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a dobrovolníků Informačních center pro mládež, členů AICM ČR a ZIPCEM SR, digitální
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Vážení kolegové, přátelé a příznivci Informačních center pro mládež, členů Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR / ICM AICM ČR / ,
i když pomalu nabírá na obrátkách čas letních prázdnin a dovolených, až tak to zcela neplatí o celé řadě z nás. Leckde
je normální, že v tomto období naopak vzrůstá poptávka po našich službách, řada z nás se podílí na organizování a zabezpečování například letních dětských a mládežnických tábor či jiných akcí pro děti a mládež. Někteří z nás v tomto
období pracují naplno i v oblasti, dalo by se říci, vnitřních rezerv i přípravy aktivit a činností souvisejících s novým školním / akademickým rokem. Tak to prostě je - příprava nového začíná koncem starého...
Nejinak je tomu i v AICM ČR. Jednoduše a prostě jsme se dostali do období, kdy demokraticky zvolený výkonný výbor
AICM ČR prokázal v předcházejícím období, že mandát, který mu byl jednoznačně dán statutárními zástupci zřizovatelů ICM AICM ČR v oblasti hájení zájmů svých členů, myslí smrtelně vážně a naplňuje jej v praxi. Jsme v podstatě na
počátku nového - a doufáme, že kvalitativně daleko úspěšnějšího - programového období ICM, členů AICM ČR. A
jsme pevně přesvědčeni o tom, že úspěšnější bude i tím, že nejen AICM ČR bude hájit zájmy svých členů, ale že i jednotliví členové budou hájit zájmy AICM ČR... Tímto přístupem si za několik málo dní můžeme zřejmě i nejlépe připomenout, že právě tato sdílená vzájemná vůle stála před patnácti lety u vzniku našeho sdružení. Možná, že pro leckoho
z našich členů to může aktuálně znít skoro jako pohádka.... Zhruba v letech 1997 a 1998 začaly v místech a regionech
spontánně vznikat aktivity, které dnes známe pod jménem Informační centrum pro mládež. A když nás bylo již sedm
statečných, cítili jsme, že potřebujeme navzájem komunikovat, vyměňovat si zkušenosti a tvořit společnou platformu
informačních služeb pro mládež. To samé v podstatě cítilo v tomto období v dané oblasti i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A tak na impuls tehdejšího ředitele odboru pro mládež MŠMT jsme začali podnikat potřebné kroky k
formalizaci našich společných aktivit . To vše vyvrcholilo symbolicky na počátku měsíce září 1999, kdy naše společné
úsilí bylo korunováno registrací občanského sdružení poskytovatelů informačně poradenských a konzultačních služeb pro mládež, vznikla Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice....

