ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

červen 2016

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova
i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež.
NOVINKY Z INFORMAČNÍCH CENTER

2. Celostátní výměna zkušeností v Ivančicích

Ve dnech 6. - 7. června proběhla
Celostátní výměna zkušeností ICM.
Setkání se konalo v prostorách
SVČ Ivančice. Akci zahájila Šárka
Kušková spolu s ředitelkou SVČ
Janou Heřmanovou. Významným
hostem této celorepublikové akce
byl 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Stanislav Juránek.
Setkalo se zde více než 30 pracovníků z 20 ICM z celé ČR. Zastou-

pení zde měl i Europass a MŠMT.
Helena Knappová představila změny v financování ICM. Hlavní částí
programu byly jednotlivé prezentace, na kterých přednášející představili aktuální projekty, kterými
se zabývají. Proběhly workshopy
mediálního studia, tvorba plakátů
a propagačního videa. Byly zde
představeny nové formy kariérového poradenství a nemohly chybět nové poznatky a zkušenosti
s mezinárodní spoluprací, dotačními programy a výměnou mládeže
mezi centry pro mládež v tuzemsku
a zahraničí.
Na konci prvního prezentačního
bloku následoval už tradiční ICM
Market, kde všichni představili svo-

je ostatní dlouhodobé a krátkodobé
projekty jako je Noc s Andersenem
v Prostějově, program Podnikání
do škol z Pohořelic, podpora česko-polské středoškolské spolupráce
v Náchodě. V Jindřichově Hradci
připravují Projektový management
pro mládež a v Praze navazují na
projekt finanční gramotnosti pro
SŠ. Kladno připravuje Veřejnou
knihovnu a projekt výtvarných dílen a spolupracují s iniciativou Hate
Free. Z těchto mnoha projektů je
vidět, že činnost jednotlivých informačních center je velmi různorodá
a stále se vyvíjí a rozšiřuje.
Večer následovalo neformální posezení ve vinném sklípku, který byl
skvělým místem pro další sezná
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NOVINKY Z INFORMAČNÍCH CENTER
Dušan Brodský z ICM ČB představil nové trendy v kariérovém poradenství, kdy využívá lektorských karet
a hodnotících testů pro lepší komunikaci s klientem.
Pavel Zdráhal představil svoje projekty, které připravuje pro mládež v jihomoravském kraji v rámci projektu
Erasmus+.
ICM Slaný představilo projekty spojené s výměnou
mládeže a evropskou dobrovolnou službou a možnosti
jak financovat tyto projekty. Jejich aktivity se také ukázaly jako inspirativní pro ostatní dobrovolníky, kteří
chtějí založit centra pro mládež v zahraničí, kde nejsou zatím vybudovaná. Poté Patrik Veltruský z Kladna
ukázal tipy jak kreativně a jednoduše tvořit propagační
videa bez pomocí dostupné techniky pro potřeby informačního centra a přidal svoje tipy z praxe v oblasti
audiovizuální tvorby.
Dušan Hauser z Pohořelic si připravil workshop, jak
tvořit propagační plakát pro potřeby propagace akcí
ICM.
Mirek Sedláček z Orlové představil přednášku na téma
retroreflexních prvků a jaké jsou nové povinnosti v
jejich užívání. Jan Burda z Třebíče představil projekt
Zásilkovny a její využití jako výdělečné činnosti pro
činnost ICM.
Europass na své přednášce představil Manuál klientského centra určené pro poradenství pro práci, studium, cestování apod. Irena Palánová a Nikola Slánská
představily Evropský rámec kvalifikací a zároveň navrhly spolupráci a propagaci v síti ICM.
Další z příspěvku byl od Kateřiny Emer Venclové z
Náchoda, která vyprávěla o svých o nadaných dětech
a o tom, že být nadaný a v něčem vynikat není vždy
výhodou a je mnohdy složité se s tímto „hendikepem“
začlenit do společnosti. Zároveň přidala svoje osobní
zkušenosti.
Součástí přednášky, na které se představilo ICM Uherské Hradiště v čele s Renatou Polišenskou a zároveň
představilo íčkům nový model propagačního paravánu
A na závěr Marcela Kubincová z Jindřichova Hradce
představila projekty z evropských fondů, a jak tímto
mení se s novými pracovníky ICM. A jaké byly kon- způsobem financovat a cíleně propagovat činnost informačního centra.
krétní prezentace?
Pavel Janík z ICM v Českém Brodě představil infor- Setkání se vydařilo a bylo pro všechny velkou inspirací
mační moduly a jak je propojovat v rámci informační pro další spolupráci a všichni účastníci se shodli, že za
sítě, která spojuje turistické a vzdělávací informace s rok se rádi opět sejdeme a třeba i na stejném místě v
činností obce, škol a místních akčních skupin. Také na- Ivančicích, jimž děkujeme za poskytnuté prostory.
stínil, jak jim zlepšuje práci to, že jsou spojeni přímo s
městem a jako ICM jsou součástí výroční zprávy měsJK, NICM
ta.
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Mezinárodní kurz Be Online v Ivančicích

