
zovatelé a provozovatelé schválí nové StanovyAICM ČR, novou Koncepci rozvoje ICMAICM ČR na obdo-
bí 2014-2020, Výroční zprávu za rok 2014 či Rámcový harmonogram aktivit ICM AICM ČR na rok 2015,
atd. Zvládneme společně tento velmi náročný program? Jsme přesvědčeni, že určitě ano. Jednoduše a
prostě i proto, že veškeré připravované materiály na projednání a ke schválení na valné hromadě výkonný
výbor AICM ČR s dostatečným předstihem překládá členské základně, která se tím pádem podílí i na je-
jich „schvalovací” podobě. I tak nám zcela jistě v programu jednání společně přijde velmi vhod, že bude do-
statek prostoru na diskuze, výměny zkušeností i na vzdělávání pracovníků ICM AICM ČR. A když ještě v
neposlední řadě opět přivítáme i kolegy ze Slovenska... No, Brno, to prostě nemá chybu!

výkonný výbor AICM ČR

Vážení kolegové, přátelé a příznivci Informačních center pro mládež /ICM/,
členůAsociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR
/AICM ČR/,
jak ten čas letí... už je tu duben. Pracovně to pro členy AICM ČR znamená
strašně moc. Opět se osobně setkáme ve větším houfu u příležitosti jednání
valné hromady AICM ČR ve dnech 14-15.dubna 2015 v Brně. A nejedná se o
valnou hromadu jen tak pro naplnění daných formalit. Mimo jiné se jedná o val-
nou hromadu volební, mimo jiné statutární zástupci členských organizací, zři-

duben 2015
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TÉMATA MĚSÍCE
v ICM AICM ČR

VELIKONOCE v ICMAICM ČR
Velikonoce - na počátku našeho leto-
počtu byl ukřižován Ježíš Kristus a v
noci ze soboty na neděli se odehrál
zázrak zmrtvýchvstání. Proto se ta

ěsíčníkM
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KDO JSME? Asociace pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v České republice

Jsme dobrovolným sdružením zřizovatelů a provo-
zovatelů - právnických i fyzických osob - Informač-
ních center pro mládež v České republice. Jsme or-
ganizací nepolitickou, nezávislou na církvích, hnu-
tích a ideologiích, stejně jako na orgánech státní mo-
ci a správy. Úzce spolupracujeme se všemi státní-
mi, nestátními, soukromými a dalšími subjekty v
České republice i mimo ni, které mají shodné či po-
dobné zájmy. Hájíme zájmy svých členů a zájmy, po-
třeby a práva mládeže v oblasti poskytování a zpro-
středkovávání informací, které nejsou zatíženy dis-
kriminací, jakoukoliv ideologií či jinými předsudky v
souladu s Evropskou chartou informací pro mládež.
Předkládáme náměty a doporučení ke koncepcím
všech informačních systému a aktivit, které se mo-
hou dotýkat oblasti informací pro mládež v České re-
publice. Realizujeme informačně poradenské, kon-
zultační a expertní služby pro své členy, děti, mlá-
dež, pracovníky s mládeží, partnerské instituce a or-
ganizace i nejširší veřejnost. Svou činnost vykoná-
váme na celém území ČR více než 15 let.

PARTNEŘI AICM ČR

noc nazývá Velkou nocí.Aod ní je odvozen i náš ná-
zev velikonoce. Velikonoce se slaví každým rokem
trochu jindy, jelikož svátek připadá na neděli po prv-
ním jarním úplňku. Radovat se tedy můžeme v břez-
nu či dubnu. Velikonoční oslavy jsou také jakýmsi
přivítáním jara. V ICM AICM ČR je pro zájemce při-
pravena celá řada dalších informací na dané téma
týkajících se nejen tradičních velikonočních národ-
ních zvyků a obyčejů.
Více třeba na http://festivals.iloveindia.com/eas-
ter/index.html

