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Prosinec 2016

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

ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ  V ČR

Ohlédnutí za rokem 2016 
AKTUALITY Z NICM   

Na začátku nového roku jsme se tradičně zúčastnili již 
9. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celo-
životního vzdělávání Gaudeamus Praha v Letňanech 
a Veletrhu pracovních příležitostí pořádaného Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze, kde jsme představili 
naši činnost a činnost celé Informační sítě pro mládež 
(ISM).
Na začátku února proběhlo v prostorách Národního in-
formačního centra pro mládež 
(NICM) Celostátní setkání a 
školení pracovníků informač-
ních center pro mládež (ICM), 
na kterém pracovníci předsta-
vili svoje nové projekty a pro-
bírala se nová strategie sítě 
ISM do roku 2020. Vystoupil 
zde také Jan Holeček z Fondu 
dalšího vzdělávání a účastníky 
seznámil se Strategií digitální 
gramotnosti a možnostmi její-
ho využití v rámci sítě ICM. 
NICM ve spolupráci s odděle-
ním Europass a Eurodesk vy-
dalo aktualizované publikace 
Dobrovolnictví, Práce v zahraničí a Studium v zahra-
ničí. Tyto publikace sklidily velký úspěch, byly rychle 
rozebrány a v příštím roce se již plánuje jejich dotisk. 
Na konci ledna jsme obdrželi sedm žádostí o přijetí 
do procesu certifikace: ICM při Domě dětí a mládeže 
hlavního města Prahy, ICM v Holešově, v Českém Tě-
šíně, Jindřichově Hradci, Petrovicích u Karviné, Plzni 

a Šumperku. V dubnu jsme proto do těchto informač-
ních center vyjeli na auditní cesty, které jsou nutné k 
úspěšné certifikaci. Jak se ukázalo, všechna tato infor-
mační centra jsou poměrně aktivní v práci s mládeží. 
Našly jsme ovšem také nedostatky, na základě kterých 
jsme k certifikaci nedoporučili ICM při DDM v Kar-
líně.  
Na konci března jsme vykonali auditní cesty do „Íček“ 

v Holešově a Šumper-
ku a kontrolní návštěvy 
v Uherském Hradišti a 
Bruntálu. Tyto cesty pro-
běhly úspěšně a hlav-
ně v případě Holešova a 
Šumperka byly prvotním 
impulsem k úspěšné cer-
tifikaci. Poté následovala 
poslední auditní cesta do 
plzeňského ICM, které 
funguje při Středisku vol-
ného času (SVČ) Radová-
nek a aktivně spolupracuje 
především s Evropskými 
parlamenty mládeže. 

V dubnu proběhl v prostorách NICM tradiční brunch s 
více než 10 spolupracujícími organizacemi, na kterém 
jsme se podělili o informace k stávajícím projektům 
a dohodli se na další plodné spolupráci. A také jsme 
opět zahájili spolupráci se školami a připravili si pro 
ně přednášky o možnostech po základní, resp. střední 
škole.         Pokračování na straně 2.
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Pokračování ze strany 1.

V červnu proběhla jedna z hlavních akcí našeho NICM 
a to organizace Celostátní výměny zkušeností, která již 
tradičně proběhla na začátku června v jihomoravských 
Ivančicích. Celou akci zahájil spolu s ředitelkou SVČ 
Janou Heřmanovou a vedoucí NICM Šárkou Kuško-
vou i 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan 
Stanislav Juránek. Hlavní náplní této akce byla prezen-
tace činnosti. I proto si zde Íčkaři z celé republiky při-
pravili celkem 11 přednášek a workshopů na aktuální 
témata. Proběhly zde i neformální debaty o směřování 
celé sítě ISM a celá akce pozitivně přispěla k lepší ko-
munikaci mezi jednotlivými informačními centry na-
příč regiony. 
Na začátku léta jsme zahájili spolupráci s Europassem 
a ostatními ICM ve věci propagace a testování nového 
klientského manuálu Europassu a EQF, kdy jsme se 
mohli seznámit s novými produkty a grafikou. Hlav-
ním výstupem bylo zjistit zpětnou vazbu od klientů in-
formačních center a tím jsme získali cenné informace, 
jak dále zlepšovat tyto produkty týkající se vzdělání a 
práce v ČR i v zahraničí. 
Stěžejní akcí podzimu v NICM bylo Celostátní setkání 
sítě ICM, na kterém byly Michalem Urbanem, ředi-
telem odboru pro mládež, slavnostně předány certifi-
káty informačním centrům, které byly certifikovány a 
recertifikovány pro následující období a to konkrétně 
ICM z Plzně, Holešova, Šumperka, Jindřichova Hrad-
ce, Českého Těšína a Petrovic u Karviné. Na programu 
byly přednášky jednotlivých Íček i našich partnerů z 

