ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

říjen 2016

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

Celostátní setkání pracovníků sítě ICM
covníci ICM v Šumperku a v neposlední řadě účastníky zaujala také spolupráce s ICM s MA 21 (Národní
síť Zdravých měst ČR) v Lomnici nad Popelkou. Poté
následovalo neformální posezení v restauraci Hybernia, kde probíhala debata nad projekty, jejichž finální
podoba se zformuluje na setkání vedoucích pracovníků
2. listopadu.
Druhý den zahájila vedoucí NICM Mgr. Šárka Kušková úvodním slovem, kde poděkovala „Íčkům“ za vykonanou práci a připomněla zbývající úkoly do konce
roku.

Ve dnech 3. – 4. října proběhlo další úspěšné Celostátní
setkání pracovníků sítě ICM. První den se nesl v duchu pracovního setkání vedoucích pracovníků ICM,
kteří zde nastínili svoje budoucí plány do konce roku.
S ohledem na nové dotační programy představili i své
návrhy na projekty, které by měly podpořit síť ICM,
a které se rozjedou příští rok. Mnozí navazovali na to,
jaké projekty se jim v minulosti podařilo uskutečnit,
a v již vyzkoušených projektech hledali inspiraci do
budoucna. V Plzni se například velmi osvědčil Studentský parlament, v Jindřichově Hradci by pracovníci ICM rádi rozvinuli projekt studentských voleb,
dále účastníky zaujala přeshraniční spolupráce mezi
Českým Těšínem a Polskem či Náchodem a Polskem,
překlady odborné literatury, které mají na svědomí pra-

Během tohoto setkání byly slavnostně předány certifikáty zástupcům Informačních center, která získala
certifikaci v tomto roce. Jedná se o Informační centra v
Českém Těšíně, Šumperku, Petrovicích u Karviné, Jin-
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AKTUALITY Z NICM

AKTUALITY Z REGIONU - JAZYKOVÝ POBYT

Rozhovor s Amaiou de la Fuente - novou dobrovolnicí
v Jindřichově Hradci

dřichově Hradci, Plzni a Holešově,
kde certifikaci letos obhájili. Certifikáty předal ředitel odboru pro
mládež Mgr. Michal Urban osobně
a následně nastínil budoucí směřování sítě ICM a možnosti dotačních
programů.
Následoval blok přednášek našich
partnerů. Petr Chaluš z Euroguidance a Jiří Palyza ze Safer Internetu
hovořili o svých projektech na téma
kariérového poradenství s pomocí
inspiračních karet, dále o úskalích
chování mladých na internetu. Tyto
zajímavé přednášky byly inspirací
pro ostatní „Íčkaře“. Později hovořila Nikola Slánská z Europassu o

plánovaných změnách spojených s
manuálem a představila další formy
spolupráce pro síť ICM.
Po malém občerstvení, které proběhlo formou rautu, následoval
odpoledne další blok přednášek.
Pracovníci jednotlivých „Íček“
prezentovali své aktuální projekty.
Všechny velmi zaujal projekt Televize pro mladé v Uherském Hradišti, který byl kvalitně zpracován
a ICM v Uherském Hradišti s ním
počítá do budoucna jako s hlavní částí svého dotačního projektu.
Účastníky zaujala i přednáška o
autorských právech vzniklá v ICM
Jilemnice či spoty na téma bezpeč-