VALNÁ HROMADA AICM ČR

STŘÍPKY ICM AICM ČR

Ve zcela neformálním prostředí táborové základy YMCA ve Veverské Bítýšce
NGO MARKET
se uskutečnila v neděli 15.června 2014 letošní valná hromada AICM ČR.
Formální stránky s touto aktivitou související byly velice krátké. Výkonnému
výboru v součinnosti s částí členské základny se podařilo návrhy potřebných Tradičního, již 15.
materiálů připravit tak, že byly k dispozici k diskuzi a eventuálním korekcím v ročníku veletrhu
dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady. Pozitivem po- neziskových orgatvrzujícím zkvalitňování činnosti a soudržnosti AICM ČR jako celku je napří- nizací, NGO Marklad i větší prostor, ve kterém ve výroční zprávě o činnosti AICM ČR za rok ket 2014, se v dub2013 byly prezentovány aktivity jednotlivých členů. Tím samým přístupem se nu zúčastnila spovyznačuje i valnou hromadou přijatý „harmonogram aktivit AICM ČR na rok lečně s dalšími
2014“. V rámci schváleného programu valné hromady výkonný výbor sezná- 203 vystavovateli
mil členy a hosty i se svou činností v období od ledna do poloviny června 2014. z ČR i zahraničí
A nebylo toho málo, čím se zabýval - přípravou síťového informačně vzdělá- AICM ČR.
vacího projektu pro členská ICM, jednáním s tuzemskými i zahraničními part- Největší akce svého druhu ve střední
nery o další pokračující a budoucí možné spolupráci, organizačními záleži- Evropě, se uskutečnila v Národní
STŘÍPKY ICM AICM ČR
tosti včetně hájení zájmů svých členů a některých partnerů. Po této adminis- technické knihovně v Praze. Na extrativně nutné části valné hromady následovalo hodnocení a diskuze na téma pozici se podílela a zabezpečovala
RADY Z PORADNY
spolupráce českých a slovenských informačních center pro mládež, které členská ICM AICM ČR Hradec Králojsou zastupovány českou AICM ČR a slovenským ZIPCEM. Touto částí pro- vé, Turnov, Teplice, Český Krumlov,
Pod tímto názvem se skrývá no- gramu byla formálně ukončena valná hromada AICM ČR a bylo zcela nefor- Lomnice nad Popelkou, Popelkou a
vá aktivita obecně prospěšné málně zahájeno společné česko - slovenské školení pracovníků a dobrovolní- Prostějov.
více informací www.ngomarket.cz
společnosti KreBul Prachatice, ků informačních center pro mládež...
zřizovatele ICM AICM ČR
Z VÝROČNÍ ZPRÁVY AICM ČR ZA ROK 2013
Prachatice.
Jedná se o tiskovinu vydanou pro potřeby členských ICM AICM ČR ve Vážení přátelé, kolegové a partneři,
spolupráci s obecně prospěšnou spo- rok 2013 byl pro AICM ČR čtrnáctým rokem činnosti, v jehož průběhu se událo
lečností dTest, která již od roku 1992 několik důležitých skutečností a pokračovaly některé procesy nastartované v
hájí práva zákazníků na spotřebitel- předchozích obdobích. Osobně za velmi zásadní považuji pokračující větší
ském trhu. Zájemci v ICM AICM ČR důraz asociace při hájení a ochraně zájmů svých členů. Tato významná úloha
naleznou díky této spolupráci celou „střechy“ byla v minulosti v naší činnosti poněkud upozaděna. Další podstatřadu zajímavých publikací vydaných nou skutečností byly činnosti AICM ČR spojené s dalším přibližováním obsahu a forem informačních, poradenských a dalších služeb, jež ICM poskytují
dTestem.
více informací www.dtest.cz, svým hlavním cílovým skupinám i širší veřejnosti. Také v roce 2013 byla pro
podpis smlouvy o vzájemné
AICM a členská ICM velmi obohacující pokračující spolupráce s partnerským
www.krebul.cz.
slovenským Združením informačných a poradenských centier mladých. Na spolupráci AICM ČR - ZIPCEM SR
poněkud jiné úrovni než se slovenskými kolegy byla v roce 2013 spolupráce s
česko - slovenské školení
hlavním tuzemským parterem – odborem pro mládež MŠMT ČR.
pracovníků a dobrovolníků ICM
Mgr. Vlastimil Kopeček, člen výkonného výboru AICM ČR, bývalý předseda VV AICM
ČR

