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ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ  V ČR

Dubnové auditní cesty v regionech po ICM  

ze, které působí při DDM.Všechna 
tato ICM se hojně věnují Evropské 
dobrovolné službě a aktivitám, kte-
ré jsou s  dobrovolníky EDS spoje-
né (prezentace na školách, jazykové 
konverzace apod.) V Holešově po-
řádají zajímavé pravidelné besedy 
s regionálními podnikateli či mla-
dými lidmi, kteří absolvovali zahra-
niční studium nebo stáž či s držiteli 
ocenění Dofe.
ICM při DDM hl. m. Prahy orga-
nizuje poměrně velký počet výměn 
mládeže, velkých akcí DDM, ces-
tovatelských promítání nebo kon-
zultací pro studenty připravující  
se na obhajobu práce SOČ. Velmi 
příjemně působila nově žádající 
ICM V Šumperku a v Petrovicích  

u Karviné, která jsou obě současně 
i turistickými informačními centry. 
ICM Šumperk vzniklo při Akade-
mii J. A. Komenského se sídlem  
na historickém náměstí v cent-
ru města a kromě základních slu-
žeb ICM se zaměřuje především  
na poradenství pro volbu další-
ho studia, povolání a uplatnění  
na trhu práce. Ve spolupráci s Aka-
demií dále zajišťuje a zprostředko-
vává odborné praxe a plánuje za-
jišťovat průvodcovské služby pro 
studenty a dobrovolníky ICM po 
Šumperku a jeho okolí, organizu-
jí mezinárodní zkoušky a soutěž v 
anglickém jazyce pro střední školy 
a v létě pořádali příměstský tábor s 
angličtinou.

V letošním roce se do certifikace 
přihlásilo celkem sedm informač-
ních center pro mládež a všechna 
byla do procesu certifikace zařa-
zena.  ICM při DDM hl. m. Prahy  
a ICM Holešov žádají o certifikaci 
již opakovaně, nově pak o certifi-
kaci žádá ICM Český Těšín, Jindři-
chův Hradec, Petrovice u Karviné, 
Plzeň a Šumperk. 
V současné době máme za sebou již 
pět auditních cest. Čtyři z nich mí-
řily do ICM, která působí při DDM 
nebo SVČ, a měli jsme tak možnost 
srovnat, jaký prostor jednotlivé „do-
mečky“ ICM poskytují. Prozatím 
jsme navštívili informační centra v 
Holešově, Petrovicích u Karvinné, 
Šumperku, Českém Těšíně a v Pra-

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze 
zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež 

AKTUALITY Z NICM



ICM Petrovice sídlí v pěkné vile  
z počátku 20. století, tzv. vile Rotiglovce, hned v sou-
sedství příjemné a hojně navštěvované kavárny a ga-
lerie. V patře vily dále sídlí jazyková škola Fabule,  
s kterou ICM hojně spolupracuje, např. při pořádá-
ní dětského divadelního nebo folklórního souboru.  
K dalším pravidelným aktivitám ICM patří konverza-
ce se zahraničním dobrovolníkem. V prostorách ICM  
se scházejí malé a velké dámy, aby si v rámci mostu 
přes generace osvěžily techniku háčkování. 
V letošním roce pak zahájili projekt RETROkola pro 

Petrovice v rámci kterého by měla být opravena sta-
rá nevyužívaná kola a dána k dispozici do bezplatné  
RETROpůjčovny, která by měla následně při ICM 
vzniknout. Dále se chystají uspořádat kreativní work-
shopy, které měly úspěch i v loňském roce, otevřít další 
kroužky pro děti nebo uspořádat autorská čtení či vý-
stavy nejen mladých umělců z okolí.
K vile patří krásná velká zahrada a čeká na projekt, kte-
rý by ji zvelebil.