řad Europassu, Euroguidance a Národního centra bez-
pečnějšího internetu. Proběhla zde i debata o změnách 
v rámci programu dotační podpory MŠMT a zhodno-
cení uplynulého období. 
Na podzim jsme se také úspěšně zúčastnili spolu s od-
dělením Europassu veletrhů Profesia days v Praze a 
Gaudeamus v Brně
Další velkou a významnou akcí v NICM na podzim 
bylo 4denní Školení pro začínající pracovníky ICM 
YIntro, které vedly lektorky Julie Menšík Čákiová a 
Lenka Odvárková. Celé školení se neslo v přátelském 
duchu a mnozí zde získali cenné informace a kontakty 
a bylo ideálním způsobem, jak se lépe seznámit s ostat-
ními pracovníky ICM z celé republiky. 
Po celý rok u nás v NICM probíhaly přednášky a 
workshopy škol a spřátelených organizací. Úspěš-
ně jsme přednášeli pro žáky a studenty základních a 
středních škol nejen v našem NICM, ale především na 
jejich školách. Zahájili jsme spolupráci s organizacemi 
INEX-SDA, která pořádá dobrovolnické workshopy 
a ESN Prague, kteří si v našich prostorách připravili 
tvůrčí i seberozvojové semináře na různorodá témata. 
Spolupracovali jsme také s organizacemi, které organi-
zují Work and Travel programy především do anglicky 
mluvících zemích. 
Konec roku se nesl v duchu bilancování, shromažďo-
vání statistik a prezentací úspěšných projektů. Pevně 
věříme, že se stávající spolupráce bude ve všech oblas-
tech jenom zlepšovat pro dobro celé sítě. 

Jakub Klesal, NICM

Na příští rok pro vás připravujeme filmový klub, kte-
rý bude zaměřený zejména na problematiku lidských 
práv. Na začátku měsíce jsme v 
íčku udělali malou ochutnávku a 
pod záštitou Člověka v tísni a je-
jich projektu promitejity.cz, jsme 
promítali film Syrská Love Story.
Z naší dobrovolnice Melike se na 
chvíli stala živá kniha. Zajela za 
našimi kolegy do ICM Kladno a 
strávila den v jejich živé knihov-
ně, kde se jí návštěvníci ptali na 
vše, co je zajímalo.
A jako každý rok jsme se sešli 
na Vánoční předpremiéře. Dob-

rovolníci, pracovnice ICM Slaný a jeho pravidelní 
návštěvníci, všichni jsme se sešli u jednoho stolu pl-

ného vánočních dobrot. S před-
stihem jsme si pochutnali na 
bramborovém salátu a cukroví, 
tradičně jsme pouštěli lodičky 
a dokonce jsme si společně za-
zpívali.
Za náš ICM tým přejeme všem 
krásné svátky a těšíme se na 
vás zase v příštím roce!

Kateřina Jandová ICM Slaný

Prosinec v ICM Slaný
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AKTUALITY Z REGIONU - JAZYKOVÝ POBYT

