
o projektu, jeho aktivitách a možnostech škol a firem se do aktivit
zapojit najdete v informační brožuře POSPOLU - Podpora spolupráce
škol a firem. Ke stažení je na http://
www.nuv.cz/uploads/POSPOLU/
brozura_pospolu_final_el.pdf.
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ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO ICM

YINTRO - školení pro začínající pracovníky ICM
V polovině listopadu se konalo již
tradiční školení pro pracovníky informačních center pro mládež YINTRO
– Stepping Youth Information course. Účastníci se dozvěděli jak fungují
informační služby s ČR i v zahraničí,
jaké jsou informační potřeby mládeže,
jak se informace zpracovávají a mnoho
dalšího.
Mimo tradičního prezentování si účastníci prošli i několika naučnými programy. V týmech vymýšleli aktivity, které
lze uskutečnit v reálném ICM, hledali
plusy a mínusy různých typů komunikace a obohatili se při cvičeních na rozvoj komunikačních dovedností.
Školením provázely protřelé lektorky
a bývalé zaměstnankyně NICM Lenka
Odvárková a Julie Čákiová za organizační podpory Petry Maříkové, která
v NICM nadále pracuje.

Prezentace ISM na XX. ročníku
veletrhu Gaudeamus
Na začátku listopadu se
v Brně konal tradiční veletrh
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus.
Jako vždy byla akce velmi
vytížena a o studenty dychtící po dalším studiu nebyla
nouze. Veletrh totiž navštívilo
28 000 zájemců o vzdělávání.
Na druhé straně zde bylo zastoupeno celkem 190 univerzit, vyšších odborných škol
a jiných vzdělávacích institucí. Vystavovatelé byli nejen
z České republiky, ale i ze 13
dalších států. Návštěvníci si
tak mohli vybírat z 240 fakult
a 3800 studijních oborů.
Také proběhla soutěž o
nejlepší expozici, kterou

hodnotila komise složená
ze studentů středních a vyšších odborných škol. Na prvním místě se umístila Univerzita Pardubice, na druhém
ČVUT v Praze a třetí místo
obsadilo VUT v Brně.
U stánku NICM studenti vyhledávali zejména informace
o studiu v zahraničí a fenoménu dobrovolnictví. Největší
poptávka pak byla po publikaci Informační centra v zahraničí a knížce Mít přehled.
Důležitou podporou kolektivu NICM byli zástupci z ICM
Brno ASK a ICM Ivančice,
s jejichž pomocí byla účast
na akci o mnoho snazší.
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ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO ICM

Informace k vyúčtování dotací za rok 2013
Odbor pro mládež upozorňuje
všechny organizace, které v letošním roce obdržely státní dotace v
rámci vyhlášených Programů státní
podpory práce s dětmi a mládeží
pro nestátní neziskové organizace
na léta 2011-2015, že stejně jako
v roce 2012, musí vyúčtování jednotlivých dotací včetně závěrečné zprávy vkládat do IS-mládež a
v tištěné podobě zaslat na adresu
MŠMT-odbor pro mládež. Nejpozději do 31. ledna 2014.
Od 1. listopadu 2013 je přístupný

systém pro vkládání vyúčtování.
Vstup do IS mládež je http://ismladez.msmt.cz/index.html. Formuláře jsou pak ke stažení na http://
www.msmt.cz/file/31482/.
Organizace jsou povinny do konce
listopadu 2013 informovat odbor
pro mládež o předpokládané výši
finančních prostředků, které nevyčerpají do konce letošního roku.
Pokud je částka vyšší než 10 tis.
Kč, musí organizace vrátit nevyužité finanční prostředky na účet ministerstva do 20. prosince 2013.

Pozvánka na workshop pro bloggery
NO HATE SPEECH MOVEMENT - Mladí proti nenávisti
online