17. dubna EVROPSKÝ DEN INFOR-
MACÍ PRO MLÁDEŽ
ICM AICM ČR tak naplňují Evropskou
chartu informací pro mládež, přijatou v
Bratislavě 19. listopadu 2004 patnác-
tým Generálním shromážděním Euro-
pean Youth Information and Counsel-
lingAgency (ERYICA):
„....Z úcty k demokracii, lidským právům a základ-
ním svobodám vyplývá právo všech mladých lidí na
přístup k úplným, objektivním, srozumitelným a spo-
lehlivým informacím o všech jejich otázkách a po-
třebách. Toto právo na informace bylo uznáno ve
Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o prá-
vech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských
práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7
Rady Evropy týkajícím se informací a poradenství
pro mladé lidi v Evropě. Toto právo je také zákla-
dem činností souvisejících s informacemi pro mlá-
dež, jež vykonává Evropská unie. Všestranná prá-
ce s informacemi pro mládež pokrývá všechny ob-
lasti, které zajímají mladé lidi. Zahrnuje celou škálu
činností - informování, konzultace, poradenství, ve-
dení, podporu, přátelství, pomoc a školení, vytváře-
ní sítí a doporučování specializovaných služeb...”.
Více informací http://eryica.org/

Asociace je nepodnikatelským zájmovým sdruže-
ním právnických osob, které bylo založeno v roce

2003. Více www.annocr.eu

ZIPCeM je střešní organizací pro jednotlivá Infor-
mační centra mladých, která působí v jednotlivých

regionech Slovenska. Více www.zipcem.sk

AICM ČR - KDE NÁS NAJDETE ?

16. dubna Zasedací sál Národní technické knihov-
ny v Praze - 8.VALNÁ HROMADAASOCIACE NE-
STÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČES-
KÉ REPUBLIKY
AICM ČR je řádným členem Asociace NNO ČR od
roku 2010. Podklady pro jednání valné hromady při-
pravuje výkonný výborAsociace NNO ČR, jehož čle-
nem je i zástupceAICM ČR. Hlasovací právo na val-
né hromadě má delegovaný zástupce AICM ČR s
hlasem rozhodným. Valné hromady Asociace NNO
ČR se mohou zúčastnit i další fyzické osoby bez hla-
sovacího práva, které určí řádný člen Asociace
NNO ČR.
Více informací www.annocr.eu

23.dubna Fórum Karlín VELETRH
NEZISKOVEK NGO MARKET.
Na veletrhu se představí návštěv-
níkům neziskové organizace z celé
České republiky včetně AICM ČR, i zahrani-
čí. Veletrh doprovodí celodenní program, urče-
ný zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup
na akci je tradičně zdarma. Letošní NGO Mar-
ket se uskuteční ve spolupráci s prestižním
Mezinárodním festivalem fundraisingu.
Více informací www.forum2000.cz/cz/projek-
ty/ngomarket/
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...STALO SE V BŘEZNU...
v síti AICM ČR

