
1

Únor 2017

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

Vedoucí ICM diskutovali o projektech na podporu celé sítě
AKTUALITY Z ICM   

Na setkání vedoucích pracovníků ICM 6. února se mimo jiné diskutovalo o projektech jednotlivých infor-
mačních center pro mládež, které budou uskutečněny v roce 2017, a které budou finančně podpořeny Mini-
sterstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem bude podpora sítě informačních center pro mládež a rozvoj 
spolupráce mezi jednotlivými ICM. 
Kromě obecného představení projektů a hromadné diskuse na celostátním setkání spolu pracovníci „íček“ v 
malých skupinkách během workshopů také dolaďovali své časové, finanční, technické a personální možnosti, 
které by mohly mít vliv na projekty ostatních center. Nejdůležitějším výstupem workshopů bylo sladit harmo-
nogram jednotlivých činností během roku. Na projekty některých „íček“ jsou totiž navázány projekty jiných 

Darujeme knihy dětem
14. únor není jen svátek všech zamilovaných, ale sla-

ví se také Mezinárodní den 
knih. Ten myslí především na 
děti a budování jejich vztahu 
ke čtení. I prostějovské ICM 
se přidalo se svou kampa-
ní – až do konce února sbírá 
novější nepoškozené knihy 
pro děti a mládež, které za-
šle obecně prospěšné společ-
nosti Celé Česko čte dětem, 
kampani na podporu předčí-
tání dětem. Ta knihy rozdis-
tribuuje do čekáren a nemoc-

nic po celé republice. Již v prvním týdnu od vyhlášení 
kampaně se sešlo 35 knih, které jistě udělají radost 
mnohým mladým čtenářům.

Anna Müllerová, ICM Prostějov

– například ihned po vytvoření propagačního stán-
ku či videí jedním ICM mohou tyto produkty začít 
využívat ostatní centra.
Na jaké aktivity pracovníci ICM žádali finanční do-
taci? Jeden z projektů má za úkol podpořit zdraví 
mladistvých, a to kampaní, která zvýší jejich po-
vědomí o hrozbě HIV a způsobech ochrany (ICM 
Brno). V Českých Budějovicích se zase rozhodli 
vytvořit pro celou síť manuál, jak začít s kariéro-
vým poradenstvím. V Prostějově vznikne publika-
ce „První samostatné bydlení“ a Jindřichův Hradec 
osloví mladé s projektem „Tvůj hlas může rozhod-
nout” prostřednictvím on-line nástrojů. Petrovice 
u Karviné se naopak zaměří na sociální podniká-
ní, Třebíč vytvoří jednotnou wordpressovou šablo-
nu, podle které budou moci všechny ICM graficky 
sjednotit své weby a Uherské Hradiště vytvoří sérií 
videí sloužících k propagaci všech ICM. Tím výčet 
projektů zdaleka nekončí...
Zdá se, že náš čeká zajímavý a plodný rok plný in-
tenzivní spolupráce v rámci celé ISM.

- jb -



AKTUALITY Z REGIONU   

2

Jen co se ICM trochu zabydlelo v útrobách městské-
ho úřadu, tak to vypadá, že se zase přesune zpět přes 
náměstí na původní adresu, ale už do zrekonstruova-
ných prostor. Koneckonců adresa s číslem popisným 
jedna je téměř unikátní.
Díky vlivu našeho „náčelníka“ tj. mís-
tostarosty Pavla Janíka došlo ke shodě, 
že ke své činnosti potřebujeme trochu 
víc místa a jinak upravené prostory. Na 
původní adrese dojde k propojení více 
místností a získáme tak i spolkový a ko-
munitní víceúčelový sál, prostory budou 
propojeny s galerií Šatlava a budou vy-
budované i nové toalety.  V nových pro-
storách se mohou realizovat nápady a 
činnosti, které už nějako dobu máme v 
plánu, ale z důvodu nevhodných prostor 
nedošlo k jejich uskutečnění. K dispozici máme bez-
platně prostory kulturního domu Svět, ale sál se 199 
místy je na určité akce moc veliký a přilehlá kavárna s 
dvaceti místy k sezení zase malá. „Kádéčko“ je super 
na vzdělávací projekty pro školy, to by se zase hodilo 
prostory trochu nafouknout.
Tým ICM se zase trochu změnil, spolupráci ukončila 

