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Informační centra pro mládež (ICM), která poskytují svoje služby dětem, mládeži a  souvisejícím cílovým skupinám na 
území Jihočeského kraje, spolupracují vzájemně v rámci regionu v klíčových tématech již od počátků své existence.  
 
V tuto chvíli nejdéle působícími ICM v našem kraji jsou ICM v Českém Krumlově a v Táboře - v kraji působí 16, 
respektive 15 let.  Další dvě informační centra jsou poněkud mladší – ICM v Prachaticích vzniklo v roce 2010 a ICM 
v Českých Budějovicích bylo založeno na konci roku 2012. V Českých Budějovicích tak bylo ICM obnoveno po zhruba 
tříleté absenci, když v roce 2010 ukončilo svoji činnost  první budějovické ICM, které bylo 11 let provozováno S.D.M. – 
Sdružením dětí a mládeže. Ať tak, či tak… v rámci kraje byla vždy a pro všechna ICM vzájemná kooperace 
významná.   
 
V minulém týdnu se v českobudějovickém ICM, jehož zakladatelem a provozovatelem je Rada dětí a mládeže 
Jihočeského kraje, uskutečnilo letošní první programové setkání jihočeských ICM. Kromě budějovických hostitelů se 
setkání zúčastnili zástupci dalších ICM v kraji – z Tábora, Prachatic a Českého Krumlova.  
 
Cílem setkání bylo ujasnit si v jakých programových a obsahových oblastech si vzájemně mohou informační centra 
pomoci, jak si pro následující období rozdělí práci v oblasti sběru, tvorby, prezentace a  distribuce některých druhů 
informací, či jakou budou mít produkované informace formu. 
 
Důležitým tématem byla také oblast vzájemné spolupráce při přípravě a zajišťování vybraných akcí určených dětem, 
mládež a další veřejnosti. Účastníci setkání se například domlouvali na tom, jak bude formálně a obsahově vypadat 
společný stánek „Jihočeských ICM“ na letošní regionální přehlídce organizací, které pracují s dětmi a mládeží 
Bambiriáda 2014 nebo jak bude zajištěna letošní expozice AICM ČR a ICM v ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo 
v Českých Budějovicích. 
 
V další části programu se pak účastníci věnovali tématu efektivnějšího využití společné značky JICM (Jihočeská 
informační centra pro mládež) a zrychlením prací na konstrukci společného webu a na něj navazujících informačních 
a prezentačních nástrojích.  
 
Velmi perspektivní oblastí, kterou se jednání zabývalo, byly možnosti přeshraniční spolupráce „Jihočeských ICM“ a 
informačních subjektů a sítí pro mládež z Horního Rakouska a Dolního Bavorska a pak také přeshraniční spolupráce 
v oblasti podpory pracovního trhu, vzdělávání a přípravy na budoucí povolání. Především toto téma je jedním 
z nosných v rámci vzájemné spolupráce na úrovni Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska  a  
informační centra pro mládež mohou sehrát v podpoře tohoto tématu důležitou roli.  Dále se účastníci zabývali 
možnostmi spolupráce s dalšími vybranými evropskými partnery a také využitím a propagací programu ERASMUS+.  
 
Jedním z posledních bodů jednání byly možnosti společného fundraisingu a také nabídka aktivní spolupráce 

s Centrem na podporu integrace cizinců v Jihočeském kraji. 

První aktivitou, kterou „Jihočeská ICM“ pod hlavní gescí ICM Tábor v letošní roce 

společně pořádají, je vyhlášení výsledků 4. ročníku Jihočeského krajského kola 

celorepublikové soutěže školních novin a časopisů, které se uskuteční v pátek dne 

25.dubna 2014 od 10.00 hod. v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Více informací o 

soutěži naleznete zde: http://www.icmtabor.cz/skolni-noviny-a-casopisy-2/    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.icmcr.cz  

Jihočeská informační centra pro mládež rokovala o společných aktivitách  

 
Špičák 114, 380 01 Český Krumlov,  tel./fax: +420 380 712 427, +420 739 363, http://icmck.cpdm.cz    

http://www.icmtabor.cz/skolni-noviny-a-casopisy-2/


 
 

 

                                                                     Foto z jednání  

         

Společné jednání v prostorách ICM České 

Budějovice  

Z jednání - zleva: Dušan Brodský (ICM Č. 

Budějovice, Magdaléna Zronková (ICM Č. 

Krumlov) a Jiří G. Kučera (ICM Prachatice) 

 

                             Kontakty na „Jihočeská ICM“ 

 

 
 ICM České Budějovice (zřizovatel: Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) 
 Adresa: Husova 45/622, 370 05 České Budějovice, web: www.icmcb.cz,  
 mail: icmcb@radambuk.cz  

 
ICM Český Krumlov (zřizovatel: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ČK) Adresa: 
Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, web: www.icmck.cpdm.cz,  mail: icm@icmck.cz  
 
 
 ICM Prachatice (zřizovatel: KreBul, o.p.s.) Adresa: Zlatá stezka 145, 383 01  Prachatice, web: 
www.oskrebul.cz//icm , mail: icmpt@centrum.cz  
 
 
 ICM Tábor (zřizovatel OS ICM Tábor) Adresa: Farského 887, 390 02 Tábor, web: 
www.icmtabor.cz, mail: info@icmtabor.cz  
 

 
 
Jihočeská Informační centra pro mládež jsou členy Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v 
České republice. 
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