V Českých Budějovicích měla navrch v daném mě-
síci . Zřizovatel a pro-oblast činnosti Vzdělávání
vozovatel zdejšího ICM AICM ČR realizoval dva
vzdělávací kurzy - Oddílový vedoucí a Instruktor,
rádce oddílu. Českokrumlovský zřizovatel zdejšího
ICM, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
Český Krumlov vyslal své dva zástupce do lotyš-
ské Liepaji, kde se uskutečnil projekt výměny mlá-
deže za účasti mladých lidí ze 14ti evropských ze-
mí. Hlavní náplní projektu byla oblast práce s vylou-
čenými či jinak společensky znevýhodněnými sku-
pinami obyvatel. V době vydání tohoto periodika dal-
ší skupina českokrumlovských se zúčastňuje další-
ho mezinárodního projektu mládeže, tentokráte v
Maďarsku. Projekt je obsahově zaměřen na podpo-
ru filmové tvorby dětí, které žijí v dětských domo-
vech a nebo v pěstounských rodinách. Rohodující-
mi aktivitami zřizovatele a provozovatele ICM Jab-
lonec nad Nisou, Střediska volného času Vikýř
Jablonec nad Nisou, byly právě aktivity volnoča-
sové, odpovídající danému ročnímu období. A tak
se zde uskutečnil Karneval s Vikýřem v námořnic-
kém stylu, tradiční Ples Neples či další typicky zim-
ní radovánky- bruslení s Vikýřem, výlet do Harra-
chova za Krakonošem či maškarní rej na ledě. V In-
formačním centru pro mládež Jindřichův Hra-
dec naplno rozvinul vzdělávací aktivity při vedení
kurzů španělštiny pro začátečníky, mírně pokročilé i
pro pokročilé ondobrovolník EVS ze Španělska I
Eslava. konkrétnějiOblast činnosti Mládež a svět,
mezinárodní aktivity dětí, mládeže a pracovníků s
mládeží, se stalky v daném měsíci podstatnými i pro
zřizovatele a provozovatele ICM Pelhřimov, zájmo-
vý spolek . V době vydání peri-HodinaH Pelhřimov
odika se prostřednictvím pelhřimovských účastní
skupiny mladých lidí mezinárodních projektů - dvou
ve Španělsku, dále v Řecku a Bulharsku. Těšme se
společně na příspěvek pelhřimovských z těchto pro-
jektů v příštím čísle Měsíčníku!Aco třeba možný pří-
spěvek zřizovatele aKreBul, o.p.s. Prachatice,
provozovatele ICM Prachatice podporující oblast
činnosti Zdraví a dobré životní podmínky či cosi o
tvořivých čtvrtcích, které zda začínají psát novou tra-
dici. Noc s českými pohádkami organizoval pro děti
ve věku 6-12ti let Klub studentů, rodičů a přátel
Cyrilometodějského gymnázia Prostějov, zřizo-
vatel a provozovatel ICM Prostějov. A nejen to, V
březnu se v Prostějově zájemci dozvěděli více o pro-
gramu GLOBAL EDUCATION OF YOUNG EURO-
PEANS či si připomenuli Světový den divadla. Před-
mětem Oblasti činnosti Vzdělávání Městské
knihovny Antonína Marka Turnov, zřizovatele a
provozovatele ICM Turnov se staly přednášky Virtu-
ální Univerzity třetího věku obsahově zaměřené do
oblasti Lidského zdraví a barokní architektury v Če-
chách. Nechyběla ani výstava prací dětí turnov-
ských základních škol z výtvarné soutěže projektu
Rok Ondřeje Sekory.

Vzdělávání
Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů 2015

Vzdělávání
Interkulturní workshop

Mládež a svět
Vzdělávání

Mládež a svět
Mezinárodní den památek....

Mládež a svět
Arabské emiráty

RADAMBUK z.s. České Budějovice
zřizovatel ICM České Budějovice

Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů 2015 se koná ve dnech 24. - 26.dubna
2015 ( výuková část) a 22.května 2015 ( test a konzultace) ve Skautském cent-
rum Krajinská v Českých Budějovicích. Kurz je akreditovaný MŠMT ČR. Kurz
je určen pro vedoucí oddílů dětí a mládeže nebo jiné pracovníky s dětmi a mlá-
deží připravující se na roli hlavního vedoucího dětského tábora. U účastníků
očekáváme zkušenosti a praxi s prací s dětmi a mládeží minimálně v roli zá-
stupce vedoucího dětského oddílu, stejně jako absolvování minimálně jedno-
ho tábora v roli účastníka, nejlépe však jako člena širšího vedení tábora. Kurz
není určen začínajícím vedoucím dětských kolektivů bez předchozí praxe a ab-
solvování základních (kvalifikačních) školení, základů první pomoci atd. Cena
kurzu je 400,- Kč / kurz. Cena nezahrnuje stravování a ubytování. Ubytování je
možno sjednat přímo v objektu za cenu 100,- Kč na osobu a noc (vlastní spa-
cák nutný). Přihlášky a více informací http://kurzy.vaveha.cz, www.icmcb.cz,
www.radambuk.cz.