Vážení přátelé, kolegové, partneři
Naší snahou je i nadále být pro zřizovatele i samotná informační centra pro
mládež důležitým partnerem v těchto nelehkých dobách. Věříme, že se
nám podaří některé důležité kroky, potřebné k ukotvení informačního systému v ČR. Přeji asociaci, aby rok jejích 15. narozenin, rokem přínosným,
osvěžujícím a stabilizačním.
Mgr. Zdeněk Krejsa, nový předseda VV AICM ČR
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SPOLEČNÉ ČESKO - SLOVENSKÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ ICM AICM ČR a ZIPCEM SR
V nádherném koutě moravské přírody, v povodí řeky Svratky, se ve dnech 15. - 17. června 2014 uskutečnilo společné
česko - slovenské setkání zástupců slovenského Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR
( ZIPCeM ) a dobrovolníků z některých slovenských Informačných centier mladých ( ICM ) se zástupci Asociace pro
podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR ( AICM ČR ), pracovníky a dobrovolníky členských
Informačních center pro mládež.
Společné česko-slovenské setkání bylo zahájeno v neděli v podvečer jednáním valné hromady AICM ČR, v rámci
kterého si členská základna vyslechla Výroční a Finanční zprávu o činnosti AICM ČR za rok 2013, zprávu výkonného
výboru AICM ČR za rok 2013 a informace o komunikaci s rezortním ministerstvem ( MŠMT ČR ) v souvislosti se
způsobem přidělování státních ﬁnančních prostředků neziskovým organizacím, které pracují s dětmi a mládeží.
Účastníkům byl dále představen Plán činnosti AICM ČR a členských Informačních center pro mládež na rok 2014.
Předsedové partnerských organizací – za hostitelskou českou stranu Zdeněk Krejsa a za slovenskou stranu Elena
Valenteje – deklarovali opětovně zájem o spolupráci i do budoucnosti. Novinkou v oblasti vzájemné spolupráce by
mohlo být podle návrhu předsedkyně ZIPCeM uzavření vzájemného partnerství mezi jednotlivými Informačními
centry pro mládež na české i slovenské straně. Hodnocením a diskuzí na téma spolupráce českých a slovenských
informačních center pro mládež, které jsou zastupovány českou AICM ČR a slovenským ZIPCEM tak účastníci
neformálně přešli do fáze společného česko - slovenského školení pracovníků a dobrovolníků informačních center
pro mládež.
Bohatý program byl zaměřený na brainstorming a vzájemnou výměnu zkušeností, nechyběl však ani odpočinek a
aktivní trávení volného času. Jelikož se společné setkání konalo v prostředí táborové základny YMCA ve Veverské
Bítýšce nedaleko Brna, toto prostředí bylo přímo předurčené na neformální debaty a relax, procházky okolní
přírodou, či nezapomenutelné pohledy na přírodní scenérie. Vyvrcholením programu setkání byla společná návštěva
hradu Veveří, který patří mezi skvosty české a moravské historie.
V pondělí program společného česko-slovenského setkání pokračoval předložením návrhu Koncepce rozvoje
Informačních center pro mládež sdružených v AICM ČR na programové období 2014 – 2020. Na české i na slovenské
straně jsou tyto aktivity v plném proudu. Zpracovány jsou již analýzy současného stavu rozvoje informačních center
pro mládež. Prezentace návrhů a diskuze na téma „jak dál v informačních centrech pro mládež“ v rámci tohoto bodu
programu zcela jistě přispěla i k následnému dopracování „koncepcí“ obou zúčastněných stran.
Mimořádně inspirativní pro slovenskou stranu byla prezentace „gamiﬁkace“ ( zapojování elementů hry do marketingové komunikace), kterou formou školy hrou s digitálními odznaky představil Jan Lyko z ICM v Hradci Králové.
Gamiﬁkace prostřednictvím sbírání digitálních odznaků funguje na jednoduchém principu porovnatelným se skautingem, kde skauti za každou splněnou aktivitu získávají na pásce vyšívané odznaky. Sbírání digitálních odznaků je určené pro cílovou skupinu 13 – 30 let, která se bezproblémově pohybuje na sociálních sítích a využívá on-line komunikaci, vhodnou formou podpory neformálního vzdělávání. Pokud si mladý člověk stanoví konkrétní cíl a na základe různých aktivit se dopracuje k jeho splnění, získá digitální odznak, který může používat jako svojí referenci na sociální síti,