Aneta Křížková, která odešla z VŠ a zapojila se do pra-
covního procesu. Z rodného hnízda vylétli a nové a 
samostatné bydlení si v Praze našli sourozenci Pavlína 
a Martin Stárkovi.  Z loňského roku nám zůstala věrná 
Zuzka Vaníčková, naše „ stálice“ Kristýna Štefanicová 

letos obhajuje bakaláře v Olomouci a Ve-
ronika Rákocy si užívá druhou mateřskou 
dovolenou. Novými tvářemi našeho ICM se 
staly vysokoškolačky Klára Tesaříková, Bára 
Sieglová a Michaela Kokešová, tak se těšíme 
i na jejich spolupráci, nápady a doufáme, že 
nám přinesou i nový vítr do plachet.
I náš projektový přínos pro ISM se začíná 
rozjíždět. Nové vedení Středočeského kraje 
je k informacím pro mládež nakloněno, tak-
že po úvodních jednáních začneme „Galaxií 
informací“ a následně i rozšiřováním info-

bodů. Prosinec a leden byl v Íčku tradičně věnován 
projektu Infoabsolvent, kterého se zúčastnili žáci 9. 
tříd českobrodských základek a informace dostali i 
učitelé škol, kteří se účastní projektu Sdílené radosti 
MŠ a ZŠ v ORP Český Brod.

Zdenka Bočková, ICM Český Brod

Co nás čeká v letošním roce v ICM Český Brod?

Stejně jako loni se v našem ICM v lednu sešli učni a 
mistři ze Střední školy Kateřinky v Liberci a žáci 8. a 9. 

ročníků turnov-
ských základek, 
aby se společně 
vrhli na řemesla, 
která tato škola 
nabízí. Žáci tak 
čalounili náby-
tek, šili polštáře 
a knoflíky, vyře-
závali do dřeva a 
lepili písmena do 
aranžmá. Hlavní 
bylo uvědomit 
si, co který obor 
obnáší a zjistit 
vše o profesích, 
nad kterými žáci 
uvažují. Všechny 
strany si už dru-
hý ročník této 

akce pochvalovaly: žáci zjistili, co všechno dokáží 

vytvořit, mistři rádi předávali um svého řemesla dál 
a ICM a jeho zřizovatel Městská knihovna Antonína 
Marka mají nově očalouněná křesla :)

Komiksová kostymérna
Že je únor o maskách a veselí, to je známá věc. Naše 
mládež tuto tradici pojala originálněji, místo vodníků, 
čertů a princezen si během komiksové kostymérny 
vyrobily atributy známé postavy Naruta z japonského 
animé nebo masky Batmana a Catwoman. Naruto byl 
větší trhák, a tak se účastníci na závěr fotili v bojov-
ných pozicích se zbraněmi kunai a shuriken a s au-
tentickými čelenkami postav z animé. Nutno podotk-
nout, že lektorkou byla žákyně 9. třídy ZŠ Žižkova, 
velká fanynka Naruta.  Akce nebyla samoúčelná, kdo 
totiž přijde v masce vyrobené v naší kostymérně do 
místního kina Sféra na speciální promítání nového fil-
mu Lego Batman, může vyhrát krásné ceny. Jsme rádi, 
když vzkvétá spolupráce ICM s dalšími turnovskými 
institucemi, a hlavně, když z ní mají děti a mládež ra-
dost!     

    Tým ICM Turnov

ICM Turnov

Fotografie: www.infoabsolvent.cz
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ICM Ostrava, které se 
bude otevírat na jaře 
roku 2017 v Porubě se 
sídlem ve Středisku vol-
ného času Korunka, je v 
plném proudu příprav. 
Během dvou měsíců se 
podařilo navázat spolu-
práci se spoustou klíčo-
vých organizací a s mla-
dými talenty, za které je 
ICM Ostrava nesmírně 
rádo. Všem níže uvede-

ným patří velké poděkování:
Statutární město Ostrava, Ostravská univerzita, Vy-
soká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 
Slezská univerzita v Opavě, 1st International School 
of Ostrava, Europe Direct Ostrava, Eurocentrum Os-

trava, Eures, Dream Foundation, Diecézní charita os-
travsko-opavská, Dům zahraniční spolupráce, Fond 
dalšího vzdělávání, Stavovská unie studentů Ostrava, 
Parlament dětí a mládeže města Ostravy. 

Ostrava se stala hostícím městem České republiky, ve 
kterém proběhlo Mistrovství Evropy v krasobruslení 
ve zdejší OSTRAVAR ARÉNĚ ve dnech 25. - 29. 1. 
2017. Při této významné události poskytlo ICM Ost-
rava prostory Tanečnímu studiu Ostrava, které zaha-
jovalo na ME v krasobruslení slavnostní ceremoniál. 
Tanečníci se zde mohli od ranních hodin líčit a tvořit 
účesy. O tom, jak náročný byl trénink a jaké zážitky si 
s sebou tanečníci odnesli, bude jarní rozhovor v časo-
pise Remix. Nenechte si ho ujít!

