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Informační centra pro mládež z Jihočeského kraje připravila k Evropskému dni informací, který si tradičně
připomínáme 17. dubna, zajímavý program, jehož součástí jsou prezentace informací, poradenství a besedy
vztahující se právě k „evropským informacím“ a „evropským příležitostem pro mládež“.
V Jihočeských informačních centrech pro mládež, která sídlí v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích
a Táboře budou ve čtvrtek 17. dubna od 8.00 do 16.00 hodin pro zájemce z řad jednotlivých mladých lidí, školních
kolektivů, pedagogů i další veřejnosti připraveny informace a prezentace informací vztahujících například k
„evropským informačním sítím“, kdy v rámci tohoto tématu se zájemci dozvědí například o páteřní evropské
informační síti EUROPE DIRECT a nebo o informační síti pro mládež EURODESK. Zájemci budou moci získat také
informace o „evropských programech a příležitostech pro mládež, studenty, pedagogy a pracovníky
s mládeží“ – například o novém programu ERASMUS+ a o možnostech konkrétního zapojení se do tohoto programu.
Součástí programu Evropského dne informací pro mládež v Jihočeských ICM bude také prezentace evropských
informačních a vzdělávacích publikací, které mohou využít žáci, studenti a pedagogové škol ve své práci a též
prezentace informací a evropských programů a projektů na podporu zaměstnanosti.
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.

Partnerem Evropského dne informací pro mládež v jihočeských Informačních centrech pro mládež je Evropské
informační středisko Europe Direct České Budějovice při Krajském úřadě Jihočeského kraje.
/ www.europe-direct.cz/strediska/ceske-budejovice /