Markéta Žáková 
NICM Praha 

AKTUALITY Z REGIONU

Primární prevence jako divadelní představení v Českém Brodě 
ICM Český Brod ve spolupráci se ZŠ Žitomířská 
připravili pro žáky 7. až 9. tříd. divadelní představe-
ní občanského sdružení Divadelta v rámci programu 
primární prevence. Akce se uskutečnila 14. 4. 2016  
v KD Svět Český Brod. Divadlo je edukačně zaměřené, 
jehož hlavní cíl je jeho účastníky formovat a přinášet 
jim nové zkušenosti pomocí přímého zážitku. Cílem 
není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím 
divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní 
vztah k danému problému, uvědomit si své způsoby 
jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice. Pro žáky 
8. tříd bylo připraveno téma Šikana, u kterého děti 
přemýšlely, jak těžké je obstát před kolektivem, jaké  

jsou stupně šikany, jaké mohou být následky šikany,  jak  
se aktivně bránit a komu se svěřit. Pro sedmou a devá-
tou třídu bylo připraveno představení s názvem Alko-
hol I. Během vystoupení si děti uvědomily, jak je těž-
ké, ale zároveň důležité umět říci ne. Dále se částečně 
dozvěděly odpověď na otázku, proč lidé pijí a co jim  
to přináší, jaká jsou pozitiva a negativa alkoholu,  
jak by měly jednat s opilými lidmi a jak nést odpověd-
nost za své činy.  

        
Pavlína Stárková, Ivana Nývltová

ICM Český Brod
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najít. Oprášili jsme taky tradice. 
Na smrtnou neděli se za doprovo-
du našeho folklórního souboru Pet-
rovická beseda vynášela z Petrovic 
Morena. Až na počasí se akce oprav-
du vydařila (alespoň bylo vynášení 
zimy opravdu autentické). Velkou 
zásluhu na tom měla Skupina oživ-
lé historie Velesův lid, která nám  
s celou akcí pomohla. V pondělí 21. 
března se u nás konalo obecní kolo 
pěvecké soutěže Zpěváček ze Slez-
ska 2016. Soutěžící měli za úkol 
zazpívat dvě lidové písně z regio-
nu Těšínského Slezska. Výherkyně  
z jednotlivých kategorií pak po-
stoupily do regionálního kola, které  
se uskutečnilo 6. 4. v Karviné. Středa 
23. března pak byla velmi kreativní, 

v Íčku jsme se totiž připravovali na 
Velikonoce. Vyráběli se velikonoční 
ozdoby, pletla se pomlázka a zdobi-
ly se perníčky. Musíme přiznat, že 
většina perníčků ani domů ke svým 
výrobcům nedoputovala. A na zá-
věr, na co se u nás těšíme? Podařilo  
se nám rozjet nový projekt nazva-
ný RetroKola pro Petrovice v rámci 
kterého by měla být opravena stará 
nevyužívaná kola a dána k dispozi-
ci do bezplatné RETROpůjčovny.  
My už teď jen s napětím čekáme, 
co za materiál k nám do Íčka dorazí.
Doufáme, že se nám tímto projektem 
podaří oslovit co nejvíc mladých lidí 
z Petrovic.      
  Markéta Nováková 
 ICM Petrovice u Karviné 

V březnu jsme se v Petrovicích 
„navraceli ke kořenům“, od dubna 
zas budeme retro!
V březnu jsme pořádali výstavu 
„Kouzelné Petrovice“ místního 
fotografa Radima Gabrysze. Při-
pomněli jsme si tak, kolik pěk-
ných míst se dá v Petrovicích  

