
Vážení kolegové, přátelé a příznivci Informačních center pro mládež /dále jen ICM/, členů Asociace pro podporu rozvoje in-
formačních center pro mládež v ČR /dále jenAICM ČR/ ,
čas oponou trhnul a opět tu máme začátek nového školního/akademického roku. V samém jeho počátku máme příležitost
se tak trochu i ohlédnout zpět a připomenout si, že tomu je již 15 let od vzniku AICM ČR. Dovolujeme si při té příležitosti na-
bídnout vám stručné, tedy principiální, ohlédnutí za událostmi, aktivitami a činnostmi, kterými se AICM ČR v průběhu 15ti
let snažila podporovat rozvoj ICM v ČR a hájit zájmy svých členů. Samozřejmě jsme na to nebyli sami. Naším rozhodujícím
partnerem bylo, a snad ještě je, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy /dále jen MŠMT/. Dalo by se říci, že takřka dvě
třetiny naší historie byly naše vzájemné vztahy skutečně partnerské. Je pravdou a nemohlo tomu být jinak, že jsme měli ob-
čas rozdílné názory na problematiku informací pro mládež a o mládeži. Jednoduše a prostě zejména proto, že AICM ČR je
nevládní neziskovou organizací /dále jen NNO/ a MŠMT je „úřad” se všemi pozitivními i negativními vlivy z toho plynoucími.
Dalo by se říci, že „kukačkami”, které z hlediska vzájemných vztahů státu a NNO sehrávaly podstatnou negativní roli v dané
oblasti, byly tzv. „podvěsy” MŠMT, obzvláště Národní institut dětí a mládeže MŠMT /dále jen NIDM MŠMT - zrušen k
31.12.2013/, konkrétně jeho Oddělení informací. NIDM MŠMT vznikl v roce 2005 transformací Institutu dětí a mládeže
MŠMT /dále jen IDM MŠMT/ aAICM ČR doporučila na základě do té doby poměrně dobrých zkušeností ze vzájemné spolu-
práce zachování právě Oddělení informací v rámci NIDM MŠMT.... Bohužel časem se i zde prokázala obecná zkušenost -
jestliže má jeden subjekt dva pány /respektive se tak tváří či to tak deklaruje/, přičemž jeden jej řídí organizačně a druhý me-
todicky, nemůže to zpravidla být bezproblémové. Těmito peripetiemi si AICM ČR prochází i v současnosti, kdy Oddělení in-
formací NIDM MŠMT / deklarující se jako Národní informační centrum pro mládež - tzv. NICM/ po zrušení NIDM MŠMT se
stalo jedním z oddělení Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, které je přímo řízenou organizací MŠMT. „Drobností” třeba zůstává, že tento „podvěs” patří do
gesce náměstka ministra pro vzdělávání a Odbor pro mládež, který v současném pojetí by měl či má co říci k problematice
informací pro mládež a o mládeži „obhospodařuje” náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže...
Nepropadejme však pesimismu - AICM ČR vznikla díky impulsu MŠMT, společné úsilí MŠMT a poskytovatelů informačně
poradenských a konzultačních služeb pro mládež symbolicky vyvrcholilo na počátku měsíce září 1999, kdy bylo registrová-
na zastřešující NNO do té doby jednotlivých ICM - Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České
republice.... Společně jsme toho v dané oblasti za uplynulých 15 let dokázali nemálo...
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Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice si připomíná již patnácté narozeniny.

září 2014
www.facebook.com/kdyzneviszeptejsewww.icmcr.cz

1991 - 1999 ... aneb na počátku byl NICEM...

Na počátku vývoje snah o specifické poskytování informací pro mládež stálo občanské
sdružení Národní informační centrum mládeže ČR /dále jen NICEM/, které vzniklo na po-
čátku roku 1991 jako volné neformální konsorcium několika organizací a institucí - MŠM-
T, IDM MŠMT, Amavetu, KMC, YFU, Juveny a Duhy. Úkolem konsorcia bylo koordinovat
postup občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti informatiky s podpo-
rou státu. Začala se vytvářet základní struktura informačních bodů (center) pro mládež.
NICEM fungoval jako odborný oponent (recenzent) před poskytnutím finanční a materi-
ální pomoci státu informačním bodům a zajišťoval komplexnější přístup k problematice
informatiky ve sdruženích dětí a mládeže a k problematice poskytování informací dětem
a mládeži. Byla vytvořena základní síť počítačových stanic, které poskytovaly mládeži a
dalším zájemcům informace v elektronické podobě (tzv. BBS stanice). V konečné fázi síť
tvořila Ústřední stanice v Praze, zrcadlová Zemská stanice v Brně a zhruba 35 oblast-
ních BBS v různých regionech. Centrálně řízený rozvoj tohoto informačního systému a je-
ho finanční náročnost vedla, spolu s nutností centrální koordinace, k formalizování čin-
nosti NICEM. NICEM působil jako jediný příjemce státních dotací pro informační systé-
my mládeže a s tím související techniky a ve směru k samotným informačním bodům i
stanicím BBS působil jako zprostředkovatel státních finančních prostředků. Od roku
1996 započal NICEM realizovat přípravné práce na využití Internetu pro činnost NICEM
a od roku následujícího postupně utlumoval síť elektronických BBS a v oblasti elektro-
nických informací.
S procesem utlumování informačních elektronických bodů BBS úzce souvisel postupný
přerod některých BBS v informační místa nového typu – žInformační centra pro mláde
(ICM). V roce 1997 takto vznikla první ICM v Olomouci (Hobby klub Olomouc), Příbrami
(Q-klubAmavet Příbram), Lomnici nad Popelkou (KPS DDM Lomnice nad Popelkou) a v
Brně (ASK Brno). Nově založená ICM byla v tomto období pod hlavní gescí NICEM, kte-
rý ICM podporoval finančně (ze státních prostředků), technicky a metodicky. NICEM byl
v té době také smluvním spoluzřizovatelem těchto ICM prostřednictvím třístranných
smluv (NICEM-provozovatel ICM-příslušná obec sídla ICM nebo okresní úřad). Od roku
1998 NICEM upustil po dohodě s MŠMT od dosavadního systému přerozdělování pe-
něz na ICM svým prostřednictvím a zřizování ICM jako součástí NICEM. Bylo rozhodnu-
to tato centra podporovat pouze informacemi či jinou, z hlediska NICEM racionální spo-
luprací. Tento zásadní krok - nezastupovat centra ve věcech financí a nezřizovat je - byl
také jedním z podnětů k založení samostatnéAICM ČR. Jejím vznikem dochází od roku
1999 i k podstatnému posunu v rozvoji Informačního systému pro mládež v České re-
publice. K jejím zakládajícím členům patřili především zřizovatelé ICM - NNO dětí a
mládeže či NNO pracující s dětmi a mládeži, kteří se na své ustanovující valné hromadě
shodli na základních principech obsahu činnosti své zastřešující organizace.
Zakládajícími členy AICM ČR se staly Informační centra pro mládež v ČR - ICM v Olo-
mouci (Hobby klub Olomouc), Příbrami (Q-klubAmavet Příbram), Lomnici nad Popelkou
(KPS DDM Lomnice nad Popelkou), Brně (ASK Brno), Českém Krumlově (S.D.M. Čes-
ké Budějovice/ CPDM, o.p.s. Český Krumlov), Ostravě ( YMCA Praha), Táboře (OS Tá-
borsko), Praze (YMCAPraha) a Veselí nad Moravou (ČSOP Bílé Karpaty)...

ICM Brno
zřizovatel ASK Brno

ICM Lomnice nad Popelkou
zřizovatel KPS DDM Lomnice

nad Popelkou

ICM Český Krumlov
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Český Krumlov

ICM Olomouc
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ICM Ostrava
zřizovatel YMCA ČR Praha

ICM Příbram
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ICM Tábor
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2001 ... aneb je nás dvacet,  poprvé v zahraničí...a naopak...

1999 ... aneb devět statečných...

2000 ... a je nás sedmnáct...