může ho použit jako bonus při sestavování životopisu, který předkládá potenciálnímu zaměstnavateli a pod. Tento
workshop - „Gamiﬁkace - škola hrou s digitálními odznaky“ - měl i konkrétní výstup - každý účastník školení obdrží
digitální odznak dané dovednosti získané v odborném programu z Veverské Bítýšky neboť AICM ČR je certiﬁkovaná
tyto odznaky udělovat...
V rámci dalšího programu prezentovali zástupci AICM ČR možnosti spolupráce s D-testem neboť zcela určitě je o "něčem" i problematika ochrany mladého spotřebitele a vzájemně výhodná spolupráce informačních center pro mládež s
odbornými organizacemi, které se v ČR zabývají touto problematikou. Za českou stranu tuto spolupráci s dTestem a
dalšími organizacemi prezentoval vedoucí Občanské poradny při o.p.s. KreBul Prachatice Mgr. Zdeněk Krejsa.
V programu školení nešlo vynechat ani problematikou nového programu Evropské unie na podporu a vzdělávání a
mobility mladých lidí ERASMUS+ / Mládež v akci. Za pomoci prezentace připravené členským ICM AICM z
Pelhřimova, byl v základní kostce účastníkům celý nový program srozumitelně představen. Mnoho pracovníků i dobrovolníků českých a slovenských členských informačních center pro mládež má zkušenosti z realizace či účasti na aktivitách předchozího programu Mládež v akci (nebo Mládež a Mládež pro Evropu) a tak program školení pokračoval prezentacemi již uskutečněných mezinárodních projektů mládeže a také náměty na možné společné projekty budoucí.
I další části programu se uskutečnila v evropském rytmu - prezentací možností vzájemné spolupráce Informačních
center pro mládež na centrální, regionální i místní úrovni s organizacemi a institucemi evropského zaměření,
například informačními středisky Europe Direct atd.
Ke slovu se dostaly i nejmladší účastníce školení - dobrovolnice z ICM Lomnice nad Popelkou, které prezentovaly
aktivizační program pro mládež „Cena vévody z Edinburghu“ a své osobní zkušenosti z účasti na tomto programu.
Uklidňujícím prvkem programu se stala projekce autorského ﬁlmového dokumentu Občanské poradny při o.p.s.
KreBul Prachatice, která účastníky přenesla do jiného aktuálního tématu současné doby – ﬁnanční gramotnosti.
AICM ČR členem Asociace nestátních neziskových organizací České republiky a tak i v souvislosti s večerní části
programu týkající se dané problematiky nechyběla tato prezentace v podání místopředsedy celorepublikového
výboru asociace pana Jaromíra Hrona.
Vyvrcholením pracovní části společného česko-slovenského setkání byli informace o obsahu činnosti Informačních
center pro mládež, tzv. „Pískoviště”, které bylo o tom, co vlastně mají a co mohou „íčka“ v rámci své činnosti dělat.
A možná by se i odborník divil a laik žasnul, čeho jsou i za současných výrazně nepříznivých podmínek pracovníci a
dobrovolníci informačních center pro mládež schopni. Invence jim určitě nechybí… a tak se účastníci školení podívali
jak to vypadá na „informačním rautu“ a nebo do p(P)artizánského království...Program s podrobnými informacemi o
činnosti ICM Český Krumlov uvedla Iva Sonnbergerová, za slovenskou stranu se přidali zástupci ICM Topoľčany (
Saška Cifrová a Ondrej Škvarenina), ICM Považská Bystrica ( Jojka Štraussová ), ICM Humenné ( Martin Barančík ),
ICM Prievidza ( Marcelka Lučanská ) a ICM Partizánske ( René Tkáč ).
O participaci místních a krajských samospráv a neziskových organizací a managementu občanských aktivit informovala předsedkyně ZIPCeM Elena Valenteje a Dušan Štrauss představil přítomným možnosti fundraisingu neziskové
organizace.
Po pondělním pracovně mimořádně bohatém dni již třetího společného česko - slovenského setkání bylo úterý dnem