Interkulturní workshop v pátek 10. dubnase uskuteční a pátek 15. května
2015 vždy od 8.00 – 14.00 hodin v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Bouda Český Krumlov. Šestihodinový program je určený pro třídní kolektivy.
Hlavním tématem je prevence xenofobie a rasismu, odbourávání zažitých ste-
reotypů, předsudků prostřednictvím interkulturních a zážitkových metod. Akti-
vita má za cíl ukázat účastníkům, jak se nad stereotypy zamyslet a jak je v so-
bě měnit. Lektorky Mgr. Viktorie Kušnirenková, Iva Sonnbergerová.
Více informací www.cpdm.cz

SVČ Vikýř Jablonec nad Nisou
zřizovatel ICM Jablonec nad Nisou

4.dubna POHÁR VIKÝŘEod 08.30 hod. Městská sportovní hala
florbalový turnaj pro neregistrované hráče.
11.dubna VIKÝŘÁCKÝ DRAKod 09.00 hod.  DDM - - soutěž plastikových
modelářů v kategoriích I.A, I.C, II.B, II.C, startovné 30,- Kč/osoba.
17. dubna 19.dubna VÍKEND V ČESKÉM RÁJI- - víkendové putování
Českým rájem po okolí Mnichova Hradiště, Drábských světniček, Branžeže
a Valečova. Více informací www.vikyr.cz

Volný čas
sport - soutěž - turistika

duben 2015
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CPDM o.p.s. Český Krumlov
zřizovatel ICM Český Krumlov

13.dubna PUTOVÁNÍ S LA GRACEod 15.00 hod. OA J.Hradec -
přednáška
ICM Jindřichův Hradec je akreditovanou hostitelskou, vysílající a
koordinační organizací Evropské dobrovolné služby. Aktuálně hostí
španělského dobrovolníka Iona Eslavaze. Je prvním dobrovolníkem
Evropské dobrovolné služby v Jindřichově Hradci. Ion Eslava vede v
Jindřichově Hradci kurzy španělštiny pro začátečníky, mírně pokročilé i pro
pokročilé zájemce. V ICM Jindřichův Hradec zároveň „rozjeli” i kurzy
anglické konverzace pro mírně pokročilé i pro pokročilé od pondělí do pátku...
Více informací www.icmjh.cz.

ICM Jindřichův Hradec z.s.
zřizovatel ICM Jindřichův Hradec

KSRaP CMG v Prostějově, z.s.
zřizovatel ICM Prostějov

KSRaP CMG v Prostějově, z.s.
zřizovatel ICM Prostějov

Arabské emiráty nejsou jenom moře, pláže, hotely a
bohatí šejkové, ale také krásná příroda, obyčejní li-
dé a dobré jídlo. Přijďte v úterý 21. dubna v 16.00
hod. na cestopisnou besedu s Danielou Tobolovou.
Beseda s promítáním fotek a čajem s kardamomem
proběhne v přízemí CMG.
Více www.icmprostejov.cz

Informační centrum pro mládež Prostějov nabízí v
pátek 17. dubna všem zájemcům Den internetu
zdarma u příležitosti Mezinárodního dne pamá-
tek a historických sídel. UNESCO střežící mimo
jiné kulturní dědictví celého světa vyhlásilo 18. du-
ben v roce 1982 za mezinárodní den památek a sí-
del. Akcí se většinou účastní vlastníci památek,

správy měst, odborná veřejnost a zástupci široké veřejnosti, kteří mají o dějiny, památky a architekturu zá-
jem. Přijít můžete v otevírací době ICM, a to na maximálně 1 hodinu. Pro návštěvníky bude připravena te-
matická nástěnka se zajímavými informacemi.
Více informací www.icmprostejov.cz