Přípravný výborAICM ČR - statutární zástupci zřizovatelů ICM Český Krumlov, Lomnice
nad Popelkou a Tábor - registroval dne Stanovy AICM ČR na Ministerstvu7.září 1999
vnitra ČR - Následně se uskutečnila v PrazeAICM ČR byla zaregistrována. první -
ustanovující - Valná hromada AICM ČR. Mimořádná Valná hromada AICM ČR se
uskutečnila dne 7.prosince v Praze. Její obsah byl zaměřen především na sjednocu-
jící proces ICM - trojdohoda o spolupráciAICM ČR, IDM MŠMT ČR a NICEM v oblasti roz-
voje ISM v České republice, NICEM přestává ke dni 31.12.1999 plnit roli zřizovatele ICM
v jednotlivých místech, ICM IDM MŠMT o spolupráci na bázi partnerské dohody nepro-
jevil zájem...

AICM ČR ve své činnosti po počátečním živelném vzniku procházela v roce 2000
procesem stabilizace stávající členské základny a prezentace informačních aktivit pro
mládež v ČR Rozhodující místo v tomto procesu sehrával výkonný výbor AICM ČR za
podpory MŠMT. V tomto roce se členové AICM ČR sešli na valných hromadách -
23.února v Lomnici nad Popelkou, 12-14.května v Dráchově a 29-30.září v
Olomouci. V obsahu svého jednání se valné hromady zabývaly především rozvojem
sítě ICM v ČR včetně jeho ekonomického zabezpečení. V listopadu se v členských ICM
AICM ČR uskutečnil . V pražském KongresovémTýden informačních center Francie
centru se uskutečnil za pořadatelské spolupráce AMAVET, KRUH, AICM ČR a za
podpory Charty 77, MŠMT a ČNA Mládež 7.mezinárodní veletrh invencí a inovací -
INOVACE-INVENCE 2000 – Mládež a informační společnost. Součástí veletrhu se
stal první ročník mezinárodního prezentačního veletrhu Mládež a informační
společnost. Se svými expozicemi se kromě ČR účastnily také partnerské organizace z
Finska, Itálie, Francie, Belgie, Irska, Německa a Slovenska. Komunikačním
vyvrcholením celého výstavního projektu byl seminář Mládež a informace, na kterém
vystoupili se svými příspěvky Sari Lahtinen - Finsko, Iain Robson - Bruselské linky na
téma Informace pro mládež v evropských zemích, Mgr.Jindřich Fryč - ředitel odboru pro
mládež MŠMT ČR - s příspěvkem Informace pro mládež v ČR, předseda AICM ČR s
příspěvkem Informační centra pro mládež v ČR a další hosté. Počet ICM AICM ČR se v
tomto roce v podstatě zdvojnásobil - nově vznikají v Českých Budějovicích, Mladé
Boleslavi, Zlíně, Krnově, Hradci Králové, České Lípě, Teplicích a další v Brně.

5-9.12.2000 Praha
Kongresové centrum - 7.mezi-

národní veletrh invencí a inova-
cí - INOVACE-INVENCE 2000

5-9.12.2000 Praha
Kongresové centrum - 7.mezi-

národní veletrh invencí a inova-
cí - INOVACE-INVENCE 2000
– Mládež a informační společ-

nost.

5-9.12.2001 Praha
INVENCE 2001... ICM Uherské

Hradiště - klobásovník ...

Bratislava - Kulatý stůl ČR-SR
informace pro mládež a o mlá-

deži

5-9.12.2001 Praha
8.mezinárodní veletrh invencí a

inovací - INVENCE 2001...
Modelové ICM AICM ČR

7-11.3 2001  Návštěva zástup-
ců CIDJ Francie v ČR

ICM České Budějovice.

4-8.4. 2001 Návštěva zástupců
AICM ČR v CIDJ Francie  Paris

ICM Pantin

4-8.4. 2001 Návštěva zástupců
AICM ČR v CIDJ Francie

CRIJ Lille

12-13.4. 2002 Valná hromada
AICM ČR Uherské Hradiště

V roce 2001 vznikla další ICM v Uherském Hradišti, Jihlavě a Třebíči. AICM ČR postup-
ně začala tvořit závazná pravidla odpovídající potřebám a požadavkům rozvoje ICM do-
cházkového typu v ČR. ke zjištění stavu jednotlivýchJe realizován hodnotící systém
ICM AICM ČR a z něho vyplývající podpora - certifikát nejvyšší kvality poskytova-
ných služeb byl udělen ICM Český Krumlov, ICM České Budějovice, ICM Lomnice nad
Popelkou, ICM YMCA Praha, ICM Tábor, ICM ASK Brno, ICM YMCA Krnov. Na základě
těchto přijatých pravidel postupně docházelo k diferenciaci členské základny AICM ČR.
Ve spolupráci s IDM MŠMT byla přijata platná odjednotná klasifikace informací
1.3.2001. V rámci , do které ještě před vzni-mezivládní kulturní dohody Francie-ČR
kem AICM ČR byla vložena spolupráce na bázi reciprocity, se uskutečnila ve spolupráci
s IDM MŠMT . Na jejím zabezpečení se podílelanávštěva zástupců CIDJ Francie v ČR
ICM Lomnice nad Popelkou, Tábor, Český Krumlov a České Budějovice. Recipročně zá-
stupci AICM ČR reprezentovaní pracovníky ICM Lomnice nad Popelkou, Českého
Krumlova a Tábora navštívili Jednalo se o první zahraniční pra-pracovně CIDJ Francie.
covní cestu AICM ČR od jejího vzniku. V daném roce se uskutečnila Valná hromada
AICM ČR dne 31.března v Praze, na které byla schválena Hodnotící zpráva o stavu
ICM v ČR a předány informační šanony Mládež ČR a EU zástupcům ICM AICM ČR.
AICM ČR organizovala dne 15.května 2001 v Táboře Odborně metodický seminář pro
pracovníky ICM v ČR na kterém účastníci obdrželi mimo jiné vzory potřebných doku-
mentů, předtisky informačních letáků AICM ČR v jazykových mutacích a publikace IDM
MŠMT. Druhá Valná hromada AICM ČR se uskutečnila ve dnech 21-23.září v Čes-
kém Krumlově. přijala Koncepci rozvoje AICM na období 2001 –Valná hromada
2003 a zásady Hodnotícího systému ICM v rámci AICM ČR. AICM ČR se opět zú-
častnila jako spolupořadatel 8.ročníku výstavy s mezinárodní účastí INVENCE
2001. Prezentovala se modelovým ICM AICM ČR, expozicemi ICM AICM ČR, expozicí
partnerských organizací AICM ČR, internetovým centrem a workshop centrem. Mimo ji-
né byla výstupem veletrhu nabídka slovenských kolegů zástupcům k účastiAICM ČR
na kulatých stolech na téma informace pro mládež a o mládeži ve Slovenské re-
publice Kulatý stůl v Bratislavě. na dané téma se uskutečnil za přímé aktivní účasti zá-
stupců AICM ČR. V daném roce pokračovaly za aktivní účasti AICM ČR také diskusní
panely na téma Informační systém mládeže v ČR. V pořadí druhá pracovní schůzka
organizací poskytujících informace dětem a mládeži se uskutečnila 11. prosince pod ges-
cí IDM MŠMT v Praze.

Již osmá Valná hromada AICM ČR se uskutečnila ve dnech 12-13.dubna v Uher-
ském Hradišti. Statutární zástupci zřizovatelů ICM AICM ČR schválili Metodiku
výměny informací v rámci AICM ČR. Koncepce AICM ČR do rokuRevizi a korekci
2005 a Hodnotící kritéria členských ICM AICM ČR Valná hroma-schválila devátá
da AICM ČR konaná ve dnech 29-30. listopadu v České Lípě. MŠMT organizovalo
ve spolupráci s AICM ČR  seminář o rozvoji -  vý-Informačního systému mládeže
stup - podpora státu v oblasti ISM orientovaná na NICEM (informační portál) a AICM
ČR (síť regionálních Informačních center pro mládež) je smysluplná.

2002 ... aneb první účast AICM ČR na mezinárodním školení...
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2002 ... aneb první účast AICM ČR na mezinárodním školení...

2003 ... aneb je nás 23, informujeme, jednáme krajskými úřady...

2004 ... aneb síťový projekt Evropské informace pro mládež...

2005 ... aneb opět jednání, školení, prezentace...