nost na internetu, které se zrodily
v ICM v Teplicích. ICM Lomnice
nad Popelkou představilo Kapesního rádce pro první pomoc, Jan Lyko
z Hradce Králové přednášel o kulturních kořenech ekologie a Nikola
Hrivňáková z Českého Těšína sdílela své zkušenosti a zážitky se zahraničími dobrovolníky z Evropské
dobrovolné služby. Na konec bloku
se představila Simona Andresová z
ICM Plzeň, která představila projekt strukturovaného dialogu, který
rozjíždějí v Plzni ve spolupráci s
krajem a evropskými mládežnickými parlamenty
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Co vás přivedlo k myšlence stát se dobrovolnicí právě v České republice,
přímo v Jindřichově Hradci? Měla jste i jiné možnosti?
Když jsem dokončila své studium na univerzitě, věděla jsem, že chci odcestovat do zahraničí, abych získala nové osobní zkušenosti. Rozhodla jsem se tedy
kontaktovat lidi své univerzity, kteří připravují program EVS (Evropskou dobrovolnou službu). Nabídli mi EVS v České republice a poradili, ať zkontaktuji
Iona Eslava, který pochází stejně jako já z Pamplony a který strávil minulý rok
v rámci EVS právě v Jindřichově Hradci. Ion mi řekl, že to byl nejlepší zážitek
v jeho životě. Potom už jsem nehledala jiné možnosti, byla jsem rozhodnutá.
Kromě toho, v mém městě máme podobnou organizaci, jako je Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci. Před pár lety jsem poznala jednu slečnu z
Německa, která v té organizaci pracovala jako dobrovolnice, takže jsem věděla,
jak taková dobrovolnická práce zhruba probíhá, a co od toho mám čekat.
Jaký byl první dojem, když jste do Jindřichova Hradce přijela?
Můj první dojem byl pozitivní, Marcela se svým synem mě vyzvedli na letišti
a já se před nimi necítila ani trochu divně, bylo to dobré. Jediné, co mi tu přijde
zatím bláznivé, je počasí - jeden den je horko a následující den zima, je to pro mě nezvyk.
S jakým cílem jste sem vyrazila? Co od pobytu očekáváte?
Můj záměr je užít si tento rok co nejvíc. Pobyt v České republice mi přináší šanci potkat nové lidi, novou kulturu,
samozřejmě také zlepšit svou angličtinu a možná se naučit i něco z českého jazyka. Chci se také učit záležitostem
spojeným s projekty a pomáhat v této oblasti v Informačním centru pro mládež v Jindřichově Hradci.
Jak vypadá váš běžný den v Jindřichově Hradci?
Každý všední den chodím do kanceláře ICM a pracuji zde - například posílám emaily, dělám plakáty atd. Nyní
toho ještě nemám tolik na práci, ale během následujících týdnů začnou probíhat v kanceláři ICM lekce španělského jazyka pro pokročilé a také konverzace v anglickém jazyce, které budu mít. Další mojí pracovní náplní
bude tvoření prezentací, které budou určeny pro základní školy v Jindřichově Hradci, především pro žáky 8.-9.
tříd.
Co se vám u nás líbí a co vás třeba naopak zklamalo?
Jindřichův Hradec se mi líbí, je tu spousta malých barevných domečků, mnoho restaurací různých druhů (italské,
čínské, indická...) a spousta krásných lidí, takže nejsem vůbec z ničeho zklamaná. Naopak jsem nadšená, že tu
můžu být a zažívat nové zážitky.
Je něco, v čem se naše a vaše zvyky, tradice a kultura zcela liší?
Pro mě je docela těžké zvyknout si na jiný denní režim. Kupříkladu my ve Španělsku obědváme ve 14:00 a večeříme ve 21:00. Dále, když u nás doma někoho potkáme, dáme mu dvě pusy na tvář, ale tady u vás si podáte jen
ruku, a mně to přijde docela chladné. Co mě dále překvapilo, bylo to, že když jsem pozvala kamarádky do svého
bytu na večeři, zuly si boty v chodbě. Ve Španělsku si návštěva boty nechává.
Co si myslíte o českém jazyce a už jste se stihla naučit nějaká česká slova?
Čeština je úplně jiná než španělština, takže si myslím, že pro mě bude velice těžké se z ní něco naučit. V češtině
jsou písmena, které ve španělštině vůbec neexistují, a já vůbec nevím, jak se vyslovují. Prozatím umím říct například: ahoj, dobrý den, na shledanou, prosím, děkuji, díky.
Je něco či někdo po kom se vám stýská?
Samozřejmě mi chybí moje rodina a přátelé, ale na druhou stranu jsem s nimi každý den v kontaktu přes sociální
sítě a Skype. Dále se mi stýská po některém španělském jídle. Co se týká počasí, myslím si, že v zimě mi bude
chybět teplé španělské počasí.
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Evropský den jazyků v Orlové