„Návrat ke kořenům“ aneb oprašování tradic v Petrovicích u Karviné 

Jennifer a Arsen se představili školákům v Ivančicích
V pátek 1. dubna 2016 se uskuteč-
nily prezentace dobrovolníků EDS, 
kteří působí v rámci programu Eras-
mus+ ve Středisku volného času 
Ivančice. Jejich další zastávkou  
se stala Základní škola Ořechov.  
Na naše dobrovolníky tentokrát če-
kalo 70 nadšených žáků čtvrtých  
a pátých tříd v tělocvičně místní ško-
ly. První prezentace se ujala Jenny  
z Katalánska, která na základě pře-
dem připravené prezentace mluvila 
o své zemi, přírodě, kultuře, zvyk-
lostech, zajímavostech či rozdílech, 
na které během svého pobytu v Čes-
ké republice narazila. Zmínila se  
o Evropské dobrovolné službě i In-
formačním centrum pro mládež, do 
kterého je svými aktivitami zapoje-
na. Nechyběla ani „ochutnávka“ ka-
talánštiny a žáci si tak mohli poslech-
nout, jak tento jazyk zní. Na závěr 
si Jenny formou kvízu ověřila, zda 
žáci dávali během výkladu pozor. 
Další prezentaci představil Arsen  

z Arménie, který podobně jako Jen-
ny hovořil o tématech, které žáky 
zajímaly. Nezapomněl se zmínit  
o Evropské dobrovolné službě  
v rámci níž do České republiky do-
razil a všechny žáky pozval na ak-
tivity do Informačního centra pro 
mládež v Ivančicích.
Na závěr zbyla chvíle času  
pro případné dotazy. Této příle-
žitosti se žáci s nadšením chopili  
a tento zbývající čas využili a do-
ptávali se dobrovolníků na další in-
formace týkající se buď jejich zemí, 
nebo přímo jich samotných.  
Děti, učitelé i samotní dobrovolníci 
si toto zajímavé a zábavné dopo-
ledne užili. Bylo příjemné nahléd-
nout alespoň krátce do jiných zemí  
a rozšířit si tak své obzory a dozvě-
dět se něco zajímavého. 

Bc.Jana Slabá 
ICM Ivančice

AKTUALITY Z REGIONU
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Zahraniční strukturovaný dialog v Jindřichově Hradci
kde se setkalo celkem 19 účastníků  
z šesti zemí, byl tentokrát připraven 
pro pracovníky s mládeží. Účastní-
ci získali mnoho nových informací, 
sdíleli své zkušenosti se strukturo-
vaným dialogem v jejich zemích, 
měli možnost vyzkoušet malý 
strukturovaný dialog s žáky jindři-
chohradecké Obchodní akademie, 
ale také navštívili naše hlavní měs-
to.  
Projekt se podle feedbacku všech 
zúčastněných povedl a byl pro 
účastníky velkým přínosem.  Za to 
jsme velmi rádi a těšíme se na další 
projekty.  I v měsíci dubnu proběhl 
další z řady Strukturovaných dialo-
gů podpořených grantem Erasmus+, 
tentokrát s názvem „Bezpečně on-
line“.  Na dubnové setkání jsme  
se vydali do Prahy, kde na nás čeka-
li hned tři hosté. 
Prvním hostem celého setkání byl 
bloger, vloger a moderátor Kazma. 
Děti zajímalo, jak se dostal k jeho 
práci, jaká byla cesta dopracovat  
se tak vysoko. Odpověděl jim na-

příklad i na dotazy jak jeho kariéra 
začínala a jaké to je točit s tak slav-
nými lidmi. 
Druhým hostem akce byl zástup-
ce Národního centra bezpečnějšího 
internetu pan Jiří Palyza. Ten si pro 
děti připravil velice zajímavou pre-
zentaci. Tématem diskuze byly různá 
nebezpečí, která na děti na internetu 
číhají a jak se jim vyvarovat a bránit. 
Posledním hostem dubnového se-
tkání byli zástupci Národního cen-
tra kybernetické bezpečnosti ČR 
Martina Ulmanová a Martin Hájek.  
Ti dětem představili svou práci a čin-
nost Národního centra kybernetické 
bezpečnosti. Děti se od nich dozvě-
děly spoustu informací a zajímavostí 
o kterých běžně člověk nemá ani tu-
šení. 
Myslím, že celá akce byla velice vy-
dařená a děti byly velmi spokojené. 
Z Prahy si přivezli skvělý zážitek  
i mnoho nových informací a znalostí.