Týden udržitelného rozvoje
30. května - 5. června 2015

Celoevropský projekt organizovaný Evropskou sítí
udržitelného rozvoje (http://esdw.eu/) usiluje o pod-
poru a propagaci iniciativ v oblasti udržitelného roz-
voje. Poprvé se do projektu zapojuje i České repub-
lika pod záštitou předsedy vlády a Rady vlády pro
udržitelný rozvoj. Úřad vlády poskytne všem orga-
nizacím, které budou mít zájem se projektu zapojit
možnost prezentovat sebe a svou aktivitu na webo-
vé stránce www.tydenudrzitelnosti.cz, která bude
spuštěna dne 1.dubna 2015. Klíčovým kriteriem pro
registraci aktivity je její souvislost alespoň s jedním
pilířem udržitelného rozvoje - ekonomickým, sociál-
ním či environmentálním.
Zdroj Úřad vlády ČR
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Volný čas - podpora rozvoje médií, jejichž obsah vytvářejí děti a mládež
Jihočeská Informační centra pro mládež

Informační centrum pro mládež Tábor z.s.
zřizovatel ICM Tábor

duben 2015
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Celorepubliková postupová soutěž školních časopisů v měsíci dubnu vrcholí vyhlášením výsledků na úrov-
ni krajských kol. Na regionální úrovni jsou organizátory krajských kol i zřizovatelé a provozovatelé ICM
AICM ČR - v Jihočeském kraji zřizovatel a provozovatel ICM Tábor ve spolupráci a za podpory zřizovatelů
a provozovatelů ICM České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Prachatice. V tomto kraji se
vyhlášení výsledků 5.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže uskuteční s doprovodným programem
v pátek 24. dubna v sále zastupitelstva Jihočeského kraje. Partnerem soutěže je tradičně Jihočeský kraj,
záštitu nad soutěží převzal JUDr. Tomeš Vytiska, člen Rady Jihočeského kraje. V tomto kraji se do soutěže
přihlásilo 29 časopisů z 25ti základních a středních škol.

do 15. května Základní umělecká škola - - výstavaEva Mastníková - knižní ilustrace
2. a 16. dubna od 9.30 hod. - přednáška -Virtuální Univerzita třetího věku Barokní architektura v Če-
chách
7. dubna od 18.00 hod. dům Na Sboře - Autorský večer sOd vědy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize.
významným botanikem a spisovatelem RNDr.Václavem Větvičkou o krásách přírody, knihách a životě...
9. a 23. dubna od 9.30 hod. - přednáška -Virtuální Univerzita třetího věku Lidské zdraví
Výtvarná soutěž Legendární bohatýrové pohraničí
9. ročník umělecké soutěže konané v rámci přeshraniční spolupráce knihoven Euroregionu Nisa pro děti a
mládež, pro jednotlivce i kolektivy. Termín pro odevzdání prací v naší knihovně do 10. června 2015.
Více informací http://knihovna.turnov.cz

Vzdělávání - přednášky, výstavy
Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Městská knihovna A.Marka Turnov
zřizovatel ICM Turnov

CO DĚLÁME? PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
VYDAVATELSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Aktivity AICM ČR a jejich členů jsou zaměřeny v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu
dětí a mládeže k informacím:
* posilujeme a podporujeme efektivní oborovou a mezirezortní spolupráci v oblasti poskytování informací
pro mládež a o mládeži,
* vytváříme podmínky pro systémové a efektivní využívání a sdílení zdrojů v oblasti informací pro mládež
a o mládeži,
* podporujeme rozvoj kompetencí dětí, mládeže a pracovníků s mládeží pro práci s informacemi.