Bezpečný start do nového školního roku

Pracovníci ICM YMCA Orlová a
dobrovolníci EDS z celého Moravskoslezského kraje spolu připravili
pro žáky druhého stupně ZŠ Karla
Dvořáčka v Orlové – Lutyni na úterý 27. září další povedené dopoledne, Evropský den jazyků.
Dvě dobrovolnice přijely z blízké
Karviné, čtyři dobrovolníci pak až z
Krnova, aby nás seznámili se svými
domovskými zeměmi, EDS obecně
i se svými konkrétními projekty.
Z Karviné přijely dobrovolnice z
Itálie a dobrovolnice ze Slovenska. Z Krnova pak dorazila čtveřice
dobrovolníků z Německa ve složení 1 žena a 3 muži.
Všech 6 dobrovolníků bylo na projektech v ČR teprve první měsíc.
Už ale znali několik důležitých
českých vět, proto v komunikaci se
žáky sklidili bouřlivý potlesk.
Akci odstartovalo vystoupení domácích pěveckých sborů, kterými

je ZŠ Karla Dvořáčka proslulá.
Žáci byli na dobrovolníky výborně
připraveni, ve dvou třídách měli nachystány prezentace o naší republice, v té třetí dokonce i naše speciality a typická jídla k jednotlivým
svátkům roku.
Na závěr nás všechny ještě čekalo
pozvání na opět typický oběd z české školní jídelny, měli jsme fazolovou polévku a buchtičky S krémem.
Děkujeme touto cestou všem dobrovolníkům za jejich vyprávění a
učitelům i žákům za vřelé přijetí i soustředěnost během všech tří
60minutových bloků.
Na akci se vystřídalo celkem třikrát
76 žáků a 3 učitelé cizích jazyků.
Vedení školy se už těší, jaké dobrovolníky přivedeme příští rok.
Robert Kovarik
ICM YMCA Orlová

Petrovické jablkobraní a vůně kávy

Máme za sebou
1. ročník Petrovického jablkobraní. Akce
byla opravdu
vydařená, počítali jsme, že
dojde 50, při
dobré víře 100
lidí. Nakonec jsme to ani nestíhali počítat, ale odhadem dorazilo lidí 250.
Nechybělo vystoupení našeho folklórního souboru
Petrovická beseda. Velký ohlas měla soutěž o nejlepší
jablečný štrúdl. Moc nás těší, že se nám daří rozšiřovat
naše řady o další a další dobrovolníky, bez kterých by
to nešlo! V rámci jablkobraní se nám a našim dobrovolníkům podařilo natočit video, které zachycuje celkovou atmosféru akce. Najdete ho zde:
https://www.youtube.com/watch?v=gXZRkkiRojc
Další velmi vydařenou akcí byla přednáška a ochutnávka kávy v jednom nazvaná „Z kávové plantáže až do