AICM ČR bylo umožněno vyslat svého zástupce na školení pro lektory The Minimum Ba-
sic Training Course for Novice Youth Information Workers - MBTC. MBTC je projekt, je-
hož cílem je standardizovat a napomoci rozvoji školícího systému ve všech zemích Ev-
ropské unie a kandidátských zemích. Školení školitelů MBTC se uskutečnilo za ak-
tivní účasti AICM ČR ve dnech 3-13.12.2002 v belgickém De Haanu. Při ICM Tábor za-
hájilo svou činnost v síti ICMAICM ČR.první regionální středisko EURODESK CZ

Počátkem roku se Kon-AICM ČR poprvé prezentovala na brněnském Region touru.
cem měsíce ledna se uskutečnila další pracovní schůzka ke koncepci ICM a ISM
VČR. Schůzky svolané odborem pro mládež MŠMT se zúčastnili zástupci MŠMT ČR,
IDM MŠMT ČR, AICM ČR a zástupci vybraných krajských úřadů. AICM ČR iniciovala a
realizovala 29.května 2003 v Brně informační tématický seminář s názvem
„Informační centra pro mládež v České republice“. Tento seminář byl cíleně určen
pro pracovníky krajských úřadů v České republice, kteří mají ve svém referátu oblast
školství a mládeže. Na semináři byli odpovědná pracovníci Krajských úřadů seznámeni
s obsahem činnosti informačních center pro mládež v České republice a jejich informač-
ními, poradenskými a dalšími službami. Jubilejní, desátá Valná hromada AICM ČR se
uskutečnila 30.května na táborové základnně YMCA Brno ve Veverské Bítýšce. V
rámci připravované státní Koncepce probíhala v daném roce celá řada dalších pracov-
ních jednání - jak úrovni odboru pro mládež MŠMT, tak například s náměstkem ministry-
ně MŠMT ing. Karlem Hrdým, se zástupci České národní agentury mládež (dále jen ČNA-
), atd. V návaznosti na informační seminář s pracovníky krajských úřadů se uskutečnila
pracovní jednání AICM ČR například v Plzeňském kraji, Kraji Vysočina, atd. V září
se uskutečnila v ICM AICM ČR Tábor v rámci vzájemné iniciativy společná schůzka
AICM ČR, vedení ČNA Mládež a IDM MŠMT. Touto schůzkou byl zahájen proces bližší
strategické spolupráce mezi a byl nastartován proces větší informovanosti o programu
Mládež a postupného vzniku institutu regionálních spolupracovníků programu Mládež v
ICM v ČR. Prvním reálným výstupem tohoto procesu se staly v prvním říjnovém týdnu ak-
tivity realizované V měsíci září byly spuš-Evropského týdne mládeže v ICM AICM ČR.
těny v nové podobě webové stránky AICM ČR. AICM ČR se prezentovala na veletrhu
pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus Brno, připravila a reali-
zovala Nejvýznamnějším se sta-významná školící aktivity pracovníků ICMAICM ČR.
lo Ve spolupráci s IDM MŠMT a ČNA byloškolení pracovníků ICM dle MBTC Eryica.
realizováno ve dnech 19 – 23.11.2003 v Praze. Ve stejnémškolení pracovníků ICM
měsíci byl realizován ze strany AICM ČR informační seminář pro vedoucí dětských
a mládežnických kolektivů na téma „Informace pro mládež“ na CVVZ v Brně.

9-12.1.2003 Výstaviště Brno-
expozice AICM ČR Region tou-

ru Brno 2003.

13-16.1.2005 Brno - expozice
AICM ČR Region touru Brno

30.5.2003 Táborová základna
YMCA Brno Veverská Bítýška -

9.valná hromada AICM ČR

1-4.10.2003 Veletrh Vzdělání a
řemeslo České Budějovice...
expozice AICM ČR poprvé...

2-4.8.2004 Zátoň - školení
vedoucích a manažerů ICM
o možnostech financování...

31.7-3.8.2005 Zátoň
školení pro manažery ICM...

5-7.10. 2004 Veletrh Vzdělání a
řemeslo České Budějovice

výstavní expozice AICM ČR,
IDM MŠMT ČR, ČNA,
EURODESKU, COMDI

21-24.10.2003 Brno - Veletrh
Gaudeamus Brno - expozice
AICM ČR a RCV Chotěboř...

19-22.10. 2004 Brno
Veletrh Gaudeamus Brno -

expozice AICM ČR ...

10-12.11.2005 Liberec
Veletrh Nisa schola

1-4.11.2005 Brno
eletrh Gaudeamus Brno

14-29.11.2003 Brno - ERYICA -
MBTC - školení pracovníků ICM

ICM AICM ČR a profesní
diagnostika COMDI

ICM Tábor - první EURODESK
v ICM AICM ČR

Od počátku roku 2004 se postupně podařilo zlepšovat vzájemné vztahy a navodit at-
mosféru praktické programové spolupráce AICM ČR a IDM MŠMT. Tato skutečnost
se pozitivně odrazila v hlavních programových aktivitách, které byly uskutečněny pro
podporu a rozvoj sítě ICM v ČR. Ve vzájemné programové i finanční kooperaci byly
uskutečněny především výstavní a prezentační aktivity, školení vedoucích ICM a
dalších informačních partnerů, podání partnerského kooperačního projektu do
grantového programu EQUAL a spolupráce na projektechAICM ČR. Val-Jedenáctá
ná hromada AICM ČR se uskutečnila ve dnech 16-17.dubna 2004 v Hradci Králové.
Statutární zástupci ICM AICM ČR byli seznámeni ředitelem odboru pro mládež MŠMT s
postojem MŠMT ke „ Koncepci ICM ČR“ a vzalo jej na vědomí (společný návrh státní
Koncepce byl opakovaně v roce 2003 předkládán ke schválení do grémia MŠMT, nebyl
však zařazen opakovaně do programu jednání). Významnou školící aktivitou se stalo
školení Fundraising a grantování na turistické základně v Zátoni. Jeho cílem bylo in-
formovat manažery a vedoucí pracovníky ICM o možnostech financování neziskového
sektoru a podávání grantů v rámci strukturálních fondů.AICM ČR se poprvé ve spoluprá-
ci ICM AICM ČR Libereckého a Královéhradeckého kraje prezentovala na veletrhu
vzdělávání Nisa schola Liberec ve dnech 21-23.11.2004 v Domě kultury.AICM ČR v ro-
ce 2004 připravila a realizovala dva síťové projekty - Evropské informace pro mládež
(MŠMT) a (ČNA). Během roku 2004 bylEvropské informace pro mládež 2004-2005
učiněn podstatný krok k zlepšení corporate identityAICM ČR.

V tomto roce probíhala ze strany AICM ČR intenzivní partnerská jednání s představi-
teli odboru pro mládež MŠMT ČR. Pro AICM ČR a další rozvoj sítě ICM v ČR bylo prio-
ritní představit činnostAICM ČR a informačních center pro mládež novému vedení a pra-
covníkům odboru pro mládež MŠMT. V průběhu roku 2005 se uskutečnilo několik spo-
lečných programových schůzek, jejichž základními tématy byl další územní a kvalita-
tivní rozvoj sítě ICM v ČR, systémová podpora sítě ICM v ČR ze strany státu a zapo-
jování ICM a AICM ČR do další širších aktivit na národní i evropské úrovni AICM.
ČR připravila a realizovala síťové projekty- druhou část souvislého informačně - edu-
kativního projektu a síťový projekt AICM ČR zamě-„Evropské informace pro mládež“
řený na podporu programů ústředí a zapojených ICM Evropský týden mládeže. Dva-
náctá valná hromada AICM ČR se uskutečnila ve dnech 29-30.dubna 2005 v Ostra-
vě. Mimo jiné se jednání zúčastnili dva zástupci MŠMT a dokonce 3 zástupci NIDM
MŠMT a vedoucí Eurodesku v ČR. Valná hromada se mimo jiné zabývala i revizí Kon-
cepce AICM ČR. Jihočeská Zátoň již po druhé hostila opět manažery ICM. Ve dnech
31.7. - 3.8.2005 se zde tentokráte zaměřené do oblastíopět uskutečnilo školení, Stra-
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2005 ... aneb opět jednání, školení, prezentace...