Kateřina Švecová
ICM Jindřichův Hradec 

První veřejná beseda se starostou města Uherské Hra-
diště věnovaná převážně mladé generaci se konala ve 
středu 20. ledna v komorním sále Reduty. Myšlenka 
uspořádat neformální debatu s mladými lidmi vzešla z 
veřejného fóra, které město pořádá každoročně už od 
roku 2009. Zde je jeden stůl už tradičně vymezen mládeži  
a náměty z něho zaujaly představitele města. Mezi 
hlavní témata patřila např. modernizace skateparku, 
klub pro mládež, ale probíraly se i závažnější věci, jako 
je bývalá věznice nebo dostupnost MHD. „Byl jsem 
mile překvapen, covšechno mladí vnímají,“ řekl sta-
rosta Ing. Stanislav Blaha.
Diskutovaná témata byla sportování v centru města, 
modernizace skateparku, nedostačující prostory pro 
klub mládeže, dostupnost Studentského náměstí MHD, 
podpora začínajících kapel, parkování na sídlišti Vý-
chod, věznice

Na množství otázek ke skateparku byla reakce starosty 
jasná: „Podporujeme tuto aktivitu a byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, 
projekt je zatím nazván Happy line, a zahrnuje i boxy  
na kola vč. servisního setu a informačních tabulí  
na autobusovém a vlakovém nádraží. V případě, že žá-
dost bude úspěšná, předpokládáme zahájení realizace 
v červenci 2016“. Prostory pro mládež lze řešit, ale  
je nutné specifikovat potřeby a účel. Začínající kapely by 
mohlyzačít spolupracovat s Klubem kultury. Dlouhou 
reakci vyvolalo téma věznice. Město s ní má velké plány,  
ale nedostává se podpory ze strany vlastníka, jímž  
je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Rekonstrukce by  
se pohybovala v řádech stovek milionů korun.

    Mirka Gajdošová, J.P.

Beseda mladých se starostou o budoucnosti Uherského Hradiště

Od 31. 3. 2016 do 8.4.2016 pro-
běhl v Jindřichově Hradci další z 
řady projektů financovaných Ev-
ropským programem Erasmus+ 
pod vedením ICM Jindřichův Hra-
dec, z.s. Projekt s názvem „Do not  
be afraid of Structured dialogue“, 



Workshop přípravy a zdobení jídla v Turnově
Turnovská ZŠ Skálova propůjčila našemu ICMku na 
jedno odpoledne svou novou vybavenou kuchyň. Vý-
sledkem bylo odpoledne, v jehož průběhu se mládež 
přiučila zdravým receptům a ozdobnému vykrajová-
ní ovoce a zeleniny. Zkrátka dostala ideální průpravu  
na pořádání vlastní párty.
Vše bylo samozřejmě z kvalitních a zdravých po-
travin, aby se mladí naučili vybírat si jen to nej-
lepší, co bude podporovat jejich zdravý vývin.  
V mezičasech se pekly zeleninové hranolky a be-
zlepkové mufíny. Kuchaři a kuchařky zkouše-
li různé testy a kvízy o jídle, národních kuchyních  
a složení potravin.

Část potravin byla hrazena z nadačního fondu Albert  
v rámci programu Zdravá 5, který byl reprezentován 
lektorkou Milenou Johnovou. Dále jsme spolupraco-
vali s turnovskou hotelovou školou, jejíž žákyně uči-
ly děti, jak originálně ozdobit jablíčka vykrajováním. 
Každý odcházel s břichem plným dobrot, hlavou plnou 
zajímavostí o surovinách a hlavně s dobrou náladou!