vašeho šálku.“ Káva je jedním z fenoménů dnešní moderní a uspěchané doby, kdy nezbývá mnoho prostoru
na relax. Ale většina lidí toho o kávě ve skutečnosti
moc neví. Tuto přednášku jsme uspořádali ve spolupráci s pražírnou Kafetrio a kavárnou Café Rotigel. Podle ohlasů a
počtů zájemců plánujeme v
blízké budoucnosti
uspořádat
další takové setkání
pro ty, na
které se z
kapacitních
důvodů nedostalo a zároveň i další pokračování této
přednášky.
Za ICM Petrovice u Karviné
Markéta Nováková
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V letošním roce naše ICM spolupořádalo osvětovou
akci pro děti s názvem Dětský den bez aut.
V doprovodu pedagogů z místních i okolních základních škol, mateřských škol nebo v doprovodu rodičů
přišlo téměř 450 dětí. Kromě dovednostních disciplín
si děti vyzkoušely své znalosti v oblasti bezpečnosti
silničního provozu a zdravovědy. Na stanovištích jim
ochotně pomáhalo ICM a zaměstnanci městského úřadu, kteří se pro tento den vzdali svého sedavého zaměstnání, a vyměnili ho za aktivní pomoc u jednotlivých disciplín nebo třeba za pomoc s vyplňováním
kvízu.
Akce se pořádala v rámci projektu Zdravé město a MA
21 ve spolupráci s BESIPem, Červeným křížem, Státní
i městskou policií a ICM Český Brod. Pochvalu od ro-

dičů i kolemjdoucích obdrželi všichni, kteří přiložili
ruce k dílu a pomohli dětským účastníkům smysluplně
odstartovat nový školní rok.
Zdenka Bočková, Ivana Nývltová ICM Český Brod

Tradiční slavnost Ivančické Václavky

Když se v Ivančicích řekne „Václavky“ , tak je téměř
každému jasné, že se nejedná o houby, ale o tradiční
Václavské slavnosti, které se letos konaly 4. víkend v

září. Tato dvoudenní slavnost probíhá v duchu trhů a
stánků tradičních řemesel, poslední roky navíc s vůní
grilovaných pochoutek. Zájemci se mohou zapojit do
soutěže Grilfest a společně se zástupci partnerských
měst ze Slovenska a Slovinska soutěžit o prvenství v
přípravě grilované pochoutky. Na náměstí probíhají
pódiová vystoupení, na stáncích prodávají hrnečky,
proutěné koše, kovářské výrobky, ale také pochutiny
a u nás na Moravě oblíbený podzimní nápoj a mnoho dalšího. Chybět nemohl náš informační stánek, na
kterém se nejen informovalo, ale také tvořilo, hrálo
hry a probíhaly zde další aktivitky, které prostor dovolil. Počasí bylo příjemné, takže náměstím procházela spousta místních a návštěvníků Ivančic z dalekého i blízkého okolí.

Lucie Slabá, ICM Ivančice
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Říjen v ICM Slaný

Sraz youtuberů v Uherském Hradišti

Pořádal s námi workshopy na
základních školách ve Slaném,
vedl anglický konverzační
klub u nás v íčku a na závěr pobytu jsme uspořádali německý
večer. Vlastně německo – libanonský, protože i když se Ali
narodil v Německu, kořeny
má až v Libanonu. Kromě Aliho prezentace o obou zemích
jsme společně uvařili typická
jídla těchto kultur, poslechli si
německé a libanonské songy, a
společně s našimi hosty jsme si
užili skvělý večer.
Část našeho týmu vyloženě
zazářila na veletrhu vzděláváMěsíc září byl ve slánském ICM ve znamení Arménie.
ní na Kladně. Přivábila spoustu zájemců o vycestování
Uskutečnili jsme výměnu mládeže, kterou jsme připravovali celý rok. Projekt se skvěle vydařil a vy si o tom
můžete přečíst na našich webovkách icmslany.cz
V říjnu se nám stále vyplavují pocity a vzpomínky
na dva týdny v arménském Dilijanu, zejména proto
že jsme ihned po návratu začali zpracovávat veškeré
materiály z výměny. Spoustu fotek, videí a výstupů z
našeho projektu najdete na našem youtube kanálu youtube.com/icmslany nebo na Facebooku.
Protože se v lednu bohužel rozloučíme s našimi současnými dobrovolnicemi Melike a Polinou, dopsali jsme a
úspěšně odeslali žádost o EDS na příští rok. Pokud vše
klapne, měli by to být kluci z Gruzie a Španělska.
Také jsme od 3.října na tři měsíce hostili stážistu Aliho
z Německa, který u nás absolvoval Erasmus+ training.
do zahraničí, rozdala naše nové propagační materiály a zajistila nám tak
nesčetně nových lajků na FB, díky čemuž jsme z pětistovky skočili rovnou
na sedm set! Jako poděkování pro vás
opět chystáme spešl video. Taky jsme
pro vás vytunili náš web. Tak nás sledujte a přijďte nás navštívit.
Kateřina Jandová
ICM Slaný
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význam celého šílenství okolo trendu youtuberů nechápeme, ale v ten den jsme se opravdu nechali maximálně strhnout tou radostí, že se nám podařilo dát
takovou akci do kupy, a nabilo nás to na celý další týden a možná ještě déle. Taky jsme kdysi byli ve věku,
kdy jsme žili svými idoly, bezmezně je zbožňovali a
uctívali bez ohledu na názor a pochopení ze strany
rodičů nebo učitelů. Proto se o to ani nepokoušíme
teď – důležitější je především to, že o to mladí stáli,
chtěli takovou akci uspořádat, sami se na ní podíleli