Mgr. Adéla Grodová, 
ICM Ostrava

ICM Ostrava: Mistrovství evropy v krasobruslení a 
poděkování partnerům

Fotografie: www.danceostrava.czFotografie: www.danceostrava.cz

Pexeso ICM turnaj
Únor se u nás v ICM Jilemnice nese v duchu her, a 
proto první konanou akcí byl Pexeso ICM turnaj. Pro 
účastníky byl připraven velký výběr pexesových kar-
tiček od pohádkových postav pro mladší, přes příro-
dovědné a vlastivědné motivy až k náročnější a netra-
diční formě „trojitého pexesa“, kde se namísto dvojic 
hledají rovnou trojice. U této varianty už se opravdu 
pozná mistr pexesa. Celkem se turnaje zúčastnilo 20 
hráčů, ve věku od 12 do 16 let. Pro všechny byla při-
pravena sladká odměna. Vítězové pak získali ceny, jak 
jinak než v podobě malovaného Jilemnického pexesa, 
a dalších hodnotných cen. Vítězem Pexeso ICM tur-
naje se stal Adam Čiháček, druhé místo patřilo Kate-

řině Hášové, třetí místo Petru Mládkovi, bramboro-
vou medaili si vysoutěžila Julie Nováková.
 Začátkem března se k hrám ještě vrátíme. V 
plánu je ve spolupráci se skautským oddílem Jilem-
nice celodenní akce s názvem Doba desková, která se 
u nás koná již opakovaně. Po celý den se u nás v ICM 

budou hrát desko-
vé hry, učit se jejich 
pravidla a soutěžit o 
ceny.

Tým ICM Jilemnice
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T e n t o 
čtvrtek 16. 
2. 2017 
dostal v 
Jindřicho-
vě Hradci 
příležitost 
další pro-
jekt Struk-
turované-

ho dialogu „Tvůj hlas může rozhodnout“. Vzdělávací 
projekt podpořený grantem Erasmus+ a dotací MŠMT 
organizovalo ICM Jindřichův Hradec z. s. od 9:00 do 
15:30 v Městské knihovně a 
mezi jeho účastníky patřili 
žáci 3. a 4. ročníků Obchod-
ní akademie T. G. Masaryka, 
Gymnázia Vítězslava Nová-
ka a Střední odborné školy z 
Jindřichova Hradce. Celým 
projektovým dnem provázeli 
Iveta Slavíková, Michaela Ba-
bická a také několik dobrovol-
níků, bez kterých by si hlavní 
organizátoři jen stěží poradili - Aneta Camrdová, On-
dřej Kazda a Vladimír Sedláček.
Pro účastníky byl připraven pestrý program doplně-
ný zajímavými hosty. Hned v úvodní teoretické části 
dostal slovo PhDr. Salim Murad, Ph.D., politolog z Pe-
dagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích. Společně se žáky se věnoval hlavně pod-
statě volebního práva a proč ho vůbec využívat. Žáky 
informoval i o studentském projektu Democracy Go, 

jenž se zabývá podporou demokracie.
Druhým hostem byl politolog z Fakulty mezinárod-
ních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Doc. 
PhDr. Karel B. Müller, PhD., který jako největší pro-
blém dnešní české občanské společnosti viděl ve vzta-
hu občané - instituce. 
Po rozloučení se s hosty jsme si všichni pochutnali 
na pizze a po polední pauze přišla na řadu praktická 
část započatá aktivitou Adventura a Hodiny. Ty měly 
sloužit k lepšímu poznání a odreagování. Z fotografií a 
videí se domníváme, že svůj účel splnily na výbornou. 
Poté následovala interaktivní část, v níž žáci pracovali 
ve skupinkách a jejíž cílem bylo zamyšlení se a disku-

ze nad otázkami jako - Demo-
kracie a MY, Lákadla k volbám, 
Moje preference, Co mi vadí 
či Škála spokojenosti s dnešní 
politickou situací. Interaktiv-
ní část nám přinesla spoustu 
úžasných projektových výstu-
pů, které budeme moci využít i 
v budoucnu.
Pro závěrečné hodnocení po-
sloužila papírová "facebooková 

zeď", na kterou mohli žáci přidat svůj komentář nebo 
jen přilepit smajlíka podle jejich úsudku. Po skončení 
se na nás z naší "zdi" usmívaly spokojené malované 
obličeje, někteří žáci zhodnotili projektový den srdíč-
ky, jiní zdviženými palci. Takže tedy vlastně nejlepší 
feedback, který jsme si mohli přát!