Od 7. do 14. 5. 2016 se uskutečnil
ve Středisku volného času Ivančice
mezinárodní školící kurz s názvem
Be online. Tohoto školícího kurzu
programu Erasmus+ zaměřeného
na tvorbu a střih videí se účastnilo
20 mladých lidí z České republiky,
Španělska,
Portugalska,
Itálie,
Bulharska,
Polska,
Slovenska,

Turecka, Rumunska a Maďarska.
První část tohoto projektu
se uskutečnila na konci listopadu
minulého roku, kdy se účastníci
zaměřovali
na
techniky
fotografování. Cílem jarního
kurzu bylo účastníky zasvětit do
procesu natáčení videí a jejich
zpracování. V prvních dnech
absolvovali workshopy zaměřené
na teoretické poznatky vysvětlující
základní principy točení videí,
které si následně vyzkoušeli
v praxi. Tyto teoretické základy
byly nezbytné pro další rozvoj
účastníků. Zvolené metody, které
byly pro předávání teorie zvoleny,
byly velice atraktivní, využívaly
prvky volnočasové pedagogiky.
Účastníci získávali cenné znalosti
a dovednosti, které následně
využívali při plnění zadaných
úkolů, které rozvíjely jejich
kompetence v oblasti pořizování
a zpracování videí. Během týdne
se pracovalo ve skupinkách, které
vytvářely kreativní a smysluplná
videa. Pokrok účastníků byl
znatelný a hlavně viditelný
každým dnem. Účastníci, i když

mnohdy vyčerpaní, byli velice
motivovaní k tvorbě. Hlavní
odměnou jim byl upřímný potlesk
kolegů při závěrečných denních
hodnocení videí. Zpětná vazba od
kolegů ale i od samotných lektorů
byla samozřejmostí. Tato sezení
pomáhala účastníkům zamyslet
se nad vytvořenými videi z jiného
hlediska, z hlediska diváka,
a využít případnou kritiku, ať už
pozitivní či negativní v další práci.
Součástí školícího kurzu byly
také výlety po okolí. Účastníci
navštívili město Dolní Kounice
a měli možnost si prohlédnout
klášter Rosa coeli, synagogu a
další zajímavá místa s bohatou
historickou
tradicí.
Taktéž
v Brně nahlédli pod pokličku
české historie v rámci návštěvy
historických míst a seznámili
se tak s českou kulturou. Ponechán
jim byl také prostor na samostatné
prozkoumání města a natočení
videí dle svého uvážení, které by
mohli později využít.
Bc. Lucie Slabá,
ICM Ivančice