Bára Havlátová 
ICM Turnov

AKTUALITY Z REGIONU
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přesvědčivost, praktičnost apod.), ze 
kterých se dalším rozvíjením stávají 
kompetence. (http://znv.nidv.cz/okp-
old/kompetence/mekke-kompeten-
ce)
Pro práci s měkkými kompetencemi 
je v hojné míře využíváno tzv. Bi-
odromální vzdělávání (bios – život, 
dromos – cesta). Vzdělávání podle 
Životní cesty akceptuje momentální 
možnosti žáků (účastníků). Každý  
z nás má v každém okamžiku indivi-
duální znalosti a je na svém vlastním 
stupni vývoje. Je vhodné k těmto in-
dividuálním předpokladům přihléd-
nout a upravit přístup a metody.
Měkké kompetence: 
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Kreativita
Flexibilita

Uspokojování zákaznických potřeb
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce  
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informa-
cích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

V ICM České Budějovice s těmito 
kompetencemi pracujeme ve všech 
věkových kategoriích. Zapracovává-
me do do veškerých aktivit a uplatňu-
jeme prvky neformálního vzdělávání.

Dušan Brodský
vedoucí ICM České Budějovice

Jak jsem již v předcházejícím 
článku psal, jsou měkké kompe-
tence základní interpersonální 
(mezilidské) dovednosti.
V běžném životě nám umožňují 
komunikovat s okolím, zvládat 
běžné životní situace a v mnoha 
případech přispívají i k prosaze-
ní sebe nebo svých názorů.
Měkké kompetence vycházejí 
z určitých obecných schopností 
člověka (např. pohotovost, přes-
nost, pečlivost, srozumitelnost, 

Co jsou to měkké kompetence a jak s nimi pracovat?
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Otevření galerie a semináře v ICM Třebíč
Duben jsme zahájili slavnostním 
okamžikem. V Íčku Třebíč proběh-
la vernisáž kroužku Malý fotograf, 
který funguje v Centru Volného Času 
Hrubínka pod vedením Pavla Šedivé-
ho. Byla to první akce, která otevřela 
naši novou galerii „Na Schodech“. 
Součástí slavnostního otevření bylo  
i přestřižení pásky bývalým starostou 
a fotografem Pavlem Heřmanem. Pan 
Heřman předal také pár rad mladým 
fotografům a ukázal jim přímo na je-
jich fotkách, kde je ještě potřeba za-
pracovat na technice. K takové velké 
a slavnostní chvíli patří také hodně 
jídla a pití, o což se postaral vedoucí 
kroužku Pavel Šedivý spolu se svými 
svěřenci. Mezi dalšími hosty kromě 
rodičů, příbuzných a kamarádů, přišel 
mladé umělce podpořit také místosta-
rosta města Milan Ziebert. Fotografie 
vystavujeme do konce dubna, takže 
neváhejte přijet a podívat se na díla 
mladých třebíčských umělců. 
Měsíc jsme odstartovali praktickým 
seminářem o základech první pomoci. 
Teorií, ale hlavně praktickými ukáz-

kami provázela Mgr. Pavla Bártlová. 
Účastníci semináře si mohli vyzkou-
šet, jak ošetřit popáleniny, krvácení, 
a alergické reakce a měli možnost  
si vyzkoušet i resuscitaci. Jelikož 
neznalost tohoto tématu neomlouvá, 
plánujeme další semináře s touto té-
matikou.
Na internetových stránkách www.ic-
kotrebic.cz si můžete všimnout nové 
rubriky – sdílená knihovna. Některé 
knížky je možné půjčit si domů, jiné 
jen v prostorách a brožury a další pu-
blikace jsou k rozebrání. Plánujeme 
nadále knihovničku rozšiřovat o další 
zajímavé tituly.
Nakonec bych ráda pozvala na dal-
ší ze série workshopů Mozkohrátek, 
který se bude konat 19. 4. od 17:00. 
Provádět bude opět Eva Fruhwirtová.