Španělské Vánoce
     Španělské Vánoce začínají 24. prosince a trvají až 
do 6. ledna. Tento vánoční čas prožíváme ve znamení 
pospolitosti rodiny a přátel. Štědrému dni samozřejmě 
předchází výzdoba domů a ulic vánočními stromky a 
betlémy. Také obvykle pečeme nugátové cukroví, mar-
cipán a polvorones - sladké vánoční sušenky. U nás ve 
Španělsku nejsme zvyklí používat spojení bílé Váno-
ce, protože sníh napadá obvykle jen na chvíli v lednu 
či v únoru. 
     Neoficiálním začátkem 
Vánoc je pro nás 22. prosi-
nec. Tento den se již od roku 
1812 totiž koná národní lo-
terie El Gordo vysílaná v te-
levizi a rádiích a žádný člo-
věk ve Španělsku si nenechá 
toto slosování ujít. Loterie je 
výjimečná svým unikátním 
způsobem losování, který se 
nezměnil již od roku jejího 
původu. Vítězné čísla se lo-
sují ze dvou sudů a jejich čís-
lo oznamují písní děti, které 
to doslovně "vyzpívají" svě-
tu. Toto se děje při celém losování a na všech úrovních 
hry, proto se losování někdy protáhne i na 3-4 hodiny. 
To ale zvyšuje napětí a netrpělivost, proto se každý 
hráč stále těší více a více s nadějí, že právě jeho tiket je 
ten vítězný. Je to nejvíce očekávaná akce roku a také 
je to známka toho, že Vánoce už jsou tu.
     Stejně jako ve většině zemí, tak i ve Španělsku 
máme Štědrý večer 24. prosince. Pro naši štědrovečer-
ní večeři jsou typické krevety a maso (vepřové a jeh-
něčí) a samozřejmě víno a šampaňské. Katolíci chodí 
každý rok v tento den o půlnoci na ceremonii Misa del 
Gallo, kde zpívají tzv. Villancicos - španělskou koledu.
     Ráno 25. prosince každé dítě ve Španělsku nemů-
že dospat, aby zjistilo co mu Santa Claus nadělil pod 
stromeček, tedy jaká přání z vánočního seznamu se mu 
vyplnila. Tento den je zároveň španělským svátkem, 
protože se oslavuje Ježíšovo narození. Oběd probíhá 
v rodinném kruhu a je velmi podobný štědrovečerní 
večeři. V Pamploně máme místo Santa Clause tzv. 
Olentzera a je tradicí, že každý by měl mít na sobě i 
speciální oblečení. 
     28. prosince si připomínáme zabití novorozených 
dětí na rozkaz Herodesa I. Ukrutného, který se mimo 

to pokusil zabít Ježíše. 
    31. prosince se v každém městě ve Španělsku koná 
běžecká soutěž jakožto oslava svatého Silvestra. Pro 
někoho je tato akce výzvou, někdo naopak běží jen 
pro zábavu. Večer se lidé obléknou velmi slavnostně 
a večeří opět v rodinném kruhu. V noci každý sleduje 
přenos z hlavního města Madrid, kde na budově Puerta 
del sol dvanáct vteřin před půlnocí odbíjí zvony a je 

tradicí, že každou z těchto dvanác-
ti sekund musí člověk sníst kulič-
ku hroznového vína. Tato tradice 
je pro štěstí do Nového roku - 12 
hroznů jako 12 měsíců. Po odbytí 
půlnoci si každý připíjí šampaň-
ským a přeje si vše nejlepší do No-
vého roku. V Pamploně je typické 
to, že lidé se po půlnoci převlečou 
do různých kostýmů a jdou slavit 
do ulic se svými přáteli.
    1. leden je stejně jako v České 
republice sváteční den a opět se 
rodina sejde u společného oběda.
     Večer 5. ledna se koná slav-
nostní průvod tří králů Melicha-

ra, Kašpara a Baltazara, kde králové rozhazují dětem 
sladkosti a děti jim předávají dopis se svými přáními. 
     Poslední vánoční den připadá na 6. ledna a i v tento 
den děti dostávají dárky, tentokrát od Tří králů. A zase 
celá rodina obědvá pospolu. Prázdniny dětem končí 
ale 7. ledna, který je dnem odpočinku a odstrojování 
vánočních stromečků. 
     Co se týče českých Vánoc, výzdoba ulic a zdobe-
ní stromečků je velice podobná jako u nás ve Španěl-
sku. Zde se peče rozdílné cukroví a také punč byl pro 
mě novinkou. Dále u nás nejsme zvyklí věšet vánoční 
věnce na dveře a každou adventní neděli před Vánoce-
mi svíčku zapalují pouze věřící. Největším nezvyk pro 
mě představuje určitě sníh a mráz, který tady v zimě 
panuje. 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Amaia de la Fuente
přeložila Michaela Babická