2006 ... aneb je nás 25, nový grafický manuál AICM ČR...

2007 ... aneb je nás 26, certifikace ICM AICM ČR...

tegických a plánovacích procesů v NNO, Public realitons a propagace innostič
NNO, Práce s médii a na trenérské a lektorské dovednosti pracovníků ICM., V po-
sledním čtvrtletí roku 2005 seAICM ČR velmi aktivně podílela na přípravě dvou hodnotí-
cích strategických dokumentů pro Evropskou unii za ČR. Jednalo se o Zprávu ČR o rea-
lizaci participace mládeže Zprávu ČR o realizaci informovanosti mládeže“.a o Tra-
dičně se prostřednictvím jihočeských ICM prezentovala AICM ČR na Veletrhu Vzdělání
a řemeslo v Českých Budějovicích ve dnech 20-22.září 2005. Expozice byla tématicky
zaměřena k problematice evropských informací, vyvrcholení síťového projektu Evrop-
ské informace pro mládež. ICM Libereckého, Ústeckého, Středočeského a Králové-
hradeckého kraje prezentovala AICM ČR ve dnech 10-12.listopadu 2005 opět v liberec-
kém Domě kultury . Stěžejními tématy expozice byly evrop-na veletrhu NISASCHOLA
ské programy pro mládež a profesní diagnostika pro volbu studia a povolání. Další vzdě-
lávací aktivitaAICM ČR v tomto roce byla zaměřena na začínající pracovníky ICM a usku-
tečnila se ve dnech 16-20.listopadu 2005 v ICM Prostějov. Obsah školení Minimum pro
pracovníky ICM vycházel ze standardů MBTC Eryica. Ve dnech 5-11.prosince 2005
AICM ČR realizovala síťový projekt Evropský týden mládeže. Hostitelskou organi-
zací regionálního střediska sítě evropské informační služby EUROPE DIRECT se
stalo ICMAICM ČR Tábor, občanské sdružení.

V tomto roce vedlaAICM ČR opět průběžný a souvislý dialog s MŠMT jako garantem stát-
ní politiky práce s dětmi a mládeží včetně oblasti informovanosti mládeže. Centrem po-
zornosti partnerů bylo informačních a poradenských služeb poskyto-zvyšování kvality
vaných ICM v síti AICM ČR a činnosti ICM ze strany státu. Součástí těchtofinancování
aktivit se stala i pracovní tématická konference k tvorbě standardů kvality poskyto-
vaných informačních služeb a k jejich certifikování uskutečněná v Lomnici nad Po-
pelkou ve dnech 13-14. prosince 2006. V rámci národní koordinační úlohy MŠMT ČR v
evropské kampani seAICM ČR podílela na centrální koordinacíAll Different –All Equal
kampaně svým zástupcem v Národním koordinačním výboru kampaně. Zástupce AICM
ČR se zúčastnil ,jednání vedoucích oddělení odborů pro mládež krajských úřadů
které informoval o možnostech spolupráce s jednotlivými ICM AICM ČR. Valná hroma-
da AICM ČR se konala ve dnech 26-27.dubna 2006 v Teplicích. Ve dnech 20-
23.srpna 2006 se uskutečnilo již třetí v jihočeské Zátoni.školení pro manažery ICM
Hlavními body programu se stala výměna zkušeností, problematika lidských práv a mezi-
kulturních projektů, short study visit v ČR, atd. AICM ČR se opět zúčastnila veletrhů
vzdělávání - ve dnech 19-21.září 2006 v Českých Budějovicích aVzdělání a řemeslo
ve dnech 9-11.listopadu 2006 veletrhu v Liberci. Zástupci AICM ČR seNISA SCHOLA
zúčastnili i ve dnech 16-19.listopadu v Ost-Celostátní vzájemné výměny zkušeností
ravě prostřednictvím panelové výstavy AICM ČR a prezentací ICM. Ve spolupráci s NI-
DM MŠMT se AICM ČR spoluúčastnila i výstav v Praze - Mezinárodního veletrhu stu-
dentských firem, Expolingua Praha 2006 a Schola Pragensia. AICM ČR realizovala pro-
jekt "All Different -All Equal" –AICM 2006 v rámci celoevropské kampaně mládeže na
podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace - Každý jsme jiný –
všichni rovnoprávní. Ve spolupráci s kolegy z ICM Uherské Hradiště se podařilo vy-
tvořit Grafický manuálAICM ČR. Hostitelskou organizací regionálního střediska sí-
tě evropské informační služby EUROPE DIRECT se stal zřizovatel ICM AICM ČR
Uherské Hradiště.

V tomto roce se ve vztazích objevily některé , kte-meziAICM ČR a MŠMT „třecí“ plochy
ré narušily v minulém období relativně pozitivně stoupající úroveň porozumění a spolu-
práce. Velmi významně k této situaci přispěly zejména výsledky dotačního řízení
MŠMT pro rok 2007. Souhrnná finanční podpora státu přidělená informačním centrům
pro mládež v hlavním kole dotačního programu MŠMT na podporu jejich provozu byla
pro rok 2007 velmi nízká. AICM ČR zahájila zásadní jednání na úrovni vedení MŠMT a
odboru pro mládež, která by vedla ke vzniku resortního materiálu MŠMT (Koncepce roz-
voje ICM), jež by na úrovní resortu MŠMT časově dlouhodoběji ošetřoval problematiku in-
formací pro mládež a ICM v ČR, včetně spolufinancování provozu ICM ze strany státu.
Spolupráce s NIDM MŠMT se uskutečňovala především prostřednictvím řešení úkolů vy-
cházejících ze společně přijatých dohod mezi MŠMT, NIDM MŠMT a AICM ČR a spolu-
podílením se na přípravách a realizacích společných aktivit. Širšímu rozvoji vzájemné
spolupráce však bránily rozdílné názory partnerů na oblast vzdělávání pracovníků v ob-
lasti informací a vyjasnění rolí obou partnerů v oblasti starostlivosti o rozvoj informačních
center pro mládež a jim poskytovaný servis a služby. Valná hromadaAICM ČR se usku-
tečnila ve dnech 15-16.března v Jihlavě - schválila systém standardizace a certifi-
kace ICM AICM ČR. Problematika standardizace a certifikace ICM se stala i jedním z
hlavních bodů pracovní konferenceAICM ČR a MŠMT dne 5.září 2007 v Praze. V polovi-
ně září byly zahájeny v AICM ČR audity poskytovaných služeb a certfikát kvality obdrže-
lo následně 9 ICM AICM ČR z 11 auditovaných. Tradičně seAICM ČR prezentovala na
veletrzích vzdělávání - ve dnech 18-20.září v Českých Budějovicích - Vzdělání a ře-
meslo Educa V rámci tohoto veletrhu sea ve dnech 1-3.listopadu 2007 v Liberci - .
uskutečnilo školení pro začínající pracovníky ICM. Účastníci měli na počátku školení
možnost se podílet na stavbě stánkuAICM ČR na veletrhu Educa 2007. Prostřednictvím
ICM AICM ČR Prostějov se AICM ČR prezentovala i na výstavě veScholaris Olomouc
dnech 28-29.listopadu 2007, prostřednictvím ICM Ostrava ve dnech 7-8.prosince 2007
na veletrhu . AICM ČR realizovalaUčeň, středoškolák,vysokoškolák v Ostravě pro-
jekt "All Different -All Equal" -AICM ČR 2007 v rámci celoevropské kampaně mládeže
na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace - Každý jsme jiný –
všichni rovnoprávní.

16-20.11.2005 Prostějov
školení - minimum pro

pracovníky ICM

Vaše přímé spojení s
Evropskou unií.

Pro Vaše otázky týkající se
Evropské unie.