Lenka Palánová
ICM Třebíč 

► V pátek 22. dubna proběhne, 
v rámci oslav „Evropského dne 
informací“, pro partnery a přá-
tele NICM, v jeho prostorách, 
Brunch neboli přátelské poseze-
ní s malým pohoštěním. Brunche 
se zůčastní více než 10 spolu-
pracujících organizací. Podělíme  
se o zajímavé informace, výstupy 
z projektů, a doufáme, že dojde  
i na témata, nad kterými nestí-
hame diskutovat ► Na letošním 
Majálesu, který opět proběhne 
v pražských Letňanech nemůže 
chybět stánek NICM, který zde 
bude propagovat svoji činnost  
a pro návštěníky si pracovní-

ci NICM připraví zábavný kvíz  
a ostatní zajímavé hry s možností 
výhry dárkových předmětů.
► V Informační centru (NICM) se 
v dubnu pořádají přednášky týkající  
se možností absolventa a jeho 
uplatnění. První ze sérié před-
nášek proběhla 18. dubna na 
Gymnáziu Gutha-Jarkovského 
v Truhlářské. Dále budou 25. 4 
následovat přednášky pro peda-
gogicku střední školu v Berouně  
s účastí jejich mladých pedagogů a 
od 17:30 proběhne v NICM před-
náška našich pracovníků Dany a 
Jakuba, kteří představí možnos-
ti absolventů, kteří nebyli přija-

ti na VŠ a nabídku letních škol  
a worskhopů v ČR a zahraničí. 
 ► Na 17. dubna připadá letos Ev-
ropský den informací, který je letos 
spojen s výročím 30 let založení 
organizace Eryica, která je s tímto 
dnem pevně spjata. Výroční oslavy 
nesoucí téma „Youth Information 
in the Digital Era“ proběhnou 21. 
dubna v Helsinkách. 
►V NICM vznikly nové e-maily 
pro zasílání aktualit (aktuality@
nicm.cz), článků do zpravodaje 
(zpravodaj@nicm.cz), pro ostatní 
komunikaci s ICM (koordinato-
rism@nicm.cz)  a remix@nicm.cz 
pro zasílání článků do Remixu.

KRÁTCE Z NICM
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V rámci Eryica proběhla nedávno 
dvě setkání členských organizací 
ze stejně hovořících zemí. Fran-
couzsky mluvící zástupci členských 
organizací Eryica se sešli v Paříži 
17.11.2015. Setkali se tak zástupci 
francouzského a belgického CIDJ 
a lucemburského CIJ. Na setkání 
byla i ředitelka Eryica Eva Reina  
a zástupce představenstva organiza-
ce pan Franck Chabriac. 
Druhé „jazykové setkání“ proběhlo 
ve Vídni, které 16. 12. 2015, hosti-
la rakouská organizace Jugendinfos 
zástupce z německého IJAB, bel-
gického Infotreff a lucemburského 
CIJ. Eryica byla zastoupena Danie-

lem Poli, členem představenstva. 
Obě setkání poskytla lepší možnost 
se k navázání nových kontaktů a po-
rovnat trendy v různých, jazykově 
spřízněných zemích. Vyvstaly nové 
nápady na společné projekty, účast-
níci hodnotili současné problémy  
a výzvy v informačních službách 
pro mládež. 
Více najdete na: http://eryica.org/
news/language-cluster-meetings-e-
ryica-members 

„ Jazykové setkání “ v Paříži a Vídní v rámci Eryica

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Průvodce informacemi pro mládež v holandštině 
ské práce s mládeží. 
Zaměřuje se na cílovou skupinu, po-
zadí, diagnostiku i na principy infor-
mačních služeb pro mladé lidi. Autory 
publikace jsou jak lidé přímo z praxe, 
tak vědci, kteří v příručce nabízí kom-
plexní pohled na práci informačních 
a poradenských pracovníků. Publika-
ce nabízí nejen současný přístup, ale 
nabízí i pohled na vývoj informačních 
služeb a jejich proměnu v čase. Je ur-
čena pracovníkům či dobrovolníkům, 

kteří se v této oblasti práce s mládeží 
pohybují. Díky velkému množství po-
užité literatury a bohatému seznamu 
dalších zdrojů slouží i jako podklad 
pro další vědce, politiky či učitele  
a studenty. 
Více o příručce najdete na: http://eryi-
ca.org/news/handbook-youth-infor-
mation-dutch-language 