Foto: Amaia v typickém oblečení Olentzero uprostřed
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Youtuber-parkourista v Turnově

Petrovický advent

Když jsem se mládeže, která naše ICMko navštěvuje 
pravidelně, ptala, jakou akci spácháme příště, jedno-
hlasně zaznělo: Pozveme youtubera! A tak se stalo. 
Sídlíme ve staré budově městské knihovny, která se 
celá otřásala v základech, neboť k nám nepřijel jen 
youtuber, ale dokonce youtuber-parkourista Tary. Nej-
prve sám vystoupil se svými akrobatickými kousky a 
poté se do skákání pustilo i sto padesát dětí, které se na 
Taryho sjely i z okolních měst. Z místní základní školy 
jsme měli vypůjčené bedny, kozy a žíněnky, abychom 
simulovali co nejautentičtější pouliční prostředí. Tary 
výkony dětí natáčel a v další části odpoledne všichni 
se společně učili video stříhat a dál upravovat. Všichni 
se těšili na besedu, která následovala. Padala spousta 

zvídavých otázek o parkouru, jeho technikách a vychy-
távkách, o práci na youtube a o životě youtuberů. Tary 
s sebou dovezl pár doplňků, plakáty, náramky apod., 
po kterých se jen zaprášilo. A tak nám teď v Turnově 
chodí každé druhé dítě v tričku s nápisem Tary a ve 
školách se o přestávkách skáče parkour přes lavice! J
Těm, kteří by o podobnou akci stáli ve svém ICM, 
vzkazuji, že je fajn zapojit se do dotačních soutěží. 
Nám na akci přispěl grant od společnosti Partners mar-
ket.
 

Bára Havlátová, ICM Turnov

Letos jsme poprvé ve spo-
lupráci s obcí a místní ško-
lou uspořádali akci, která 
se váže k adventu. Součástí 
tohoto projektu byli před-
nášky „Vánoce na Těšín-
ském Slezsku“ pro školu i 
pro veřejnost, stejnojmen-
ná výstava, která bude 
probíhat až do konce roku 
nebo vystoupení karvin-
ského spolku nazvané „Slo-
vanský rok s Ragojkou“. 
Vzhledem k naší příhranič-
ní poloze jsme výstavu rea-
lizovali nejen v českém, ale 

také v polském jazyce. Pro 
naše kreativní klienty jsme 
uspořádali workshopy na 
výrobu adventních věnců a 
nechyběli jsme ani na tra-
dičním rozsvícení vánoč-
ního stromu, kde se před-
stavil náš folklórní soubor 
Petrovická beseda. Vzhle-
dem k úspěšnosti tohoto 
projektu předpokládáme, 
že se nám podaří realizovat 
také v příštích letech. 

ICM Petrovice u Karviné
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Vánoční setkání v Divadle U Kapličky 

Vypouštění balónků

V sobotu 3. pro-
since 2016 na-
vštívil Divadlo U 
Kapličky Mikuláš 
se svými věrnými 
nohsledy – andě-
lem a čerty. Vá-
nočního setkání 
se zúčastnilo 120 
dětí z členských 
spolků Rady dětí 

a mládeže Jihočeského kraje. Děti, které si neodnesli čerti, zhlédly divadelní představení Past na ptáčka. Herci 
z Pohádkové rezervace pobavili nejen děti, ale také přítomné vedoucí oddílů. Po skončení představení se usku-
tečnila autogramiáda všech herců v čele s panem Ptáčkem.