Co nového se děje v červnu v ICM Jindřichův Hradec?
V měsíci červnu nás čeká v ICM
Jindřichův Hradec spousta akcí.
Měsíc zahájíme již posledním
Strukturovaným dialogem „Inkluze – ano či ne?“. Na tomto dialogu
se můžeme těšit hned na několik
hostů. Mezi ně bude patřit Mgr.
Jana Šperlová – ředitelka 4. základní školy, Mgr. Petr Kubeš – ředitel
Mateřské školy, Základní školy
a Praktické školy, zástupkyně Pedagogicko – psychologické poradny.
Poprvé bude také probíhat virtuální dialog pomocí skype, kdy nám
na otázky bude odpovídat Bohu-

mil Kartous ze společnosti Eduin.
Navštívit nás také přijede Tajemnice Národní pracovní skupiny
pro strukturovaný dialog s mládeží
Mgr. Lenka Juřenová. Odpoledne
v rámci tohoto projektu proběhne
akce „Běh pro zdraví“. Tato akce
se bude konat v parku a společně
si zasoutěží děti s dětmi handicapovanými z Praktické školy Jindřichův Hradec. Všichni soutěžící
se mohou těšit na pěkný zážitek
a pěkné ceny a odměny. V měsíci
červnu nás také čeká další z projektu Erasmus+ Young people for their

future. Tentokrát se projekt uskuteční U Kapličky v Malém Ratmírově a zúčastní se jej účastníci například z Maďarska, Portugalska,
Jordánska nebo Turecka. Poslední
akcí v měsíci červnu nás čeká akce
Pohádkový ostrov, kterou pořádáme společně s Městským parlamentem dětí a mládeže. Tato akce
se bude konat v Městské plovárně
Jindřichův Hradec. Připraveny budou soutěže pro děti i výlet lodičkami na pohádkový ostrov.
Ondra Malý,
ICM Jindřichův Hradec
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Kampaň Město v pohybu v Českém Brodě

Město v pohybu rozhýbalo
všechny generace
V polovině května proběhl v
Českém Brodě druhý ročník
úspěšné kampaně Město v pohybu uspořádané na podporu
sportu a zdravého životního stylu. Různorodé sportovní aktivity
probíhaly po celý týden napříč
školami, místními sportovními
organizacemi i věkovými kategoriemi. Nechyběly ani otevřené tréninky ve sportovních klubech, které měly přilákat nové
zájemce.
Nedělní zahájení patřilo cyklistům, výlet byl určen všem věkovým generacím. Pro méně mobilní účastníky (seniory, matky

s malými dětmi a tělesně postižené)
byly připraveny jízdy motorovým
vláčkem s komentářem průvodkyně
z ICM. Výletníci se mohli kochat
méně známými lokalitami města
a užít si výlet vláčkem třeba opakovaně. V týdnu proběhla dílna výmalby předkresleného vzoru v nádražním podchodu, v režii skautů bojovka
Hon na Široka i skautské hrátky na
hradbách s opékáním buřtů. RC Kostička pozvalo děti a rodiče na závody
na koloběžkách a drážedlech. NZDM
Klub Zvonice připravil netradiční
sportovní disciplíny a pod taktovkou
T. J. Sokol výletníci vyrazili na pouť
do Lipan. Školy se ke kampani připojily svým sportovními dny. Velké
finále čekalo na sobotní odpoledne se
sportovními aktivitami, kdy se v areálu Kutilky vystřídaly v pódiových
vystoupeních snad všechny zájmové organizace z našeho města, které
mají s pohybem něco společného.
Všichni podali stoprocentní výkon,
avšak za vyzdvihnutí stojí cvičební
sestava staré gardy. Cvičenky Sokola
bravurně ukázaly, že věk ve sportovním světě nic neznamená. Odcháze-

jící účastníci dostali malou odměnu v
podobě reflexního pásku ICM a sladkosti a pořadatelé velkou pochvalu za
dobře připravenou akci. Koordinace
celé kampaně není jednoduchá, tak
poděkování zaslouží všichni členové
místních NNO i zmíněných škol, kteří
se zapojili. Výsledkem je více než tisícová účast dětí, mládeže a dospělých,
bez kterých by Město v pohybu nemělo smysl.
Kampaň se odehrávala jako jedna
z aktivit ICM a projektu Učíme se udržitelnému rozvoji podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR.
Petra Ištvániková, PR manažerka
a Zdenka Bočková ICM Český Brod

Výroba placek v Informačním centru v Českých Budějovicích
Ve čtvrtek 16. června jsme přivítali
mládež ze Střediska výchovné péče.
V rámci výtvarné výchovy si přišli
vyrábět placky podle vlastní fantazie.