Projekt  generálního ředitelství
pro tisk a informace  Evropské

komise při ICM Tábor

5-11.12.2005 Evropský týden
mládeže v ICM AICM ČR

1-3.11.2007 Liberec - Veletrh
EDUCA Liberec 2007

1-3.11.2007 Liberec - Veletrh
EDUCA Liberec 2007 - školení
pro začínající pracovníky ICM

19-21.9. 2006 Veletrh Vzdělání
a řemeslo České Budějovice
výstavní expozice AICM ČR

Design nových webových
stránek AICM ČR

Valná hromada AICM ČR se
uskutečnila ve dnech

15-16.března v Jihlavě,
schválila systém standardizace

a certifikace ICM AICM ČR.
Certifikát kvality obdrželo v roce
2007 celkem 9 ICM AICM ČR z
11 přihlášených a auditovaných.

20-23.8.2006 Zátoň - školení
AICM ČR, nový grafický manuál

a ICM UH David Hrabovský

TÁBOR - JIŽNÍ ČECHY - ČESKÁ REPUBLIKA Informační centrum mládeže Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor
tel./fax: + 420 381 252 416, e-mail:info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz
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2008 ... aneb partneři či soupeři? Proč? Za co?

2009 ... aneb máme kulaté narozeniny...

2010 ... aneb přátelské setkání v Sezimově Ústí...

Také v roce 2008 se AICM ČR snažila spolupracovat se svými nejbližšími vnějšími
partnery v oblasti informací pro mládež v ČR – především s MŠMT a NIDM MŠMT. V
první části roku 2008 bylo nejdůležitějším kooperačním úkolem dokončení textového ná-
vrhu resortní „ Konečná ná-Koncepce rozvoje informačních center pro mládež v ČR“.
vrhová textová verze byla projednána, precizována a odsouhlasena na společném se-
tkání zástupců MŠMT, NIDM, AICM, ČRDM a SP DDM v únoru 2008. Konečný text byl
kompromisním výsledkem přijatelným pro všechny zúčastněné strany. Koncepce pak by-
la postoupena vedení MŠMT a v dubnu 2008 byla oficiálně přijata jako resortní materiál
MŠMT pro oblast informací pro mládež. V období května a června AICM ČR a její člen-
ská ICM spolupracovala s NIDM MŠMT při zpracování individuálního projektu „Klíče
pro život“ V podzimním období roku 2008 se komunikační a koo-do ESF (OPVK).
perační cesty AICM ČR a NIDM MŠMT „poněkud” rozešly. AICM ČR byla v několika
významných případech ze strany NIDM MŠMT postavena před „hotové“ věci (například
příprava programového setkání ICM v ČR, soutěž o logo ICM v ČR ad.) a důvěra AICM
ČR ve strategického partnera byla podstatně narušena. AICM ČR navázala užší spolu-
práci s Asociací nestátních neziskových organizací ČR (dále jen ANNO ČR). Valná hro-
mada AICM ČR se uskutečnila ve dnech 10-11.dubna 2008 v Českých Budějovi-
cích. Tradičně se opětAICM ČR prezentovala na veletrzích vzdělávání a pracovních pří-
ležitostí - ř konaném ve dnech 16-19.září v Českých Budějovicích,Vzdělání a emeslo
EDUCA Liberec ve dnech 30.října-1.listopadu. Expozice AICM ČR byly zaměřeny pře-
devším na podporu kampaně MŠMT a nadcházející českéEvropa mladýma očima
předsednictví v Radě Evropy. Expozice byla připravena jako informační, poradenská, a
multimediální. Prostřednictvím ICM Prostějov se AICM ČR prezentovala i na výstavě
Scholaris Olomouc audityve dnech 26. – 27. listopadu. V průběhu roku pokračovaly
kvality služeb poskytovaných ICM AICM ČR. Na sklonku roku, ve dnech 17-
18.prosince 2008, uspořádala AICM ČR , napřátelské setkání ICM AICM ČR v Brně
kterém byly společně zhodnoceny aktivity ICM za rok 2008, projednány zkušenosti, pro-
blémy a podněty v činnosti jednotlivých ICM. AICM ČR realizovala síťový projekt ČR
srdce Evropy Evropa mladýma očimav rámci vyhlášené kampaně , u příležitosti před-
sednictví ČR v Radě Evropy.

Podstatnou událostí roku se stala Valná hromada AICM ČR ve dnech 16-17.dubna v
Pelhřimově. Vzhledem ke stupňujícím se procesním problémům ze strany NIDM
MŠMT při realizaci Koncepce rozvoje informačního systému pro mládeže v ČR se valná
hromada prioritně zabývala diskusí nad potřebností AICM ČR jako střechy ICM. Na
základě společné diskuze, zvážení všech aspektů, plusových i minusových, a
zhodnocení potřebnosti AICM ČR se valná hromada shodla na pokračování
fungování AICM ČR jako zastřešující organizace ICM. ástupce odboruI proto, že z
pro mládež MŠMT veřejně deklaroval, že MŠMT má zájem o spolupráci s AICM ČR
a že si cení její práce. MŠMT mimo jiné zastavilNa podporu tohoto přístupu ze strany
jednostranný proces tvorby nového loga ICM ze strany NIDM MŠMT. Toto
rozhodnutí NIDM MŠMT v dalším období však nerespektoval. V roce 2009 byla opět
navázána užší spolupráce se Združením informačných a poradenských centier
mladých v Slovenskej republike (dále jen ZIPCEM SR). Byly zahájeny konzultace o
možnostech společných projektů a výměnných pobytů pracovníků ICM. Miniškolení
AICM ČR pro začínající ICM se uskutečnilo ve dnech 12-13.března v ICM Tábor. ICM
AICM ČR se podílela na realizaci projektu NIDM MŠMT Klíče pro život při tvorbě I
katalogů. i poprvé prezentovala na celostátním setkání ředitelůAICM ČR se
Středisek volného času a Domů dětí a mládeže ve dnech 19-21.září v Teplicích.
AICM ČR se prezentovala na veletrzích vzdělávání a pracovních příležitostí ve dnech
30.září-2.října v Českých Budějovicích , ve dnech 15-17.října vVzdělání a řemeslo
Liberci na a ve dnech 26-26.listopadu v Olomouci na přehlídceEDUCE JOB DAYS
středních škol Ve dnech 8-9.prosince se v Obořišti u Příbrami uskutečniloScholaris.
setkání pracovníků ICM v ČR, zástupců odboru pro mládež MŠMT, AICM ČR a
NIDM MŠMT, které iniciovala AICM ČR. Jeho cílem byla revize veškeré činnosti
přístupy, cíle formy atd. práce ICM v ČR, strategické možnosti směrem k odpovědi na
otázku . Dohodnutý výstup, který měl zpracovat NIDM MŠMTJak dál v ICM a s ICM
nebyl realizován. V roce 2009 opět pokračoval proces certifikace ICM AICM ČR. „Státní”
certifikační proces vyhlásilo MŠMT, zapojilo se více než deset členských ICM AICM ČR.
AICM ČR vytvořila portál .Informační centra pro mládež na facebooku

2-9.11.2008 Evropský týden
mládeže v ICM AICM ČR

30.10.-1.11.2008 veletrh
vzdělávání a pracovních

příležitostí EDUCA Liberec

8-9.12.2009 Obořiště Jak dál-
v ICM a s ICM

19-21.9.2009 Teplice
Celostátní setkání SPDDM ČR

21-23.10.2010 veletrh
vzdělávání a pracovních

příležitostí EDUCA Liberec

10-11.2.2010 Sezimovo Ústí -
3in1 pracovní setkání ICM

AICM ČR 21-23.10.2010 tématické
setkání zřizovatelů a

pracovníků ICM v  Liberci

16-17.4.2009 Valná hromada
AICM ČR Pelhřimov

www.facebook.com/kdyznevi
szeptejse

Ve dnech 10-11.února 2010 se uskutečnilo v hotelu MAS v Sezimově Ústí pracovní přá-
telské setkání ICM AICM ČR. Setkání reagovalo na potřeby většího vzájemného kon-
taktu Informačních center pro mládež AICM ČR směrem k větší provázanosti možných
společných aktivit a projektů a celkové vzájemné informovanosti o situaci a dění v oblasti
informací pro mládež na regionální i celorepublikové úrovni. Na setkání členských Infor-
mačních center pro mládež AICM ČR byla sestavena pracovní skupina, která zpracova-
la ANALÝZU SOUČASNÉHO STAVU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ.
Ve dnech 7-8.dubna se uskutečnila v Prostějově valná hromada AICM ČR, první
bez účasti zástupců MŠMT nebo NIDM MŠMT. Valné hromady se zúčastnili zástupci
ZIPCEM SR. Ve dnech 13-16.května navštívil tým zástupcůAICM ČR informační a pora-
denská centra pro mládež na Slovensku. V rámci veletrhu EDUCA 2010 v Liberci se ve
dnech 21-23.října uskutečnilo tématické setkání členských ICM AICM ČR za účasti zá-
stupců spolupracujícího TANDEMU Plzeň a zástupců Zastoupení Evropské komise v
Praze. AICM ČR se opět prostřednictvím ICM Prostějov prezentovala na přehlídce
Scholaris Olomouc 2010 ve dnech 24-25.října. Auditorské týmy navštívily v roce
2010 další dvě přihlášená informační centra co certifikaceAICM ČR.