V síti AICM ČR využíváme nejlepší zkušenosti evropských politik mládeže v oblasti informací pro
mládež s přihlédnutím k národním, regionálním i místním specifikům.
K rozhodujícím oblastem činnosti v souladu s Koncepcí rozvoje ICM AICM ČR na období 2014 -
2020 patří
* VZDĚLÁVÁNÍAODBORNÁ PŘÍPRAVA
* ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ VČETNĚ DOBROVOLNICTVÍ
* Občan a společnost včetně oblasti sociálního začleňování a participace
* Mládež a svět
* Zdraví a dobré životní podmínky
* Volný čas

Oblast v tuzemsku a zahraničí velice úzce sou-ZAMĚSTNANOSTI, PODNIKÁNÍ A DOBROVOLNICTVÍ
visí se vzděláváním a společně patří dlouhodobě k rozhodujícím činnostem ICM AICM ČR Začínali jsme.
tvorbou adresářů poskytovatelů pracovních příležitostí v tuzemsku a zahraničí. S touto oblastí úzce sou-
visí doplňkově třeba i profesní diagnostikou COMDI nejen pro žáky základních škol a studenty středních
škol .... Drtivá většina členůAICM ČR má zkušenosti s aktivitami evropských programů Mládež, Mládež v
akci a vstoupila nově i do Programu ERASMUS+. Některé členské organizace byly či jsou akreditovány ja-
ko hostitelské, vysílající či koordinující organizace Evropské dobrovolné služby, při některých působí na-
příklad i dobrovolnická centra. Na místní a regionální úrovni ICM AICM ČR spolupracují s Úřady práce či
Evropskou službou zaměstnanosti EURES. Činnosti jsou zaměřeny zejména do oblasti informačního po-
radenství a konzultací podporujících zaměstnanost mladých lidí. ICMAICM ČR nestojí stranou ani co se tý-
če poskytování praxí a stáží podporujících pracovní uplatnění mladých lidí na trhu práce jak v tuzemsku,
tak i zahraničí.

Elektronické publikace
MÉDIA A MY

NIKDY NEJSI SÁM
prevence šikany
HOLOCAUST

*

Tiskové publikace
KYBERŠIKANA nebezpečí

v elektronické podobě
NEZAVÍREJME OČI PŘED

AIDS
SEXUALITA CHLAPCŮ
SEXUALITA DĚVČAT
publikace byly vydány ve
spolupráci a za podpory
Združenia informačných
a poradenských centier

mladých v Slovenskej republike

publikační a vydavatelská činnost AICM ČR
JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS

JAK NAPSAT ŽÁDOST O ZAMĚSTNÁNÍ A
MOTIVAČNÍ DOPIS,

publikace byly vydány ve spolupráci a za podpory
Združenia informačných a poradenských centier mladých

v Slovenskej republike
*

publikace
DOBROVOLNÍKEM V OLOMOUCKÉM KRAJI
DOBROVOLNICTVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

*
elektronické tématické informační zpravodaje

INFORMAČNÍ NABÍDKA ZADAVATELŮ
BRIGÁD V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ

DOBROVOLNICTVÍ

spolupracujeme se službami zaměstnanosti, poskytovateli poradenství v otázkách zaměstnání,
institucemi vzdělávání, odborné přípravy a službami informačními, včetně plného využití všech

příslušných informačních kanálů na centrální, regionální i místní úrovni,

poskytujeme základní profesní poradenství a konzultační služby v oblasti zaměstnanosti mládeže

posilujeme roli Informačních center pro mládež a Eurodesku v oblasti poskytování informací
o evropské pracovní mobilitě, dobrovolnické činnosti a jejích přínosech pro mládež,

propojujeme poskytovatele informací a poradenských služeb v oblasti studijní a profesní orientace,
zaměstnanosti a podnikání mladých lidí,

vytváříme podmínky pro kvalitní dobrovolnickou činnost v Informačních centrech pro mládež
a zabezpečujeme ochranu dobrovolníků.

ve spolupráci se školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi posilujeme
informovanost mládeže o možnostech dobrovolnictví v tuzemsku i zahraničí,

w
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OBLAST ČINNOSTI ZAMĚSTNANOST, PODNIKÁNÍ,
DOBROVOLNICTVÍ
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AICM ČR - ERASMUS+
REGIONÁLNÍ PARTNEŘI EURODESK