Zveme všechny zájemce z řad školských zařízení, organizací i jednotlivců na tvoření u nás v ICM na Husovce. Těšíme se na vás.

K dispozici u nás měli výtvarné potřeby a prázdné nebo předtištěné šablony. Každý si mohl zvolit, jestli si
vytvoří svůj originální motiv, nebo si
vybarví předtištěný motiv.
Ať už se rozhodli jakkoliv, výsledkem byly „cool“ placky, které se dají
připnout na triko, batoh nebo kšilltovku.

Marek Poláček,
ICM České Budějovice
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Uplynulé akce v slánském ICM
Nejzásadnější věcí v uplynulém
měsíci byl u nás v Íčku výběr jednoho z našich budoucích dobrovolníků, kterým by měl být dvacetiletý
Robo z Gruzie. Už teď se na něj
těšíme a nadšeně plánujeme nejrůznější aktivity. Parťáka pro něj už
vybírá naše pracovnice Zuzka, která je momentálně v záplavě životopisů od zájemců z nejrůznějších
koutů světa.
Mezitím naše současné EDS dobro-

volnice Melike a Polina uspořádaly
besedu na 2. ZŠ ve Slaném. Holky
prezentovaly svoje rodné země,
tedy Turecko a Kypr. Žáci se později mohli ptát na vše, co je zajímalo.
V oblibě stoupají populární jazykové kluby, každý týden se u nás
pravidelně konverzuje anglicky, turecky a řecky.
Doufáme, že již v příštím článku vás budeme moci informovat

o našem druhém budoucím dobrovolníkovi a samy jsme zvědavé,
odkud bude. :) Napíšeme i o tom,
jak dopadla návštěva EDS Busu
ve Slaném, který putoval po celé
republice v rámci oslav dvaceti
let Evropské dobrovolné služby, a
o spoustě dalších akcí, které máme
na příští měsíc naplánované.
ICM Slaný

Živá knihovna poprvé v Orlové

Ve čtvrtek 23. dubna se dopoledne v
prostorách domu kultury města Orlové uskutečnila první Živá knihov-

na. Připravilo ji Informační centrum pro mládež v Orlové, působící
pod orlovskou organizací YMCA.
Že nevíte co znamená Živá knihovna? Jedná se o speciální typ knihovny (s podtitulem Nesuď knihu podle obalu), kde jsou namísto knih
půjčováni lidé. Tyto živé knihy
jsou „čteny“ pomocí rozhovorů
a tím je odkrýván jejich osud.
Osobnosti, které se v živé knihovně nachází, mají různé příběhy. My
jsme pozvali opravdu zajímavé lidi
– Ing. Františka Gila, který přežil
pochod z koncentračního tábora,
Romana Štolfa z vodáckého spolku Posejdon, Jána Žaludka, který
se pohybuje na invalidním vozíku,
katolického kaplana Mietka Augustynowicze, herce Petra Sedláčka,
režiséra Tomáše Zena Václavíka,
ekologického aktivistu Jana Nezhy-

bu, zastánce zdravé výživy Kamila
Wiergoně, Milana Lazeckého, který
se věnuje doktorandskému studiu
na VŠB, či Pavla Porta. Studenti
veřejné správy z Gymnázia a obchodní akademie v Orlové si mohli
neformálním způsobem popovídat
a zeptat se na nejrůznější otázky
a vše co je zajímalo. Průběh akce
byl velmi zajímavý a studenti se
dozvěděli mnoho informací, které
jim zpestřili konec školního roku.
Děkujeme za podporu na této akci
všem zúčastněným knihám, Gymnáziu a obchodní akademii v Orlové, a také Městu Orlová za finanční
podporu na této akci, bez které bychom jej nemohli realizovat. 		
			