odpočinkovým. Účastníci strávili příjemné dopoledne na blízkém hradě Veveří.
Dle ohlasu účastníků lze konstatovat, že společné česko - slovenské setkání se svým programem a jeho kvalitou
velmi vydařilo. Velká pochvala přináleží členskému sdružení AICM ČR YMCA Brno, které nabídlo pro školení svoji
táborovou základnu ve Veverské Bítýšce a zajišťovalo pro akci veškerý servis.
Ivona Vojtášová, ZIPCeM Prievidza, Václav Pavlík, AICM ČR
p.s.
- setkání se zúčastnilo 30 pracovníků a dobrovolníků členských informačních center pro mládež AICM ČR
a ZIPCEM SR, v průběhu setkání se členská základna AICM ČR rozrostla o jednoho řádného člena...
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V PODSTATĚ MNOHO POVYKU PRO NIC?
Před několika málo dny vyvolala u některých jednotlivců vzrušení , zpravidla
nečlenů AICM ČR, vzájemná komunikace MŠMT a AICM ČR. O co šlo či jde?
AICM ČR / Asociace / se obrátila v únoru tohoto roku na ředitele Odboru pro
mládež MŠMT ve věci získání informace či vysvětlení, zda-li došlo k nějakým
změnám týkajících se Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
NNO na léta 2011-2015 / Programy /. K tomuto kroku vedlo Asociace zveřejnění výsledků dotačního řízení pro rok 2014. Zveřejněné výsledky opakovaně
v některých případech prezentovaly rozpor mezi deklarovanými ustanoveními Programů / jejichž tvůrcem je MŠMT / a konkrétní realitou.
Například Programy deklarují podporu NNO, přičemž dotace byla poskytnuta
i místní samosprávě, atd. Podstatný problém spočíval v tom, že státní dotace
pro rok 2014 byla opakovaně poskytnuta subjektům, které nesplnily ustanovení Programů týkající se předložení výročních zpráv za předcházející rok /
deklarováno na webu MŠMT /. Asociace na tento problém opakovaně upozorňuje a opakovaně navrhuje snadné řešení - toto pravidlo „vypustit” z dotačních podmínek. Jednoduše a prostě proto, že danou věc řeší obecnější právní
úpravy než č.j. a MŠMT patří k ojedinělým úřadům, které toto pravidlo deklarují. To je, dalo by se říci administrativně byrokratická stránka dané věci.
Realita a zkušenosti nejen některých členů Asociace, ale i některé partnerské
organizace, které se na jednotlivá členská ICM i výkonný výbor Asociace po
zveřejnění výsledků dotací MŠMT na rok 2014 obrátila v dané věci však svědčí o tom, že výše uvedený rozpor deklarovaný tímto pravidlem Programů může být příčinou daleko větších problémů jak pro dotované, tak pro poskytovatele dotací. Při kontrolách hospodaření státních dotací ze strany příslušných
odborných institucí není neobvyklé, že dotované organizaci hrozí, že poskytnutou dotaci na základě této kontroly může i vrátit poskytovali, protože ji přijala v rozporu s danými pravidly. Co se týče eventuálního postupu vůči poskytovateli dotace nám nepřísluší komentovat ani hodnotit.
Takže meritum dané věci spočívalo v získání odborné informace či vysvětlení
ve věci eventuální změny Programů. Proto i žádost Asociace prioritně směřovala řediteli odboru pro mládež MŠMT. Odpověď pana ředitele odboru, dle názoru výkonného výboru Asociace však v podstatě na předložené problémy nereagovala a nenabízela žádná řešení. Proto se výkonný výbor Asociace rozhodl s odborným problémem, v rámci hájení práv členů Asociace, obrátit na
pana ministra školství mládeže a tělovýchovy. Následný vnitřní audit MŠMT
potvrdil, že ve věci šetření přidělených dotací pro rok 2014 byla ve všech bodech žádost Asociace důvodná.
Jistě, daný problém má širší souvislosti. V současném období by mělo vrcholit
úsilí celé řady organizací týkající se tvorby koncepcí a strategií v souladu s novým programovým obdobím práce s dětmi a mládeží. Je to období, ve kterém
se lze zamyslet a využít pozitivních zkušeností k podstatnému zkvalitnění práce s dětmi a mládeží.
Václav Pavlík, člen VV AICM ČR