ICM České Budějovice

V pátek 9. prosince 2016 se 
uskutečnilo dlouho očekávané 
Vypouštění balónků s přáním 
k Ježíškovi. Jedná se o již tra-
diční předvánoční akci, kdy v 
jednu chvíli po celé republice 
mohou děti vypustit svůj ba-
lónek s přáníčkem pro Ježíška 
k nebi. Akci v Českých Bu-
dějovicích zajistila Rada dětí 
a mládeže Jihočeského kraje 
spolu Informačním centrem 
pro mládež České Budějovice 
a M-centrem pro mladou rodinu. Vypouštění balón-
ků bylo součástí celostátního projektu Český Ježíšek, 
partnerem akce byla společnost E.ON ČR, s.r.o. Děti 
celou akcí provázel Mikuláš se svými nebeskými i pe-
kelnými pomocníky, kteří pro děti připravili zábavný a 
kreativní program. Anděl dětem ukázal svět pohádek, 
čerti zaujali svým pekelným tvořením, soutěžemi a 
dalšími čertovinami. Děti jim na oplátku pomohly při-
ložit čertovské uhlíky do kamen. O moderování akce 
se postaral anděl na chůdách z divadelní společnosti 
Chůdadlo. V 15 hodin a 15 minut, na pokyn Václa-
va Vydry z Rádia Impuls, vypustily děti k nebi 308 
balónků s přáníčky k Ježíškovi. Zimu deroucí se čer-

tům do kožichů a dětem pod 
bundy zahnala ohnivá show, 
opět v podání člena divadelní 
společnosti Chůdadlo. Po 17. 
hodině se všechny kouzelné 
bytosti a děti vrátily do svých 
domovů s nadějí, že všechna 
jejich přání budou o Vánocích 
splněna. Děkujeme partnerům 
této akce a budeme se těšit na 
příští rok.

ICM České Budějovice
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Setkání na podporu ISM v Moravskoslezském kraji
V úterý 13. 12. 
2016 proběhlo 
v Petrovicích u 
Karviné setkání 
pracovníků ICM 
z Moravskoslez-
ského kraje. Na 
setkání dorazili 
zástupci z ICM 
Český Těšín, ICM 
Orlová, ICM Ost-
rava, nově vznika-
jící ICM Karviná a samozřejmě nechybělo ani domácí 
ICM Petrovice u Karviné. Na setkání se projednáva-
la strategie pro příští rok, podpora sítě ISM, podpora 
nově vznikajícího ICM Karviná a taky společný pro-

jekt. Myslím, že za všechny zúčastněné můžu říct, že 
bylo setkání nejen příjemné, ale také konstruktivní. 

ICM Petrovice u Karviné

 Měsíc prosinec se nesl v duchu plánovaných 
akcí, na které se naše ICM dlouho připravovalo. Hned 
začátkem měsíce, 6. prosince, se u nás v prostorách 
ICM konala beseda pro rodiče na téma Kyberšikana, 
bezpečnost na internetu a etika na internetu. Přednáše-
jícími se stali profesoři z místního gymnázia, se který-
mi spolupracujeme již dlouhodobě, a patří jim za tyto 
aktivity velký dík. Beseda nás provedla tématy jako je 
„fenomén“ sociální sítě Facebook a internetový server 
pro sdílení videí YouTube, který v poslední době ovlád-
li především mladí Youtubeři, a je jedním z nejsledova-
nějších internetových médií. S tím se pojí i rizika ky-
beršikany a kyberkriminality. V rámci presentace bylo 
promítnuto ilustrační video, které nám zprostředkovalo 
procentuální údaje o rizicích které působí nejen na naše 
děti, ale i na nás samotné a to každodenně prostřednic-
tvím internetu. I když účast rodičů nebyla velká, jsme 
rádi že se alespoň někdo našel, komu není lhostejné, 
že se právě jejich dítě může ocitnout na jedné ze stran 
kyberkriminality.
 Od přednášky jsme si moc neodpočinuli a hned 
jsme se vrhli do příprav na sobotní Vánoční jarmark, 
kam jsme se 10. prosince vydali s naším stánkem ICM 
Jilemnice ve spolupráci s provozovatelem CMJ z.s. a to 
nejen za propagací ICM, ISM a NICM, ale i za zpestře-
ním programu, kde jsme si připravili aktivitu pro malé 
i velké. Všichni si u nás mohli vyrobit placku (button) 
s vlastním vzorem a designem. Pro tuto příležitost jsme 

naše vybavení ICM rozšířili o plackovač a vysekávač 
grafiky, díky kterému si nyní můžeme vyrábět vlastní 
propagační materiály v podobě placek s naším logem. 
V našem stánku byli k mání i naše trička která jsou v 
prodeji již delší čas, velké množství propagačního ma-
teriálu a hromada výtvarných potřeb díky kterým vzni-
kaly krásné a hlavně originální placky.
 Tímto jsme naše plánované akce pro rok 2016 
uzavřeli a do konce roku nám už zbývá jen všem popřát 
krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hod-
ně štěstí.