Miroslav Sedláček,
Informační centrum pro mládež
Orlová
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Události v první polovině roku 2016 v ICM Jilemnice

Od začátku letošního roku se v našem ICM událo několik změn. A to
především na postu předsedkyně
spolku CMJ z.s., který je zřizovatelem Informačního centra pro mládež v Jilemnici. Do našeho týmu
také přibyla Veronika Slavíková.
Veronika se hlavně věnuje našim
návštěvníkům a každou středu
s nimi kreativně tvoří – „Kreativita v ICM, tvoření s Veronikou“. Ta
se těší velkému zájmu a má tak již
své pravidelné výtvarníky z řad
dětí.Další novinkou v naší nabídce
aktivit jsou pohybové hry na Xbo-

xu one s kinectem. Tuto konzoly jsme
zakoupili díky sponzorskému daru
místní firmy Devro s.r.o. a je velmi
oblíbená. Dále jsme nainstalovali nástěnku s informacemi pro mládež do
jilemnického gymnázia, nástěnka je
dle potřeby aktualizována pracovnicí ICM. V dubnu v našem ICM proběhla beseda pro 4. ročník místního
gymnázia zaměřená na autorská práva, zejména při psaních seminárních,
bakalářských a jiných školních prací.
Po celý květen se již po několikáte
konal „PC kurz pro seniory a začátečníky každého věku“. O tyto naše
kurzy je stálý zájem a ke spokojenosti účastníků je lektoruje naše nynější předsedkyně Kateřina Grusová.
Na podzim chystáme uspořádat další
kurz.
Oblíbenou aktivitkou pro dětí a mládež je opakovaný, vědomostní „ICM
kvíz“, jehož hlavní cenou jsou poukazy do jilemnického Kina 70, vý-

herci si tak sami mohou vybrat film.
V neposlední řadě jsme se prezentovali na rozsáhlé veřejné akci,
a to na Májovém jarmarku, kde
jsme také prodávali námi vyrobená
trička a tím tak chtěli získat finance na provoz ICM. Zároveň byla
možnost navštívit naše prostory,
a to na „Dni otevřených dveří ICM
Jilemnice“.V měsíci červnu proběhla beseda určena pro rodiče na téma
„Kyberšikana, bezpečnost a etika
na internetu“.
Více informací o našich aktivitách
naleznete na našich facebookových
stránkách (www.facebook.com/icmjilemnice), kde se také můžete podívat na fotografie námi pořádaných
akcích.
Lenka Sedláčková
ICM Jilemnice

KRÁTCE Z NICM
► Tým NICM v průběhu června zpracoval podklady pro proces
certifikace nových a recertifikace
stávajících informačních center, jež
vycházejí z celkem sedmi auditních
cest, které tým provedl během první
poloviny roku 2016.
► NICM bude spolu s ostatními
informačními centry, které se přihlásí do projektu Manuálu klientského centra více spolupracovat
s Europassem. Propagovat jejich
nové a stávající projekty, které mají
připraveny pro podporu především
studia a pracovních příležitostí pro
jednotlivce v cílové skupině od 15
let. Cílem tohoto projektu je i poradenská činnost v častých otázkách
studia a práce.

► V týmu NICM jsme přivítali
nového kolegu Mira Grznára, který
bude budovat projekt kariérového
poradenství.
►Pokračujeme v pořádání přednášek pro základní školy. Díky úspěšně navázané spolupráci se základní
školou Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků jsme připravili
a koncem měsíce uskutečnili přednášky na téma Jak se připravit
na studium střední školy. S žáky
jsme také probírali možnosti práce,
a jaká jsou úskalí pro absolventy na
trhu práce.
Druhá přednáška byla zaměřena na
studium a práci v zahraničí, o kterou byla vzhledem k zaměření školy mezi žáky veliký zájem a odnesli

si z ní i praktické informace a tipy
pro tuto stále populárnější variantu
studia.
► Spolu s ICM z Uherského Hradiště se připravuje nová podoba putovního paravánu, který bude sloužit pro propagaci sítě ICM a bude
ve formě velkoformátových panelů,
které budou věnovány jednotlivým
íčkům a budou představovat jejich
činnost na kterou se specializují,
a město, v kterém sídlí.