Datel, Herdyn, Anna Šulc, Haggy, PeetaTV a další
byli hvězdami setkání youtuberů nazvaného YoUHtube 2016, které se uskutečnilo 1. října v kině Hvězda na popud žákovského a studentského parlamentu.
Do kina zavítalo přes 500 nadšených teenagerů, kteří
maximálně využili toho, že mají své idoly a modly
nadosah ruky. Pětihodinový program probíhal zároveň v sále i ve foyer, kdy se účinkující na pódiu střídali v ukázce a komentování svých videí, vtipkování
s moderátorem celé akce Ondrou Vonšovským alias
Freezym, ale i odpovídáním nekonečných dotazů zvídavých účastníků. Ti využívali možnosti vyfotit se s
youtuberem v improvizovaném fotokoutku i podepisováním na trička, plakáty, různé části těla i do deníčků. Přijela se podívat a točit i dětská televize Matýsek
z Otrokovic, kteří
využili příležitosti
a natočili sketche o
trollení youtuberů,
které jsou teď hitem
internetu. Akci oficiálně podpořilo i
město Uherské Hradiště a zahájit ji přišel i sám pan starosta
Stanislav Blaha, který byl neuvěřitelně
překvapený energií
celé akce a nadšením všech účastníků, protože přislíbil
podporu i příštímu
ročníku YoUHtube.
My dospělí moc

významnou měrou jako dobrovolníci a dokázali, že
když něco chtějí, tak si za tím umí sami jít (i žádat o
záštitu akce u pana starosty). A na nás dospělých už
je ten zbytek – pomoci jim, podpořit je a předat
zkušenosti, které
jsou neocenitelné.
Hlavně o tom, že
když se něco dělá
pro druhé a dělá
se to srdcem, tak
je to prostě znát a
vidět a přináší to
hluboký zážitek
pro všechny na
hodně dlouho.
Jaroslava Krmela
Vacková
Vedoucí ICM UH

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz

7

AKTUALITY Z REGIONU

AKTUALITY Z REGIONU

72 hodin dobrovolnictví

Sychravý podzim v Třebíči? To vůbec!

Informační centrum pro mládež České Budějovice se
zapojilo do 5. ročníku celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin. Od 13. do 16. října 2016
(v průběhu 72 hodin) probíhaly po celé republice
dobrovolnické aktivity, které pomohly potřebným,
přírodě nebo prostředí, ve kterém žijeme. Rada dětí
a mládeže Jihočeského kraje spojila síly s pracovníky
ICM ČB a dalšími dobrovolníky při realizaci akcí S
Čápem za indiány a Uklidíme Branišovský les.

neukáznění návštěvníci zanechali. Akce probíhala od
15,30 do 18 hodin. Odvoz odpadu zajistilo Statutární
město České Budějovice. Všichni zúčastnění si odnášeli dobrý pocit z pomoci přírodě a drobné dárečky.
Za podporu akce děkujeme Statutárnímu městu České Budějovice a společnosti E.ON Česká republika,
s.r.o.