AICM ČR - ERASMUS+
EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA

AICM ČR - PRODEJNÍ MÍSTA
ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC

duben 2015

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, tel: + 420 388 424 196, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse
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Východiska:
ANALÝZA A IMPLEMENTACE – INVESTOVÁNÍ DO MLÁDEŽE A POSÍLENÍ JEJÍHO POSTAVENÍ 2010–2018 OBNO-
VENÁ OTEVŘENÁ METODAKOORDINACE PŘÍSTUPU K PROBLÉMŮMAPŘÍLEŽITOSTEM MLÁDEŽE.
Komise Evropských společenství, KOM (2009) 200 v konečném znění, 27. 4. 2009, Brusel.

ANALÝZA A IMPLEMENTACE – KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2014–2020,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – usnesení vlády č. 342 ze dne 12. 5. 2014.

SWOTANALÝZASOUČASNÉHO STAVU INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE,
AICM ČR, červen 2014

Informační centra pro mládež se postupně posunula do nových oblastí uplatnění. Deklarované
změny si žádají radikální proměnu činností informačních center pro mládež, a to především v
oblasti vnímání klíčových kompetencí informačních pracovníků.
Z analýz předchozích programových období na evropské, národní, regionální i místní úrovni vy-
plývá, že pojetí ICM jako pracoviště ryze informačního charakteru je v souvislosti s obecnými spo-
lečenskými trendy, problémy a potřebami dětí, mládeže a pracovníků s dětmi neadekvátní.
Výsledkem prudkého rozvoje informačních a komunikačních technologií je velmi vysoká míra informací
všeho druhu. Podstatným problémem současnosti se stává schopnost (nejen) dětí, mládeže a pra-
covníků s dětmi a mládeží s takovým objemem informací pracovat – tedy tzv. informační gramot-
nost.
V čím dál větší míře spočívá vývoj informační gramotnosti a aktivit na její podporu v technice a technologi-
ích, ve vzdělávací politice státu a v zařazení do veřejně-politické praxe. Podstatnou změnou je také přesu-
nutí tématu informační gramotnosti do občanského života. Rozvoj občanské společnosti (nestátní nezis-
kové organizace) a rozvoj informační gramotnosti spolu úzce souvisejí. Informačně gramotný občan se
může aktivně účastnit života v informační společnosti. Pro pracovníky ICM to znamená, že se musí infor-
mační gramotností zabývat v širších souvislostech, než bylo zvykem.
Současný stav Informačních center pro mládež, sdružených v AICM ČR (ICM AICM ČR), je v tomto
směru dobrým východiskem k mezirezortní či mezioborové spolupráci a dobudování ISM. Významnou
úlohu v tomto směru sehrávají mezioborové aktivity a činnosti ICM AICM ČR v místech a regionech.

Další efektivní rozvoj stávající sítě ISM, jednotlivých ICM a jejich funkcí spočívá v zohlednění
některých důležitých aspektů:
* v efektivní implementaci funkčních evropských zkušeností a námětů (politik) do aktivit a činností ICM se
zachováním národních, regionálních a místních pozitivních zkušeností, včetně pojmosloví a zaměření ob-
sahu poskytovaných služeb,

* v úzké spolupráci hlavních současných subjektů ISM, které vytvářejí metodický rámec práce systému a
iniciativně rozšiřují možnosti a nabídku ICM (MŠMT a AICM ČR),

* v potřebě postupného nárůstu informačně poradenských a konzultačních aktivit ICM na bázi
mezioborového partnerství a spolupráce,

* ve vymezení a sjednocení obsahu oblastí aktivit a činností ICM v souladu s potřebami dětí, mládeže a
pracovníků s dětmi a mládeží s využitím hlavních opatření STRATEGIE EU PRO MLÁDEŽ – INVESTO-
VÁNÍ DO MLÁDEŽE A POSÍLENÍ JEJÍHO POSTAVENÍ, ZELENÁ KNIHA – PODPORA MOBILITY MLA-
DÝCH LIDÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ O OBNOVENÉM RÁMCI EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI MLÁ-
DEŽE (2010–2018),