Michaela Babická

Tvůj hlas může rozhodnout - Jindřichův Hradec

V roce 2016 jsme se s přáteli rozhodli, že v Přerově za-
ložíme Íčko. Vedl nás k tomu fakt, že v Přerově nic ta-
kového není a je zde spousta mladých lidí hladových 
po informacích. Ovšem samotné rozhodnutí nestačilo 
a před námi se vynořila spousta práce – rekonstrukce 
prostor, zřízení spolku, projít školením pracovníků, 
zřízení webových a facebookových stránek. Konečně 
se blížíme ke zdárnému konci! 
Naše Íčko bude součástí kavárničky s workshopovou 
místností pro veřejnost. 
Spousta lidí se ptá, co si mají představit pod pojmem 
„kavárnička s workshopovou místností pro veřejnost“. 
Vždy říkám, že se jedná o obyčejnou kavárnu, jejíž 

součásti je místnost, kterou si mohou nejen mladí lidé 
vypůjčit. Bude zde volně k dispozici velkoplošná obra-
zovka pro přednášky a prezentace, malá knihovnička, 
PC s tiskárnou, co-workingový stůl, nástěnka na inze-
ráty a deskové hry. V budoucnu zde budou pořádány 
různé semináře, workshopy, cestovatelské přednášky 
promítaní, ale chceme sem přilákat i Evropskou dob-
rovolnou službu či nějakou výměnu mládeže.

Březen 2017 bude patřit ICM Přerov a 
jeho nadšenému týmu :) 

Petra S.

ICM Přerov již brzy zahájí svou činnost
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Byl krásný slunečný den jako stvořený k pomoci dru-
hým. Měli jsme přednášku na téma „JeLibo – dobro-
volnictví“ a s novou kolegyní Blankou z ICM Lom-
nice nad Popelkou jsme se do toho 
pustily. 
Dne 16. 2. 2017 bylo vše nachys-
táno, připraveno (plátno, datapro-
jektor, nástěnka, soutěže, dobrá 
nálada a spoustu energie) na pře-
dávání informací i motivování stu-
dentů. Přednášky jsme měly tři za 
sobou (v 15:00 hodin, 16:00 hodin 
a 17:00 hodin). V 15:00 hodin jsme 
byly připraveny a natěšeny na davy 
studentů proudící se zájmem o naší akci. K našemu 
údivu však dorazil jeden student a to se slovy: „Za-
jímá mě to, ale mám čas jen 15 minut.“ Na nic jsme 
nečekaly a začaly s prezentací a připraveným progra-
mem. Jelikož byl jediný, hry jsme vynechaly. Většinu 
důležitého jsme mu stihly sdělit a v 15:16 hodin mohl 
odcházet. Spokojeně nám poděkoval za zkrácení a od-
cházel nadšený. 

Doufaly jsme, že další přednáška bude mít větší účast. 
Přišlo 5 lidí, tak jsme si řekly, že ještě chvilku počká-
me. Bylo už čtvrt na pět a nikdo další nepřibyl, tak 

jsme opět začaly s přednáškou. Stu-
dentům se líbila a byla podle nich 
pestrá a zábavná, z čehož jsme měly 
obrovskou radost i navzdory opět 
menší účasti. Na poslední před-
nášku dorazilo 12 internátních stu-
dentů z místní střední školy a naše 
nadšení bylo obrovské. Studenti se 
usadili a my začaly přednášet, ale 
po pár minutách se v celé budově 
zhaslo. Porucha?! Studenti se zača-

li smát. Tentokrát jejich nadšení bylo větší než naše, 
protože jsme zůstali bez proudu. Přednášku jsme z 
těchto důvodů ukončily a přesunuly na jindy.
Ponaučení pro nás: „Nebýt přehnaně nadšený hned 
na začátku, nevyplácí se to.“ Kdyby nebyl čtvrtek 16., 
tak si myslíme, že je pátek 13.

Veronika Rychlíková, pracovnice ICM Lomnice n. Pop.