S Čápem za indiány
Ve čtvrtek jsme připravili indiánské odpoledne pro
děti a mládež ze Střediska výchovné péče České Budějovice, Dětského domova se školou a Dětského diagnostického ústavu v Homolích. Děti se procházením
jednotlivých stanovišť měnily v indiány – výroba čelenek, korálkových náramků, indiánských odznaků,
malování na obličej. Po proměně se věnovaly lovu

– poznávání stop zvěře, výroba tomahawků, rybolov,
střílení z luku a pušky. Zatímco se náčelníci věnovali
výrobě totemu, indiáni se zabydleli v teepee. Po splnění všech úkolů se účastníci mohli těšit na odměny a
Projektů v rámci 72 hodin se zúčastnilo několik dobdrobné občerstvení.
rovolníků, kterým motto „Pomáhám, protože chci…“,
nebylo cizí.

Uklidíme Branišovský les

Během pátečního odpoledne se v Branišovském
lese na okraji Českých Budějovic sešli dobrovolníci
s chutí pomáhat přírodě. S odpadkovými pytli jsme
se vydali vstříc lesnímu porostu a odpadu, který zde

Děkujeme!
ICM České Budějovice
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V tomhle počasí se nikomu nic moc nechce. Nejradši
byste si vzali šálek čaje nebo kávy a koukali na nějaký
film nebo si četli napínavou knihu. To, ale můžete i u
nás. Navázali jsme spolupráci s filmovým klubem KineDok. KineDok je nový druh mezinárodního společenství, unikátní filmový klub a alternativní distribuční
platforma, spojující fanoušky a tvůrce autorského dokumentu. Tento rok probíhá už druhý ročník projektu.
K promítání je naplánováno 15 dokumentů ze střední
a východní Evropy. Partnerskými zeměmi klubu jsou
mimo České republiky ještě Chorvatsko, Maďarsko,
Norsko, Rumunsko, Polsku a Slovensko. Jsme moc
rádi za tuto spolupráci a za to, že máme možnost vysílat filmy tohoto typu. Prvním filmem, který budeme
vysílat a po kterém bude následovat diskuze s významným hostem, bude Medvědí ostrov. Norský dokument
pojednává o třech bratrech, kteří se rozhodnout splnit
svůj sen a vydají se na Medvědí
ostrov
uprostřed Severního ledového oceánu
pokořit vlny,
na kterých ještě nikdo nikdy
nesurfoval.
Promítat budeme 7. 11.
od 17:00 do
20:00. V čase
je zahrnuta i

beseda s ultramaratoncem a extrémním sportovcem
Štěpánem Dvořákem. Jestli máte zájem a cestu kolem,
určitě se stavte. V pondělí se u nás konala beseda o pobytech v zahraničí, které organizuje třebíčský Rotary
club. Besedou provázel Ing. Lubomír Dolejský, který
je koordinátorem těchto výjezdů do zahraničí. Krom
představení klubu seznámil návštěvníky s možnostmi
a podmínkami vycestování. Ubytování je zařízeno v
rodinách, žáci, kteří vycestují, se učí jazyk až přímo na
místě. Takže se dá říct, že jsou vhozeni do vody a učí
se plavat. Ať už v Brazílii, Thajsku nebo jinde. Besedy se zúčastnila i Bc. Renata Mládková, jejíž dcera už
je třetím měsícem právě na jednom takovém pobytu v
Brazílii.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na seminář o fi-

nanční gramotnosti, který se bude konat v pondělí 31.
10. 2016 od 15:30 do 17:30. Finančně gramotný by
měl být každý, a tudíž
rozhodně neváhejte a
přijďte si i třeba něco
připomenout. Bude na
vás čekat nejen zajímavý a přínosný seminář,
ale také občerstvení a
příjemné prostředí.
Za třebÍČKOVÝ tým
Leňa Palánová
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AKTUALITY Z REGIONU
Od listopadu se Tanvald dočká zbrusu nových prostor
v budově Střediska volného času, kde se můžou scházet všechny věkové skupiny a odpoledne v něm najdou
útočiště děti školního věku.