30.10.-1.11.2010 přehlídka
středních škol  SCHOLARIS
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2011 ... aneb prezentujeme se na Region touru, Mobil salonu...

2006 ... aneb nový grafický manuál AICM ČR

V roce 2011 byly podstatným způsobem rozvíjeny a podporovány aktivity AICM
ČR a ZIPCEM SR.AktivityAICM ČR a jejích členů byly v roce 2011 zaměřeny především
k Evropskému roku dobrovolnictví. - MŠMT a NDIMAICM ČR předkládala partnerům
MŠMT - celou ,řadu návrhů a námětu ke zkvalitnění oblasti informací pro mládež
například Analýzu a návrhy opatření podpory rozvoje informačních center pro mládež v
ČR. Tento materiál je výstupem cca dvouleté diskuze členských ICM AICM ČR. Není
však v podstatě viditelně brán partnery v potaz, stejně jako návrhy a připomínky týkající
se procesů tzv. "certifikace" ad. Náměstkem MŠMT Jana Kocourka byla zamítnuta
žádost AICM ČR o zastoupení v Komoře mládeže. Prostřednictvím jihočeských ICM,
především díky jejich mezioborové spolupráci s odbory Krajského úřadu Jihočeského
kraje, se AICM ČR opět prezentovala na ve dnech 13-16.ledna 2011 vRegion touru
Brně Na obdobném principu se AICM ČR prezentovala poprvé i na veletrhu. MOBIL
SALON České Budějovice 2011 ZEMĚve dnech 15-17.dubna a na výstavě
ŽIVITELKA 2011 České Budějovice ve dnech 25-30.srpna. AICM ČR v tomto roce
zrealizovala i „ V březnu 2011propagační výstavní stěnou Když nevíš, zeptej se“.
vydala AICM ČR svůj první zahájila spolupráci s vydavatelemInformační zpravodaj,
publikace KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo se věnují DĚTEM. Valná
hromada AICM ČR se uskutečnila ve dnech 17-18. března v Lomnici nad Popelkou
za účasti hostů, zástupců MŠMT a NIDM MŠMT a již tradičních zahraničních,
„domácích” hostů, zástupců ZIPCEM SR. Zástupci AICM ČR se naopak stali hosty
valného shromáždění ZIPCEM SR, které se uskutečnilo ve dnech 24-25.března v
Levicích. V měsíci květnu, konkrétně ve dnech 19-21.května, se uskutečnila v České
republice reciproční ,informační a poznávací návštěva zástupců slovenských ICM
která jsou sdružena ve střešní slovenské nestátní neziskové organizaci ZIPCEM SR.
Podzimní „prezentační sezónu” vzdělávacích a pracovních příležitostí zahájila
expozice AICM ČR na výstavě ve dnech 20 - 22.října,EDUCA Liberec 2011
následovala přehlídka škol ve dnech 23-24.října a veletrhSCHOLARIS Olomouc 2011
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO České Budějovice 2011 ve dnech 23-25.listopadu. Novinkou
byla prezentace AICM ČR na veletrhu veDOBROVOLNICTVÍ České Budějovice 2011
dnech 21- 22.listopadu. V prosinci 2011 se v Lomnici nad Popelkou uskutečnil seminář
pro členy AICM ČR za účasti ZIPCEM SR na téma Sociální sítě. V rámci semináře
proběhlo školení o používání Facebooku a předávání informací pro mladé pomocí
sociálních sítí. Výraznými výstupy vzájemné spolupráce AICM ČR a ZIPCEM SR se
stala za podpory slovenských kolegů publikační činnost AICM ČR. Slovenští
kolegové poskytli AICM ČR jak autorská práva, tak i ekonomicky podpořili výrobu
tiskovin pro členská ICM AICM ČR Jak správně napsat životopis, Jak správně
napsat žádost o přijetí do zaměstnání a motivační dopis a Plakát ke světovému dni
boje protiAIDS.

13-16.11.2011 BVV Brno -
AICM ČR  - Region tour

17-18.3.2011 Valná hromada
AICM ČR Lomnice nad

Popelkou

24-25.3.2011 Valná hromada
ZIPCEM SR Levice

19-21.5.2011 AICM ČR
Reciproční návštěva

ZIPCEM SR

2012 ... aneb jednáme, školíme a prezentujeme se...

Na základě výstupů z jednání s vedoucím odboru pro mládež MŠMT seAICM ČR za-
pojila do přípravy Koncepce státní politiky pro mládež na další období. Valná hro-
mada se uskutečnila v Hradci Králové ve dnech 15-16. března 2012. Výkonný výbor
AICM ČR, vzhledem k situaci, která nastala v oblasti informací pro mládež v ČR, oslovil
všechny statutární zástupce zřizovatelů členských ICM a pozval je na své jednání před
konáním valné hromady. Společným jmenovatelem obecněji pociťovaných problé-
mů je skutečné a nikoliv hrané partnerství všech subjektů majících co říci k pro-
blematice informací pro mládež. AICM ČR pra-v tomto směru svou roli plnila a plní. Z
covala a předložila MŠMT celou řadu podstatných návrhů a připomínek. Bohužel,
drtivá většina účastníků valné hromady AICM ČR pociťovala, že návrhy a připo-
mínky, předkládané prostřednictvím výkonného výboru AICM ČR, nejsou brány
MŠMT dostatečně v potaz. odborné pracoviště MŠMTA zřejmě mimo jiné i proto, že
v dané oblasti nepracovalo a nepracuje ve vztahu k AICM ČR partnerským stylem
a na potřebné odborné úrovni. Bez ohledu na to, jak se bude situace na úseku partner-
ských vztahů dále vyvíjet, vyzněla z diskuze na valné hromadě jednoznačná vůle čle-
nů i nadále působit a pracovat společně. V mezinárodních vztazích pak bylo jedno-
značně doporučeno prohlubovat spolupráci a partnerství zejména se ZIPCEM SR.
Ve dnech 23-24. března se zástupci AICM ČR zúčastnili, na pozvání partnerů ze ZIP-
CEM SR v Banské Bystrici. AICM ČR a ZIP-výročního zasedání slovenských ICM
CEM SR zpracovali a předložili společný návrh protokolu na 6. jednání česko-
slovenské smíšené komise v oblasti mládeže, které se konalo v Praze ve dnech 23-
24.května. Tento návrh ani možnost účasti statutárních zástupců - zpracovatelů - návrhu
protokolu nebyla MŠMT akceptována. Vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolní-
ků českých a slovenských ICM organizované AICM ČR a ZIPCEM SR se uskutečnilo
ve dnech 14-17.června v Zátoni u Českého Krumlova. Cílem vzdělávacího setkání byla
především výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v předem vytipovaných oblastech
společného zájmu pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských ICM. Tým zástup-
ců AICM ČR se zúčastnil oslav 20-ti let ZIPCEM SR ve dnech 27-29.září v Prievidzi.
Kromě účasti na slavnostním programu se uskutečnila jednání zaměřená na oblasti
podpory pracovních příležitostí pro absolventy škol a exkurse zaměřená na envi-
romentální výchovu mladých lidí. EDUCAU příležitosti veletrhu se opět v Liberci usku-
tečnilo ve dnech 17-18.října AICM ČR tiskem i elek-vzdělávací setkání zástupců ICM.
tronicky pro potřeby svých členských ICM vydala publikace zacílené do oblasti sexuální
výchovy a osvěty - . Ve shodě s trendy v oblasti in-Sexualita dívek a Sexualita chlapců
formačních technologií i na základě zkušeností ZIPCEM SR zpracovala a realizovala
AICM ČR . V tomto ro-aplikaci Když nevíš, zeptej se pro smartphony iPhone a iPad
ce AICM ČR , členská ICM AICM ČR Jihočeskéhovydala čtyři Informační zpravodaje
kraje zpracovala a vydala elektronickou formou katalogy informační nabídky sekun-
dárního a terciárního vzdělávání v Jihočeském kraji...