nicm.cz
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

2. konference mobilního vzdělávnání Seminář „Challengies and Opportunities
of Youth Information and Counselling
(EPLM)
in a Digital Era“

Tajemná zkratka EPLM
znamená European Platform on Learning Mobility. Tato otevřená síť
pořádala již druhou,
mezinárodní konferenci
s názvem: Learning mo-

bility in the youth field:
towards opportunities for
all. Evidence, experience,
discourse. Samotná konference proběhla už v říjnu 2015, ale v současnosti
je k dispozici závěrečná
zpráva a závěry z konference. Oba dokumenty
najdete na stránce http://
pjp-eu.coe.int/en/web/
youth-partnership/conference-2015 v části „Main
outcomes of the conference“.

Koncem dubna proběhl
ve finských Helsinkách
seminář „Challengies and
Opportunities of Youth
Information and Counselling in a Digital Era“. Sešlo se na něm na 50 profesionálů, kteří se zajímají
o digitální informace pro
mládež. Seminář pořádala
finská organizace Koorinaatti, spolu s Eryica. Financován byl z programu
Erasmus+.

Zprávu ze semináře
si nyní můžete stáhnout
na:
http://sheryica.org/
story/report-digital-eraseminar

mYouth: přibližme mobilní vzdělávání mladým lidem
Asociace pro vzdělání Mladiinfo
International
z Makedonie spolu se
svými 9 mezinárodními
projektovými
partnery
z Rakouska, Polska, Ghany, Senegalu, Hongkongu,
Španělska, Itálie, Bulharska a Singapuru si klade za
cíl objevit zcela nové možnosti a potenciál prostřednictvím budování kapacit
v rámci projektu mYouth
(zkratka z Mobile, Young,
Opportunity, Unity, Technology, Help).
Projekt mYouth si klade za cíl pomoci mladým lidem,
kterým se nedaří získat potřebné vzdělání. A to z různých příčin. Například kvůli špatné infrastruktuře,
institucionálním bariérám, z ekonomických důvodů,
nebo díky nějakém handicapu a tak dále.
Partneři projektu věří, že budoucnost vzdělávání je
v technologiích a tak projekt mYouth přináší mobilní vzdělávání blíž k mladým lidem. V rámci projektu
se bude vyvíjet nová mobilní aplikace, která by
měla pomoci vyřešit některé z problémů a skutečně
tak ovlivnit možnosti mladých lidí.
V každé ze zúčastněných zemí již proběhl „národní
kódovací tábor“. Na nich si stovky mladých lidí zlep-

šili své digitální dovednosti. Vítězové místních kempů
jsou pozváni na speciální mYouth školení, které proběhne od 20. 6. do 14. 7. 2016 v Makedonii. Kurz bude
zaměřený na mobilní aplikace pro Android a také rozvoj podnikání. Spojí tak mladé podnikatele z různých
koutů světa, kteří budou mít šanci společně rozvíjet své
dovednosti potřebné k vytvoření a zavedení nových
mobilních vzdělávacích příležitostí pro mladé lidi.
Mimo to dostanou nejlepší aplikace šanci soutěžit
v soutěži European Youth Summit Award. Tato celoevropská soutěž má motivovat mladé lidi, rozvíjet
sociální podnikání a podporovat startupy s dopadem
na společnost. A případně posunout vítěze i na účast
na World Summit Youth Award. Což je jedinečná globální soutěž, která spojuje mladé vývojáře a digitální
podnikatele do 30 let, kteří své schopnosti využívají
ve prospěch rozvojových cílů OSN.
Zdroj: http://eryica.org/news/myouth-bringing-mobile-learning-closer-youngsters
Julie Menšík Čákiová,
NICM
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