Sledovat nás můžete i na facebooku a webových stránkách: https://www.facebook.com/svctanvald/, http://
www.ddmtanvald.cz/

Po rekonstrukci celého objektu Střediska volného
času došlo i na suterénní prostory, kde bude od listopadu otevřen Klub volného času a ICM. Prostory jsou
přístupné všem i díky bezbariérovým vchodům a rádi
zde přivítáme všechny věkové kategorie. Po dohodě je
možné navštívit klub i dopoledne, nebo si zde domluvit vlastní akci, například pro maminky s dětmi, seniory, nebo děti v předškolním věku. Každý všední den
odpoledne, zde probíhá Klub volného času pro školní
děti a děti, které navštěvují naše kroužky. Otevřeno je
od 12-17 hod a vstup lze zaplatit jednorázově, nebo na
celý školní rok. O dalších akcích, jako jsou promítání,
besedy, turnaje apod. budeme informovat prostřednictvím zpravodaje a měsíčního programu, nebo plakátů.

L. Jakouběová, Tanvald

KRÁTCE Z NICM
•

•

V dnech 12. – 13. října jsme se
my pracovníci NICM spolu s
pracovníky Europassu zúčastnili veletrhu Profesia days, na
kterém jsme u jednoho stánku
prezentovali naši činnost. Na- •
ším hlavním úkolem na veletrhu bylo představit projekt
Infoabsolvent, kariérové poradenství, Europass a klientský
manuál k němu a nakonec i
soustavou EQF (Evropský rámec kvalifikací). Největším
pozitivem byl přímý kontakt s
návštěvníky veletrhu, kteří se
zde chodili ptát na informace
a rady z oblasti vzdělávání, na
pracovní příležitosti a s nimi
spojená úskalí.
Sami jsme na veletrhu také •
čerpali informace u různých
stánků a zaměstnavatelů, abychom je mohli zprostředkovat
dále. Portfolio vystavovatelů
bylo velmi široké, od bezpečnostních složek státu, úřadu

práce a pracovních agentur, až
po strojírenské firmy, lídry v
informačních technologiích a
obchodní řetězce.
V pondělí 10. října se v prostorách NICM uskutečnil interaktivní workshop „Moje silné •
stránky“ v rámci vzdělávacího
projektu ESN Prague Academy, který je veden dobrovolníky a poskytuje workshopy
zdarma pro členy studentské •
organizace Erasmus Student
Network Czech Republic
(ESN CZ), a to především pro
členy ESN Prague Uni5 (platformy propojující pražské členy ESN CZ).
•
Seberozvojový workshop si
připravil zkušený lektor a kouč
Ondřej Průcha, který účastníky provedl poznáváním vlastních silných stránek s pomocí
praktického nácviku a diskuze ve dvojicích i ve skupině.

Přítomní si během workshopu
vyplňovali takzvané „guide
booky“, které si spolu s „handouty“ (tištěná shrnutí) odnesli domů, aby v sebepoznávání
mohli pokračovat.
Tyto přednášky na různá témata budou nadále pokračovat v
prostorách NICM po celý podzim, a to již opět od 31. října.
Dále se v NICM připravujeme
na největší vzdělávací veletrh
Gaudeamus v Brně, který proběhne 1. – 4. listopadu, a kde
bude NICM opět na společném
stánku s Europassem.
V říjnu jsme v našem týmu přivítali dvě nové kolegyně. Natálie se k nám vrátila po rodičovské dovolené, Jana je zatím
úplný nováček. S oběma jste se
mohli seznámit již na celostátním setkání pracovníků ICM.
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