15-16.3.2012 valná hromada
AICM ČR Hradec Králové

23-24.3.2012 výroční jednání
ZIPCEM SR Banská Bystrica

26.3.2012 Výstava eSkills
Praha - poprvé prezentace

AICM ČR na výstavě

14-17.6.2012 Zátoň
vzdělávací setkání pracovníků
a dobrovolníků ICM AICM ČR

a ZIPCEM SR

27-29.9.2012 Prievidza
... aj tak sme stále frajeri...
oslavy 20 let ZIPCEM SR
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2013 ... aneb úprava Stanov AICM ČR, smlouva, memorandum...

AICM ČR zastřešovala k 31.12. 2013 osmnáct členských ICM. Statutární zástupci
AICM ČR opakovaně při jednáních se zástupci odboru pro mládež MŠMT upozor-
ňovali v daném roce na problémy v oblasti informací pro mládež a o mládeži, před-
kládali funkční návrhy, avšak opět bez viditelných výstupů ze strany MŠMT. V hod-
noceném roce se problematika koncepčního a strategického charakteru v oblasti infor-
mací pro mládež a o mládeži stala jednou z prioritních včetně tematického vzdělávacího
setkání pracovníků a dobrovolníků ICM - členských organizací AICM ČR a ZIPCEM SR.
Valné shromáždění ZIPCEM SR se uskutečnilo 23. března 2013 v Prievidzi. Na výroč-
ním jednání byla mezi ZIPCEM SR a AICM ČR uzavřena a podepsána Smlouva o vzá-
jemné spolupráci. na Valné hromaděTato Smlouva byla potvrzena s podepsána
AICM ČR, která se uskutečnila ve dnech 24-25.dubna 2013 v Prachaticích. Setkání
zástupců členských organizací v AICM ČR při příležitosti výročního členského jednání
bylo rozšířeno o v předvečer oficiálního jednání valnéinformačně vzdělávací program
hromady. Tematicky byl informačně vzdělávací program zaměřen na problematiku
strategie práce s dětmi a mládeží včetně možností podpory aktivit NNO, další mož-
nosti mezinárodní spolupráce mládeže a Strategii EU pro mládež – Investování do
mládeže a posílení jejího postavení. Valná hromada AICM ČR v souladu s výstupy z
různých jednání, například i s náměstkyní a státním tajemníkem MŠMT, schválila Memo-
randum o podpoře ICM v ČR, jehož prostřednictvím nabídla MŠMT spolupráci a part-
nerství při dalším rozvoji informačně poradenských a konzultačních služeb pro děti, mlá-
dež a pracovníky s mládeží v souladu s realizací strategických evropských dokumentů.
Byla provedena ai změna Stanov AICM ČR směřující k hájení zájmů členů AICM ČR
schválen Zástupce MŠMT se valné hromadyinstitut Přístupové smlouvy AICM ČR.
nezúčastnil. Oproti tomuto přístupu se zástupciAICM ČR podíleli v průběhu roku na tvor-
bě tematická skupina Informace o mláde-Strategie pro mládež na období 2014–2020,
ži a pro mládež. Společné vzdělávací setkání pracovníků ICM a dobrovolných spo-
lupracovníků v ICM AICM ČR a ZIPCEM SR se uskutečnilo ve dnech 13-16. června
2013 v Bojnicích. Vyvrcholením spolupráceAICM ČR a ZIPCEM SR se stalo setkání sta-
tutárních zástupců národních neziskových organizací ve dnech 7-10. listopadu
2013 v Partizánském a Prievidzi. Cílem setkání bylo zhodnotit spolupráci a společné
hlavní a navazující aktivity, které se uskutečnily v roce 2013, a předběžně naplánovat ak-
tivity pro rok 2014. Vzájemné kontakty a společné projekty, které se doposud uskutečnily
v tomto roce, byly vyhodnoceny jako velmi přínosné. AICM ČR se tradičně prezentovala
na veletrzích a výstavách vzdělávání a pracovních příležitostí - EDUCA JOB Days
Liberec VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO České Budějoviceve dnech 17-19. října, ve dnech
20-22. listopadu a vena PŘEHLÍDCE STŘEDNÍCH ŠKOL SCHOLARIS Olomouc
dnech 27-28.listopadu. V Českém Krumlově se ve dnech 21-22.listopadu uskutečnilo
školení auditorů a lektorů AICM ČR. Jeho cílem bylo upravit evaluační standardy
AICM používané při vnitřní certifikaci kvality členských ICM a připravit podmínky, témata
a lektory pro možnost vzájemné výměny lektorů i témat při organizaci seminářů pro ve-
řejnost na vybraná aktuální témata v jednotlivých členských ICM. AICM ČR opět v da-
ném roce zpracovala a vydala čtyři Informační zpravodaje. Se svolením a za laskavé
podpory ZIPCEM SR dále vydala v elektronické formě publikace Kyberšikana- nebez-
pečí v elektronické podobě, Nikdy nejsi sám, Média a my a Nezavírejme oči před
AIDS.

13-16.6.2013 Bojnice
společné vzdělávací školení

ICM AICM ČR a ZIPCEM SR.

16-18.6.2014 Veverská Bítýška
společné vzdělávací školení

ICM AICM ČR a ZIPCEM SR.

25.4.2014 Praha
expozice AICM ČR na veletrhu
neziskovek NGOMarket 2014

23.3.2013 Valná hromada
ZIPCEM SR Prievidza

23.3.2013 Prievidza
podpis  Smlouvy o vzájemné
spolupráci ZIPCEM SR-AICM

25.4.2013 Prachatice
podpis Smlouvy o vzájemné

spolupráci AICM ČR-ZIPCEM

24-25.4.2013 Valná hromada
AICM ČR Prachatice

2014 ... aneb servisní balíček a nová koncepce AICM ČR...

Statutární zástupci AICM ČR i v tomto roce opakovaně upozorňovali odbor pro
mládež MŠMT na problémy ovlivňující podstatným způsobem oblast informací
pro mládež a o mládeži, opakovaně bez viditelných výstupů. V souladu s usnesením
Valné hromady AICM ČR výkonný výbor oslovil ředitele odboru pro mládež s žádostí o
vysvětlení respektive poskytnutí relevantních informací týkajících se rozporů mezi de-
klarovaným pravidly a prezentovanými výsledky dotačního řízení pro rok 2014. Vzhle-
dem k tomu, že odpověď pana ředitele odboru pro mládež byla hodnocena jako formální
a neřešící prezentované problémy, byl osloven s žádostí o vysvětlení ministr MŠMT.
Vnitřní audit MŠMT potvrdil pochybení odboru pro mládež s tím, že byla přijata od-
povídající opatření. Bezprostředně po tomto sdělení MŠMT však byly prezentovány vý-
sledky dvou mimořádných dotačních titulů MŠMT, kde se vyskytovaly stejné problémy,
na které poukázala AICM ČR. Statutární zástupci AICM ČR požádali ministra MŠMT
o pracovní schůzku. mezinárodní konference na té-Zástupci AICM ČR se zúčastnili
ma Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace, která se uskuteč-
nila v předvečer tradičního veletrhu neziskovek NGOMarket. Samotný veletrh se
uskutečnil 25.dubna 2014 v Národní technické knihovně Praha za tradičního pořada-
telství Nadace Forum 2000. Zúčastnilo se jej celkem 204 neziskovek z celé České re-
publiky - včetně expoziceAICM ČR - i zahraničí. Valná hromada AICM ČR se uskuteč-
nila ve dnech 15-16.června na táborové základně YMCA Brno ve Veverské Bítýšce.
Společné česko - slovenské školení pracovníků a dobrovolníků ICM AICM ČR a
ZIPCEM SR navázalo na jednání Valné hromady AICM ČR a uskutečnilo se ve dnech
16-18.června 2014 tamtéž. AICM ČR zatím v tomto roce vydala čtyři informační zpravo-
daje. Z toho jsou tři tématicky zaměřeny na podporu formálního i neformálního vzdělává-
ní - nabídka edukačních materiálů vydaných AICM ČR, nabídka evropských edu-
kačních materiálů a informačních zdrojů pro žáky základních respektive studenty
středních škol. Všechny prezentované edukační materiály jsou k dispozici v ICM AICM
ČR v elektronické podobě, některé i v tiskové. Do členských ICM byl dále distribuován
„servisní balíček” pro potřeby statutárních zástupců zřizovatelů a pracovníků
ICMAICM ČR.