• Informace o kampani NO HATE
SPEECH MOVEMENT s možností
zajímavé spolupráce.
Setkáte se s hosty:
Workshop se koná v úterý 26. listo- • Danielem Dočekalem – předním
padu 2013 od 10:00 do 16:30 hodin českým internetovým publicistou, •
v prostorách Fakulty sociálních věd zástupcem Agentury pro sociální zaUniverzity Karlovy v Praze, Smeta- čleňování, odboru Sekce pro lidská
novo nábřeží 6/991, Praha, místnost práva při Úřadu vlády ČR, • zástup115.
cem ze sdružení CZ.NIC, správcem
Seminář je koncipován pro mladé domény .cz, • působícími v řadě zajíbloggery, kteří se zajímají o proble- mavých projektů.
matiku lidských práv v prostředí online. Rádi uvítáme jak nováčky, tak i Pro registraci na workshop využijte
zkušené bloggery.
registrační formulář na www.protinenavisti.cz/seminar
Na akci se dozvíte:
Občerstvení pro účastníky je zajiš• Jak efektivně publikovat na interne- těno. Účastníkům pracujícím/studutu a jaké nástroje využívat.
jícím mimo Prahu bude proplaceno
• Jaký je etický kodex pro publiko- cestovné oproti jízdnímu dokladu
vání na internetu, aneb co vhodné je (autobus, vlak 2. třída).
a co není.
www.nohatespeechmovement.org,
• Jak rozeznávat porušování lidských www.protinenavisti.cz, www.safepráv online (diskriminace, rasismus, rinternet.cz
xenofobie…).
Kontakt: Roman Máca, maca@safe• Jaké jsou specifické rysy nenávist- rinternet.cz
ných projevů na internetu v ČR.

Informace pro NNO
o novém občanském
zákoníku

MŠMT upozorňuje nestátní
neziskové organizace na webovou stránku České rady dětí
a mládeže http://www.noz.
crdm.cz/, která je věnována
novému občanskému zákoníku.
NNO zde naleznou odpovědi
na nečastější dotazy týkající se
problematiky NNO, semináře,
které ČRDM pořádá pro NNO
k dané problematice.
Z uvedené stránky si organizace mohou stáhnout k NOZ
i stručný manuál.
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Education and Training Monitor
Na stránce http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/progress_en.htm si můžete přečíst každoroční zprávu o stavu vzdělávání v
zemích EU. Vychází vždy na podzim a ukazuje vývoj vzdělávací ch a
školících systémů v jednotlivých státech. Na uvedené stránce je k dispozici i zpráva o stavu našeho vzdělávání. Zajímavé je například srovnání
jednotlivých indikátorů s ostatními státy EU a náš progres v dosahování
vytyčených cílů pro rok 2020.

EYE 2014 (The European Youth
Event)
Od 9. do 14. Května bude Evropský parlament otevřený 5000
mladým lidí ze všech členských i
kandidátských států, kteří se v jeho
prostorách zúčastní European Youth Event (EYE 2014). Věk účastník
bude mezi 16 až 30 roky, místem
konání je samozřejmě Štrasburk
(Francie).
Dveře parlamentu se jim otevřou a
pozvou je k setkání s evropskými
politiky a přednášejícími s širokými profesionálními zkušenostmi.

Dostanou tak prostor pro výměnu
zkušeností týkající se nápadů a témat týkající se mladých lidí, prostor pro vznik inovativních řešení
zásadních problémů která dnešní
mladé lidi v Evropě trápí. Zároveň na vlastní kůži okusí kulturní
různorodost Evropy skrze chystaný kulturní program.
Více o EYE 2014 najdete na oficiální stránce: http://www.europarl.
europa.eu/eye2014

Výukové materiály
o EU zdarma online
Hledáte výukové materiály o
Evropské unii pro své ICM?
Na stránkách europa.eu jsou
pro Vás k dispozici. V nabídce
jsou materiály uzpůsobené pro
různé věkové kategorie dětí: do
9 let, 9-12, 12-15 a 15 a více;
a týkají se různých kategorií
(Vše o EU, Ochrana spotřebitele, Potraviny, Bezpečnost,
Energetika a životní prostředí,
Hospodářství a obchod) Většina dokumentů je ke stažení ve
formátu pdf.
Odkaz zde: http://europa.eu/teachers-corner/index_cs.htm.

YIntro – školení
školitelů
V Kyperské Larnace právě
probíhá další školení školitelů
základního vzdělávacího modulu pro informační pracovníky s mládeží YIntro. Toto školení bylo finančně podpořeno
programem Mládež v akci.

Soutěž „Demokracie a lidská práva
na školách“
Pro kreativní studenty, kteří rádi
tvoří krátké komiksy je určena výtvarná soutěž v rámci pilotního projektu podpořeného Radou Evropy a
Evropskou komisí “Human Rights
and Democracy in Action” . Tématem soutěžních stripů jsou „Demo-

kracie a lidská práva na školách“.
Soutěžní příspěvky je možné posílat
až do 24.12.2013.
Více informací o soutěži i samotném projektu: http://pjp-eu.coe.int/
web/charter-edc-hre-pilot-projects
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