Za ICM Jilemnice Veronika Slavíková

Beseda o kyberšikaně a Vánoční jarmark v Jilemnici
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Radikalizace mladých lidí jako aktuální problém

Na začátku prosince hostilo Středisko volného času 
Ivančice ve spolupráci s ICM Ivančice týdenní školící 
kurz pro pracovníky s mládeží z osmi zemí Evropy a 
Blízkého východu. Tématem setkání bylo prevence ra-
dikalismu a extremismu mezi mládeží prostřednictvím 
konceptu neformálního vzdělávání. Projekt se usku-
tečnil pod hlavičkou evropského vzdělávacího progra-
mu Erasmus+. 
Pětadvacet účastníků z České republiky, Velké Britá-
nie, Ruské federace, Ukrajiny, Makedonie, Turecka, 
Arménie a Palestiny se přijelo podělit o své zkušenos-
ti. Pod vedením dvojice zkušených školitelů Natalie 
Nikitiny z Ruské federace a Riada Mustafy z Palestiny 
tak účastníci získali hlubší znalosti v dané problema-
tice. 
“Radikalizace mladých lidí“ je aktuálním pro-
blémem napříč Evropou, přičemž každá země 
má svá specifika a formy radikálních hnutí. 
Jedním z hlavních přínosů projektu bylo získá-
ní přímých zkušeností ze zahraničí a vytyčení 
konkrétních kroků, jak pomocí aktivní práce 
s mládeží nabídnout alternativu k radikálním 
hnutím.
V první fázi školícího kurzu se účastníci sezna-
movali s teoretickými koncepty radikalismu, 
extremismu, tolerance, znevýhodněné mládeže 
a neformálního vzdělávání. Byly představeny 
konkrétní příklady nebezpečí radikalizace v 
jednotlivých zastoupených zemích a důkladně 

diskutovány příčiny a motivace mladých lidí 
ke vstupu do radikálních hnutí. 
Ve druhé fázi projektu byl stále větší důraz 
kladen na potenciál neformálního vzdělává-
ní a zájmových činností coby účinné preven-
ce radikalizace mládeže. 
Konečně ve třetí fázi byly navrhovány kon-
krétní opatření a projekty, které mohou mlá-
dežnické organizace v rámci svých možnos-
tí v dané oblasti vyvíjet. 
Účastníci měli možnost poznat také naši 
českou kulturu. Navštívili Vánoční trhy v 
Brně, což někteří účastníci vůbec neznali. 
Návštěvu Mikuláše s čertem s nadšením při-
vítali a všichni si s nimi dělali „selfíčka“. Co 
se týče českého jazyka, tak například slova 
jako Brno, bramborák, mandarinka, se jim 

zdála velice vtipná. Některé cizince udivovaly obědo-
vé přílohy a knedlíky jedli rukama jako chléb. 
Projekt navazuje na  dlouhodobou aktivitu Střediska 
volného času Ivančice v programu Erasmus+, a je v 
pořadí již několikátým projektem tohoto typu. Spolu 
s úspěšnou činností v oblasti Evropské dobrovolné 
služby tak Středisko volného času aktivně přispívá k 
mezikulturnímu dialogu napříč Evropou a nabízí tak 
mladým lidem v regionu možnosti dodatečného vzdě-
lání a přeshraničních zkušeností.