Čtyřdenní pobytový médiakemp pro
účastníky ve věku od 15-ti do 18-ti let
ve dnech 11. - 14. září 2014, Chata v
Podkletí, okres Český Krumlov.
Kemp je určen maximálně dvaceti
účastníkům, kteří se budou věnovat
různým tématům týkající se mediální
gramotnosti. Plánované aktivity - živé moderování v internetovém rádiu,
základy novinařiny, návštěva interaktivního programu „Jak se fotografovalo před sto lety“, základy filmového
dokumentu a další. Účastnický poplatek 500 Kč. Zahrnuje stravu, ubytování, lektorné a dopravu. Uzávěrka
přihlášek 31.7.2014.
Jiří Muk, e-mail: muk@cpdm.cz, tel.
734 443 923, http://icmck.cpdm.cz

STŘÍPKY ICM AICM ČR
DOBROVOLNICTVÍ

Jednou z aktivit jihočeských informačních center pro mládež podporujících dobrovolnictví jsou i tématické
elektronické infolisty na dané téma,
které zpracovává a distribuuje ICM
AICM ČR Český Krumlov, jehož zřizovatelem je CPDM o.p.s. Český
Krumlov. Nejčerstvější vydání obsahuje vybrané nabídky dobrovolnických činností a programů nejen v
Jihočeském kraji...
více informací http://icmck.cpdm.cz

Společně proti předsudkům

Na toto téma koncem června uskutečnilo českokrumlovské Informační
centrum pro mládež dvě seminární
setkání studentů středních škol se spisovatelem, publicistou a dokumentaristou Stanislavem Motlem.
více informací http://icmck.cpdm.cz

DIGITÁLNÍ ODZNAKY

POZVÁNKY ICM AICM ČR

MÉDIA KEMP 2014

www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

I do České republiky již dorazil trend digitálních odznaků, jejichž myšlenka
vznikla zhruba před třemi lety v USA. K čemu nám tahle novinka může být dobrá?
Digitální odznaky umožňují doložit úspěchy a zásluhy z různých oblastí - například vzdělávací, volnočasové i pracovní. Výhodou oproti papírovým certifikátům je snadná ověřitelnost a univerzální použití. Lze je prezentovat na
vlastním webu, sociálních sítích nebo je zahrnout do životopisu.
První českou platformou pro vydávání a sbírání digitálních verifikačních odznaků je Veriod. Po registraci si na webové stránce můžete vytvořit vlastní profil, kde budou k vidění vaše odznaky a údaje o tom, za co jste je získali.
Můžete se registrovat i jako udělovatel odznaků, vybrat nebo vytvořit grafickou podobu vašeho odznaku a specifikovat kritéria pro jeho udělení. Odznaky
fungují jako potvrzení, univerzální způsob, jak poznat, doložit, zaznamenat a
sdílet životní úspěchy – a to mezi jednotlivci, nebo mezi organizací a jejími klienty, mezi spolupracovníky či partnery. Registrovaným vydavatelem digitálních odznaků je i AICM ČR.
Platformu Variod.cz provozují společnými silami EDUin, o.p.s, Gameleon,
s.r.o. a Navreme Boheme, s.r.o.
Více informací www.veriod.cz, http://openbadges.org

BALÍČEK DOKUMENTŮ A MATERIÁLŮ PRO ICM AICM ČR
Jedním z výstupů valné hromady
AICM ČR a společného česko slovenského setkání pracovníků a
dobrovolníků informačních center
pro mládež AICM ČR a ZIPCEM SR
je i závazek výkonného výboru AICM
ČR zpracovat a zaslat prezentované
materiály a dokumenty účastníkům. I
stalo se a v současném období je
distribuován v síti členů AICM ČR...