* v nutné profesionalizaci všech pracovníků v dané oblasti, včetně vypracování a realizace systému jejich
vzdělávání,

* v potřebě zachování garance systémové a transparentní státní podpory jednotlivých ICM, kterou bude
možné diferencovaným způsobem tato pracoviště pozitivně motivovat,

* v upevňování partnerství a spolupráce AICM ČR a ZIPCEM SR,

K základním okruhům odborných dovedností, kterými pracovníci ICM musí umět disponovat na
přiměřené úrovni při realizaci Koncepce rozvoje ICM AICM ČR na obdob 2014–2020 patří
kompetence vztahující se zejména
- k informačním službám
- ke komunikaci s klienty
- k organizačnímu řízení
- k informačním a komunikačním technologiím
To jsou prioritně vnitřní podmínky realizace Koncepce rozvoje informačních center pro mládež
AICM ČR na období 2014–2020. Vnější podmínky jsou podstatnou měrou dány skutečnou aktivi-
tou a činnosti celého Informačního systému pro děti, mládež a pracovníky s mládeží v České re-
publice – mezirezortního souboru lidí, technických prostředků a dat, který zabezpečuje požadova-
nou funkčnost a poskytuje informace pro definovaný a požadovaný účel.

PŘÍLEŽITOSTI

Existence ICM sdružených v AICM ČR

Zkušenosti a schopnosti AICM ČR
(např. Koncepce rozvoje AICM ČR,

standardizace a certifikace ICM AICM ČR, školení
pracovníků ICM, propagace, publikační činnost,

mezinárodní spolupráce, implementace
evropských zkušeností...),

Připravenost a schopnost AICM ČR transparentně
realizovat systémová opatření podporující kvalitu

poskytovaných služeb ICM,

Vůle zřizovatelů a provozovatelů ICM AICM ČR
poskytovat veřejné služby dětem a mládeži i bez

podpory  MŠMT,

Efektivnější spolupráce a vzájemná podpora
dlouhodobě působících předpokládaných

subjektů ISM na centrální úrovni, organizací
pracujících s dětmi a mládeží a ve prospěch dětí

a mládeže na regionální a místní úrovni,

Vytváření sítí mezi strukturami zabývajícími se
informovaností mládeže v různých odvětvích na

místní a regionální úrovni (mezioborové
partnerství),

Trendy ve využívání moderních technologií,
vlastní a partnerské informační produkty,

poradenství, partnerství AICM ČR - ZIPCeM
SR...,

Využívání moderních technologií ICM AICM ČR:
vzdělávací programy, vlastní informační produkty,

poradenství...,

Společné projekty informačních center pro
mládež zastřešených AICM ČR /včetně

evropských projektů.../,

Možnosti vícezdrojového financování informačně
poradenských a konzultačních služeb pro mládež

zřizovateli a provozovateli NNO,

Potenciál dlouhodobě působících ICM AICM ČR,
který umožňuje efektivně reagovat na měnící se
potřeby a požadavky v okruhu svého působení,

Úprava nejen stávající klasifikace oblastí činností
dle požadavků a potřeb mladých lidí, včetně

využití metod, forem a prostředků odpovídajících
zájmům cílových skupin,

Oborová i mezirezortní poptávka využití fungující
republikové sítě Informačních center pro mládež

ze strany partnerů,

Schopnost analýzy a implementace evropských
politik mládeže při zachování národních,

regionálních i místních specifik v ICM AICM ČR,

Mezirezortní či mezioborové zkušenosti
zřizovatelů a provozovatelů projektových

pracovišť,

Na centrální úrovni členství AICM ČR v Asociaci
NNO ČR, na regionální úrovni členství zřizovatelů

a provozovatelů ICM AICM ČR v krajských
sdruženích NNO.

KONCEPCE ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ
AICM ČR na období 2014 - 2020

Analýza současné situace v oblasti
informací pro mládež a o mládeži