Členská organizace Eryica LiJOT (Litevská rada mlá-
deže) odstartovala nové partnerství s celonárodním 
rozhlasovým vysíláním a přispívá do týdenní rozhlaso-
vé show s názvem „Je mi dvacet-a něco“. 
V pořadu se představují mladí, zajímaví mladí lidé, 
kteří mohou být inspirací pro ostatní. V pořadu se tak 
střídají lidé z mládežnických organizací, odvážlivci 
představující své nové projekty. Slyšet ale také můžete 
například mladé zastupitele či podnikatele, kteří mají 
svým vrstevníkům – tedy dvaceti(a něco)letým předat.  
Litevská organizace doufá, že vedle dalších kanálů, 

které už používá, jim rozhlasový pořad pomůže zlepšit 
komunikaci s cílovou skupinou.
Více se dočtete na: http://eryica.org/news/lithuanian-
youth-council-enters-radio

Litevská rada mládeže a vlastní pořad v rádiu!

Tato první, holandsky psaná 
příručka, se zabývá všemi as-
pekty informační a poraden-
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

2. konference britského Společenství národů o práci s mládeží

2. konference britského Společenství o práci s mládeží 
(2nd  Commonwealth Conference on Youth Work) 
se konala 8. – 10. března 2016 v Jihoafrické Republi-
ce. Zúčastnila se jí viceprezidentka Eryica paní Miriam 
Teuma (Aġenzija Żgħażagħ, Malta), která vedla pane-
lovou diskuzi na téma „Jak národní služby pro mládež 
mohou pomoci posílit mladé lidi. Miriam také účastní-
kům prezentovala, jak informační a poradenské služby 
pro mládež mohou být účinným zdrojem pro mladé lidi 

v jejich rozvoji. Účastníci konference projevili velký 
zájem o informace pro mládež, protože zvýšení infor-
movanosti mladých lidí je v současnosti velkým téma-
tem v zemích Commonwealthu. 
Více se dočtete na: http://eryica.org/news/eryica-2nd-
commonwealth-conference-youth-work kde také na-
jdete odkaz přímo na stránku konference. 

EVS European Youth 
Card Award

Kariérová akademie rady  
mládeže na Kypru 

Kyperská Rada mládeže zorganizovala koncem loň-
ského roku dvě úspěšné „Kariérové akademie“. Každé 
z nich se zúčastnila stovka mladých lidí. Díky akademii 
se tak dostali k ucelenému balíčku informací týkajících 
se kariérového rozvoje. A to přímo z rukou HR profesi-
onálů, kariérových poradců, zaměstnavatelů i od svých 
úspěšných vrstevníků. Program akademie byl nabitý, 
zaplnil 3 dny a zahrnoval více aktivit. 
Jejich výčet najdete zde: http://eryica.org/news/career-
academy-opportunities-youth-personal-and-professio-
nal-development-cyprus European Youth Card Association (EYCA) 

vyhlásila druhý ročník soutěže pro evrop-
ské dobrovolníky. Od 1. dubna do 15. květ-
na 2016 mohou mladí lidé sdílet své zku-
šenosti s Evropskou dobrovolnou službou  
a podpořit tak další mladé lidi k této zajíma-
vé zkušenosti. 
Jak to funguje? Mladí lidé na EVS mohou 
natočit minutové video o jejich dobrovolnic-
ké zkušenosti a nahrát jej na stránku soutěže. 
Autoři 4 videí, která do 15. května získají 
nejvíce hlasů, vyhrají výlet pro dvě osoby  
do Řecka, Portugalska nebo Španělska.
Stránky soutěže jsou: 
http://www.eyca.org/evs-awards/info.php/
about.
Zdroj: http://eryica.org/news/2016-evs-euro-
pean-youth-card-awards 

Julie Menšík Čákiová 
NICM 