* materiály a dokumenty pro statutární zástupce zřizovatelů Informačních
center pro mládež, členy AICM ČR
* materiály a dokumenty pro pracovníky Informačních center pro mládež,
členy AICM ČR
* set publikací AICM ČR
* sety evropských publikace pro základní a střední školy podporujících
Rámcové vzdělávací programy

červenec 2014

www.icmcr.cz

www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

MEZINÁRODNÍ CENA VÉVODY Z EDINBUGHU

POZVÁNKY ICM AICM ČR

Mezinárodní cena vévody z Edinbughu / The Duke of Edinburgh’s
International Award neboli DofE Award - DofE Award / je program, ve kterém
získáš nové přátele, zkušenosti a dovednosti. Umožňuje účast v programu
všem mladým lidem ve věku od 14 do 25 let, u stříbrné od 15 let a zlaté úrovně
od 16 let. Je možné udělat výjimku, ale pouze po dohodě s místním centrem a
národní kanceláří programu. Aby pro tebe program DofE Award byl opravdovou výzvou, ale také zábavou a přínosem, můžeš si sám zvolit, jakou úroveň
10.6.2014 předání bronzových a stří- programu chceš plnit, jakými aktivitami se zabývat a jaké cíle plnit. Program
brných cen DofE Award Praha
se skládá ze čtyř základních sekcí: dovednost, sportovní aktivita, dobrovolČesko - slovenské setkání pracovní- nictví a dobrodružná expedice. Pro splnění zlaté úrovně se navíc zúčastníš akků a dobrovolníků ICM
ce s pobytem.
Prezentace účastníků DofE Award Program může do své nabídky zařadit jakákoliv škola či organizace pracující
Veverská Bítýška
s mládeží od 14 do 25 let,. Program stojí na propracované metodologii, založené na principech zážitkové pedagogiky, a zároveň je dostatečně ﬂexibilní,
aby se přizpůsobil možnostem každého regionu, organizace i mladého člověka.
Stříbrná a bronzová ocenění v programu Mezinárodní cena vévody z
Edinburghu získali v letošním roce dobrovolníci Informačního centra pro mládež Lomnice nad Popelkou, člena AICM ČR, Katka, Dominik, Martin, Terezka
a Ivona.
více informací www.dofe.cz

ERASMUS+ - MLÁDEŽ V AKCI - PRO PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ
KLÍČOVÁ AKCE 1
vzdělávací mobility jednotlivců
MOBILITA PRACOVNÍKŮ
S MLÁDEŽÍ
Semináře, školení, studijní pobyt,
vytváření partnerství
Doba trvání: 2 dny – 2 měsíce
Žádné věkové omezení
Maximálně 50 účastníků
Aktivita se může konat i v jedné ze
zemí partnerských organizací
Financování
Cestovní náklady – jednotkové
náklady dle vzdálenosti
(kalkulačka Evropské komise )
Organizační podpora – náklady
spojené s realizací aktivity,
jednotkový náklad na den
( 54eur pro ČR )
Podpora speciálních potřeb
podpora účastníků se
znevýhodněním – 100% nákladů
Mimořádné náklady – vízum a s ním
spojené náklady, očkování, povolení
k pobytu - 100% nákladů
2

KLÍČOVÁ AKCE 2
SPOLUPRÁCE NA INOVACÍCH
A VÝMĚNA DOBRÉ PRAXE

JAK ŽÁDAT?
* registrace na portálu
web Evropské komise
*obdržení PIC čísla
* nahrát finanční identifikační
formulář
* právní status organizace
* zkontrolovat dodržení pravidel
Programu
* zkontrolovat finanční podmínky
* odevzdat žádost
Stejné či podobné projekty dodávané
o p a k o v a n ě b u d o u z a m í t n u t y.
Rozhodnutí o grantové žádosti (u
KA2 4 měsíce) a podpis podpořených žádostí 4 měsíce (u KA2 5
měsíců) od uzávěrky.
Uzávěrky
Klíčová aktivita 1 - 1.10.2014
(projekt začíná 1.1. – 30.9.2015)
Klíčová aktivita 2 - 1.10.2014
(projekt začíná 1.2. – 30.9.2015)