15-16.6.2014 Veverská Bítýška
valná hromada AICM ČR
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INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ, ČLENOVÉ AICM ČR

Lomnice nad Popelkou

Hradec Králové

Turnov

Jilemnice

Jindřichův Hradec

Bruntál

Prostějov

YMCA Brno

Jihlava

Pelhřimov

Tábor

Prachatice

Český Krumlov

Jablonec nad Nisou

České Budějovice

ASK Brno

ICM BRNO
Česká 11 / Skrytá 2, Brno,
www.icmbrno.cz
ICM BRNO
Ve Vaňkovce 1, Brno,
www.ymcabrno.cekit.cz
ICM BRUNTÁL
tř.Dr. E. Beneše 47, Bruntál,
www.icmbruntal.cz
ICM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Husova 45, České Budějovice,
www.icmcb.cz
ICM ČESKÝ KRUMLOV
Špičák 114, Český Krumlov,
www.cpdm.cz
ICM HRADEC KRÁLOVÉ
Šafaříkova 666 / 9, Hradec Králové,
www.icmhradeckralove.cz
ICM JABLONEC NAD NISOU
Podhorská 49, Jablonec nad Nisou,
www.vikyr.cz
ICM JIHLAVA
tř. Legionářů 15, Jihlava,
www.slunceweb.cz

ICM JINDŘICHŮV HRADEC
Klášterská 76, Jindřichův Hradec
www.icmjh.cz
ICM JILEMNICE
Kostelní 1, Jilemnice,
www.icmjilemnice.cz
ICM LOMNICE NAD POPELKOU
Husovo nám.44, Lomnice/Popelkou,
www.icmlomnice.cz
ICM PELHŘIMOV
Hrnčířská 111, Pelhřimov,
www.icmpelhrimov.cz
ICM PRACHATICE
Zlatá stezka 145, Prachatice,
www.oskrebul.cz/icm
ICM PROSTĚJOV
Komenského 17, Prostějov,
www.icmprostejov.cz
ICM TÁBOR
Farského 887, Tábor, www.icmtabor.cz
ICM TURNOV
Jeronýmova 517, Turnov,
http://icm.turnov.cz

1-3. ř í jna 2014 v Českých
Budějovicích. ExpoziciAICM ČR-
zabezpečují j ihočeská ICM
AICM ČR. více informací www.v-
cb.cz, www.icmcr.cz

16-18.října 2014 v Liberci.
Prezentaci AICM ČR zabezpe-
čují ICMAICM ČR Libereckého a
Královéhradeckého kraje. více
informací www.educaliberec.cz,
www.icmcr.cz

EDUCA MY JOBS
LIBEREC 2014

SCHOLARIS OLOMOUC 2014

2 6 - 2 7 . l i s t o p a d u 2 0 1 4 v
Olomouci. Expozici zabezpečuje
ICM AICM ČR Prostějov, jehož
zřizovatelem je Klub studentů, ro-
dičů a přátel Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově. více in-
formací www.scholaservis.cz,
www.icmcr.cz

Snaha vybudovat a rozšiřovat Informační systém pro mládež (dále jen ISM), jehož prostřednictvím je poskyto-
ván dětem a mládeži široký okruh informací, je naplňováním jednoho ze základních lidských práv – práva svo-
bodného přístupu k informacím, zakotveného v řadě závazných dokumentů. Jednotlivé součásti ISM, který-
mi jsou především Informační centra pro mládež (dále jen ICM), samozřejmě slouží nejen mladé generaci, ale
rovněž jako poradenská a konzultační střediska pro pracovníky s dětmi a mládeží, pro rodiče i pro širokou ve-
řejnost. Hlavním garantem ISM v České republice je z titulu kompetencí a působnosti Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Participátory a partnery ISM jsou ostatní státní orgány - ministerstva a další
instituce státu, v jejichž gesci je i odborná problematika dětí a mládeže.
AICM ČR přijala opatření k zajištění podpory rozvoje informačního systému pro mládež v ČR na období
2008 – 2012, které schválila valná hromada AICM ČR v Prostějově. Realizace přijatých opatření AICM ČR a
proces realizace „státní” Koncepce rozvoje ISM v ČR byl průběžně v AICM ČR diskutován a analyzován. Vý-
razným způsobem ovlivnilo další směrování AICM ČR uskutečnění pracovního setkání Informačních center
pro mládež - členů a příznivců AICM ČR konané v roce 2010 v Sezimově Ústí. Výstup pracovního setkání -
„Analýza současného stavu a perspektivy dalšího rozvoje informačního systému pro mládež v ČR „ -
byl předložen MŠMT. AICM ČR zároveň zpracovala adekvátní krátkodobý koncepční materiál vlastního roz-
voje. V současném období vAICM ČR probíhá proces vnitřní demokratická diskuze, respektive korekce návr-
hu KONCEPCE ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR na období
2014 - 2020 „ Analýzy implementace evropských politik mládeže v pod-. Nedílnou součástí jsou i výstupy
mínkáchAICM ČR”.
Z analýz předcházejících programových období vyplývá, že pojetí ICM jako pracovišť ryze informačních je ne-
adekvátní v souvislosti s obecnými společenskými trendy, problémy a potřebami dětí, mládeže a pracovníků
s dětmi a mládeží. Výsledkem prudkého rozvoje informačních a komunikačních technologií je velmi vysoká
míra informací všeho druhu. Podstatným problémem současnosti se stává schopnost nejen dětí, mlá-
deže a pracovníků s dětmi a mládeží s takovým objemem informací pracovat.
Současný stav Informačních center pro mládež sdružených vAICM ČR (ICMAICM ČR) je v tomto směru dob-
rým východiskem podpory a rozvoje ICM směřující k mezirezortní či mezioborové spolupráci a dobudování
ISM. Významnou úlohu v tomto směru sehrávají mezioborové aktivity a činnosti ICM AICM ČR v místech a re-
gionech.
Další efektivní rozvoj stávající sítě ISM, ICM a jejích funkcí spočívá ve zohlednění některých důleži-
tých apektů
* efektivní implementaci funkčních evropských zkušeností a námětů (politik) do aktivit a činností ICM se za-
chováním národních, regionálních a místních pozitivních zkušeností včetně pojmosloví a zaměření obsahu
poskytovaných služeb,
* úzké spolupráci hlavních současných subjektů ISM, které vytvářejí metodický rámec práce systému a inicia-
tivně rozšiřují možnosti a nabídku ICM (MŠMT a AICM ČR),
* potřeby postupného nárůstu informačně poradenských a konzultačních aktivit v činnosti ICM na bázi mezio-
borového partnerství a spolupráce,
* vymezení a sjednocení obsahu oblasti aktivit a činností ICM v souladu s potřebami dětí, mládeže a pracov-
níků s dětmi a mládeží s využitím hlavních opatření strategických evropského i tuzemského charakteru
* nutné profesionalizaci všech pracovníků v dané oblasti včetně vypracování a realizace systému jejich vzdě-
lávání
* potřebě zachování garance systémové a transparentní státní podpory činnosti jednotlivým ICM, kterou bu-
de možné diferencovaným způsobem tato pracoviště pozitivně motivovat.
* upevňování partnerství a spolupráceAICM ČR a ZIPCEM SR

Autorský tým Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR na období 2014 - 2020 zohledňo-
val nejen tyto aspekty při zpracování návrhu. Představuje zcela nové pojetí dané oblasti.