Jan Malaga
český účastník projektu
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Dobročinný bazar Naděje v Uherském Hradišti
8. prosince 
jsme se sta-
li partnerem 
Dobročinného 
bazaru Naděje, 
který probíhal 
v prostorách 
Jezuitské kole-
je, v dobročin-
ném obchodu 
Naděje, v Cafe 
21 i Felixově 

sále. Až do 18. listopadu mohli dárci odevzdávat ne-
potřebné, ale stále použitelné věci na čtyřech sběrných 
místech v Uherském Hradišti, aby se mohly dát k pro-
deji a stát se tak opět užitečnými. 
Obchod Naděje již funguje v Uherském Hradišti dru-
hým rokem a kromě získání finančních prostředků na 
podporu služeb pro lidi s handicapem do obchodu Na-
děje pravidelně dochází  klienti ze Sociálně terapeu-
tické dílny v Uherském Hradišti. „Práce v obchodě je 

jedním z programů dílny. Klienti získávají důležité so-
ciální kontakty, učí se pružně reagovat na vzniklé situ-
ace, zdokonalují své pracovní návyky.“ Uvedla Renata 
Zezulková, která Dobročinný bazar Naděje organizo-
vala. 
Informační centrum pro mládež mělo na starosti přede-
vším odpolední doprovodný program. Maminky s dět-
mi ocenily dílničky pro děti, během kterých bylo zajiš-
těno hlídání, aby si i maminky mohly užít nakupování 
na bazárku. Součástí byl také bazar knih v Cafe 21, 

který od 14 hodin doprovodila svým autorským čte-
ní mladá a nadějná spisovatelka a moderátorka Tereza 
Čierníková, která již sama napsala 3 elektronické kni-
hy a dokončuje čtvrtou, kterou bude vydávat i v knižní 
podobě. Její elektronic-
ké knihy zde bylo mož-
né také zakoupit. K dis-
pozici byly také 4 týmy 
kadeřnic a vizážistek ze 
Střední školy služeb, 
které posloužily přede-
vším krásuchtivé veřej-
nosti a bezplatně líčily 
a česaly ve Felixově 
sále. Program doplnila 
pěveckým vystoupe-
ním studentka Střední 
školy průmyslové, ho-
telové a zdravotnické 
Adéla Bilavčíková, 
která zpívala v Cafe 21, 
nebo také Eliška, zná-
má pod pseudonymem El's piano, která zpříjemnila 
popíjení kávy nebo výběr bazarových knih hrou na kla-
vír. Nakonec se představily i malé modelky za centra 
Akropolis, které se postaraly o malou módní přehlídku.

Výtěžek bazaru byl ještě ten večer spočítán na dvacet 
tisíc dvě stě dvacet čtyři korun, což předčilo očekává-
ní jak organizátorky, tak partnerů, a tato krásná částka 
bude věnována na pracovní terapie lidí s postižením.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště



Mezinárodní projekty o životním prostředí a tole-
ranci s Hodinou H
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Hodina H vyslala během posledních měsíců roku 2016 
mladé lidi nejen z Pelhřimova a Kraje Vysočina na 
projekty s tématikou ekologie, tolerance a kritického 
myšlení v rámci programu Erasmus+ do Španělska, 
Estonska a Itálie.
V období od 24. října do 1. listo-
padu se konal ekologický projekt 
ve městě Alicante ve Španělsku. 
Českou republiku reprezentovali 
za Hodinu H Honza z Pelhřimova, 
Martin a Štěpán z Košetic, Zuzana 
z Jihlavy a Petr s Tomášem z Kar-
viné. Na projektu byli účastníci 
ze Španělska, Itálie, Islandu, Ma-
ďarska a České republiky. Během 
projektu probíhaly workshopy a 
prezentace o různých problémech 
v oblasti ekologie, např.: recykla-
ce, zodpovědní spotřebitelé apod. 
Každý večer měl jeden stát povídat 
o své zemi a kultuře, kdy se všich-
ni mohli dozvědět zajímavé události z historie, typická 
jídla a zvyky. Martin dodává: „Během projektu jsme 
také navštívili město Elche, známé hlavně palmovým 
parkem, historickými pa-
mátkami a obuvnickým 
průmyslem.“
„School Of Tolerance“ 
čili „Škola tolerance“ byl 
hezký projekt na začátku 
listopadu plný diverzity v 
krásném městě Alicante 
nabitý spoustou infor-
mací. Navzdory tomu, že 
trval jen pět dní, si účast-
níci stihli ujasnit všechny 
důležité pojmy ohledně 
komunikace mezi kultu-
rami v teorii i praxi, sdílet 
zkušenosti s menšinami 
napříč našimi zeměmi a 
vyzkoušet, jak funguje Živá knihovna. Tento nástroj je 
báječným způsobem, jak se zbavit neopodstatněných 

fobií a škatulkování. Projekt byl také oživen zajímavý-
mi workshopy a hrami. Česká účastnice projektu ještě 
doplňuje: „A pokud jde o mimoprogramové radosti, 
pobřeží, repliku staré lodi, hradby, sochu Dalího a špa-
nělské tapas si v srdíčku odvážím domů s sebou.“