Co by to mohlo například být?
* výměna dobré praxe
(metody, nástroje, materiály k
profesionalizaci práce s mládeží)
* objevování nových forem práce
s mládeží
(virtuální mobilita, ICT, open
educational resources)
* strategické síťování mezi
mládežnickými organizacemi
* testování či implementace
dobré praxe
* uznávání znalostí, dovedností,
kompetencí získaných během
NFV
* spolupráce mezi kraji
* nadnárodní iniciativy
podporující podnikání, aktivní
občanství

Více informací a podpora
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm, www.dzs.cz

Tradiční veletrh vzdělávání, jubilejní
dvacátý ročník, se uskuteční ve
dnech 1 - 3. října 2014 v Českých
Budějovicích. Tradičně se veletrhu zúčastní i AICM ČR, jejíž expozici, včetně odborného doprovodného programu, zabezpečují, jihočeská ICM
AICM ČR. Tradičně nabízejí i možnost prezentace aktivit a činností partnerům nejen z okruhu působnosti.
v í c e i n f o r m a c í w w w. v c b . c z ,
www.icmcr.cz
EDUCA MY JOBS LIBEREC 2014

Tradiční veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí se uskuteční ve
dnech 16 - 18. října 2014 v Liberci.
Prezentaci AICM ČR zabezpečují
ICM AICM ČR Libereckého a
Královéhrackého kraje.
více informací www.educaliberec.cz,
www.icmcr.cz

SCHOLARIS OLOMOUC 2014

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ, ČLENOVÉ AICM ČR
ICM BRNO
Česká 11 / Skrytá 2, Brno,

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Lomnice nad Popelkou

www.icmbrno.cz

ICM BRNO
Ve Vaňkovce 1, Brno,

Turnov
Hradec Králové

www.ymcabrno.cekit.cz

ICM BRUNTÁL
tř.Dr. E. Beneše 47, Bruntál,

Bruntál

www.icmbruntal.cz

ICM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Husova 45, České Budějovice,
www.icmcb.cz

ICM ČESKÝ KRUMLOV
Špičák 114, Český Krumlov,
www.cpdm.cz

Prostějov

Jihlava
Pelhřimov
Tábor
Jindřichův Hradec

Prachatice

Český Krumlov

YMCA Brno
ASK Brno

České Budějovice

ICM HRADEC KRÁLOVÉ
Šafaříkova 666 / 9, Hradec Králové,

ICM JILEMNICE
Kostelní 1, Jilemnice,

ICM PROSTĚJOV
Komenského 17, Prostějov,

www.icmhradeckralove.cz

www.icmjilemnice.cz

ICM JABLONEC NAD NISOU
Podhorská 49, Jablonec nad Nisou,

ICM LOMNICE NAD POPELKOU
Husovo nám.44, Lomnice/Popelkou,

www.icmprostejov.cz

www.vikyr.cz

www.icmlomnice.cz

ICM JIHLAVA
tř. Legionářů 15, Jihlava,

ICM PELHŘIMOV
Hrnčířská 111, Pelhřimov,

www.slunceweb.cz

www.icmpelhrimov.cz

ICM JINDŘICHŮV HRADEC
Klášterská 76, Jindřichův Hradec

ICM PRACHATICE
Zlatá stezka 145, Prachatice,

www.icmjh.cz

www.oskrebul.cz/icm

ICM TÁBOR
Farského 887, Tábor,
www.icmtabor.cz

ICM TURNOV
Jeronýmova 517, Turnov,

Tradiční přehlídka středních škol s
uskuteční ve dnech 26. - 27. listopadu 2014 v Olomouci. Tradičně se přehlídky účastní i AICM ČR, jejíž expozici zabezpečuje ICM AICM ČR
Prostějov, jehož zřizovatelem je Klub
studentů, rodičů a přátel
Cyrilometodějského gymnázia v
Prostějově.
více informací www.scholaservis.cz,
www.icmcr.cz

víte / nevíte

http://icm.turnov.cz

7. září 1999 byla registrována MV
ČR AICM ČR, občanské sdružení