Česká skupina z Hodiny H se na 
konci listopadu zúčastnila společ-
ně s Ukrajinci a Estonci projektu v 
městečku Rouge v Estonsku. Název 
projektu byl „Frame of Tolerance“, 
proto byla hlavním tématem to-
lerance ve společnosti. Program 
vyplnily především hry a diskuze, 
každá národní skupina připravila 
např. prezentaci o stereotypech, o 
médiích a jejich důvěryhodnosti. 
Jeden den patřil i návštěvě měs-
ta Tartu, kde si účastníci prohlédli 
město a nakoupili suvenýry.
Začátek prosince patřil projektu 
“Words to change the world” v ital-
ské Neapoli. Další zapojené země 

společně se skupinou z České republiky byly Albánie, 
Řecko, Bulharsko, Rumunsko a Itálie.  První dny se 
nesly ve znamení poznávání nejen ostatních účastníků, 

ale především i jejich 
země, kultury, menta-
lity, tradic a sociálního 
prostředí, s čímž po-
mohly takzvané inter-
kulturní večery, kdy se 
každá noc nesla v du-
chu jiné země. Další té-
mata prolínající se pro-
jektem byla odlišnosti 
a podobnosti mezi kul-
turami či vliv médií na 
společnost a politiku.
Více informací o Hodi-
ně H najdete na www.
hodinah.cz nebo přímo 
v jejím sídle v Hrnčíř-

ské ulici 111 v Pelhřimově.



• Ve čtvrtek 8. prosince 2016 pořádal Dům zahraniční 
spolupráce v naší budově Prezentaci dovedností žáků 
odborných škol aneb Trh odborných dovedností. 
Akce byla zapojená do Evropského týdne odborných 
dovedností - Objev svůj talent! vyhlášeného Evrop-
skou komisí pro rok 2016.  Cílem Trhu odborných do-
vedností bylo ukázat kvalitu odborného vzdělávání a 
přípravy (OVP). Trh navštívili především žáci základ-
ních škol, aby si mohli udělat představu, jak široké 
možnosti OVP nabízí. Navštěvníci si mohli prohlédnout 
studijní nabídku 14 českých odborných škol a učilišť a 
popovídat si se žáky a učiteli o tom, co studium na jed-
notlivých školách obnáší. Mohli také sledovat některé 
žáky při práci - na nádvoří například dva žáci z oboru 
umělecké kovářství kovali krásné přívěsky a podkovy 
přímo před návštěvníky. Výrobky škol bylo možné kou-
pit za symbolické ceny a výtěžek z prodeje byl určen k 
charitativním účelům.

 
• Za NICM jsme se šli nejen podívat na stánky jednotli-

vých škol a nakoupili u nich spoustu krásných věcí, ale 
především jsme si vyměnili kontakty s učitely i žáky a 
představili jim naši činnost. S některými již komuniku-
jeme o budoucí spolupráci.

• Součástí akce byla také tisková konference k Evrop-
skému týdnu odborných dovedností. Tato konference 
se konala přímo v prostorách našeho „Íčka“. Tématem 
byla otázka, jak mohou odborné dovednosti podporovat 
inovace a konkurenceschopnost nebo jaké mají pracov-
ní vyhlídky žáci středních odborných škol a učilišť. Se-
šli se zde státní 
tajemník minis-
terstva školství, 
mládeže a tělo-
výchovy Jind-
řich Fryč, Helena 
Úlovcová, pově-
řená řízením Ná-
rodního ústavu 
pro vzdělávání, 
zástupci Domu 
zahraniční spolu-
práce a zástupci 
středních odbor-
ných škol a uči-
lišť. 

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz               10

KRÁTCE Z NICM