Projekt JeLibo se objevil i v Lomnici nad Popelkou

V rámci projekcí studentských filmů jsme v Cafe 21 
tentokrát promítali dokument natočený pedagogy a 
studenty Střední školy průmyslové, hotelové a zdra-
votnické. Tento dokument o velké a tragické lásce v 
kulisách třetího odboje natočili před dvěma lety poté, 
co Mgr. Lenka Tománková, učitelka dějepisu, pát-
rala více než rok v archivech běžně dostupných, ale 
objevila i tajný archiv Rudolfa 
Lenharta, který ukrývala rodi-
na jeho milenky Marie Vajdové 
téměř 70 let. Ing. Petr Hanáček 
potom výpovědi těch několika 
dosud žijících aktérů odbojové 
skupiny natáčel a sestříhal do 
aktuální, 38 minutové podoby. 
Dokument popisuje vznik od-
bojové skupiny Světlana – Ma-
kyta, jež operovala na Valašsku 
a kolem Hanušovic v olomouc-
kém kraji, především osudy Rudolfa Lenharta, party-
zána z Ploštiny, a jeho osudové lásky Marie Vajdové, 
vsetínské učitelky, která mu v jeho činnosti pomáha-
la. Jejich tragický osud se naplnil v uherskohradišťské 
věznici, kde on byl umučen téměř k smrti a popraven 
přímo pod vězeňskými okny Marie, která zde čekala 

na transport do věznice v Pardubicích.
O dokument byl veliký zájem, především tedy z řad 
dříve narozených, ale přišla i spousta mladších roč-
níků, kteří možná byli překvapeni sílou dokumentu, 
ale rozhodně bez dechu naslouchali následné emoci-
onální debatě o tom, co všechno byli lidé ve své době 
obětovat za své přesvědčení. Na místě natáčela také 

slovácká televize TVS a pedagogy 
ve škole navštívila také Česká te-
levize, která o dokumentu infor-
movala ještě ten večer 7. února a 
odvysílala reportáž ve večerních 
Událostech.
Z dokumentu pedagogové vytvo-
řili také výukový program, který 
nabídli okolním středním ško-
lám. Za informační centrum pro 
mládež v Uherském Hradišti jsme 
schopni tento program po dohodě 

rozšířit i dalším zájemcům z řad škol, pedagogů a 
informačních center.

Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště

Únorový Biograf 21 v Uherském Hradišti nabídl Světlanu
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Už je to rok, co v Íčku pracuji a za tu dobu se tu udála 
spousta zajímavých věcí. Kromě bezproblémové spo-
lupráce s mými kolegy, se nám podařilo navázat spo-
lupráci i jinde. 
Stali jsme se členem Okresní hospodářské komory za 
účelem zprostředkování brigád studentům. Navázali 
jsme spolupráci s paní Pavlou Bártlovou, která pod 
naší záštitou dělá workshopy o první pomoci. 
Seminář o situaci na trhu práce a jak se uplatnit u 
nás přednášela paní Zuzana Žatečková, zakladatelka 
personální agentury Nový start. Využitelnost tohoto 
praktického semináře je veliká, a proto jej plánujeme 
opakovat každým rokem.
V současnosti asi nejnovějším 
projevem spolupráce je promí-
tání dokumentárních filmů. To 
nám umožňuje filmový klub Ki-
neDok.

KineDok je nový druh meziná-
rodního společenství, unikátní 
filmový klub a alternativní distri-
buční platforma, spojující fanouš-
ky a tvůrce autorského dokumen-
tu. 
Institut dokumentárního filmu jako hlavní koordinátor 
celého projektu ve spolupráci se zahraničními partnery, 
kterými jsou One World Romania Association (Buku-
rešť, Rumunsko), Restart (Záhřeb, Chorvatsko), Éclipse 
Film (Budapešť, Maďarsko), Krakow Film Foundation 
(Polsko), Filmtopia (Bratislava, Slovensko) a Bergen 
IFF (Norsko), vytváří rozsáhlou a trvalou distribuční 
síť pro dokumentární filmy na území všech partner-
ských zemí a pomáhá tak významně rozšířit i diváckou 
základnu a dlouhodobě zvýšit zájem o autorský doku-
mentární film.

KineDok využije ke svým projekcím již zavedené mul-
tifunkční prostory, galerie a haly kde se běžně konají 
koncerty, divadelní či taneční představení, ale také ne-
tradiční a komornější místa - kluby, kavárny, nádraží, 
kaple, střediska sociální péče, atd. Hybnou silou projek-
tu jsou místní distributoři a komunity mladých lidí se 
zájmem o autorský dokument. Na projekce navazují 
debaty s autory filmů či odborníky v daném oboru.

Jsme rádi za tuto spolupráci, která oživí dění v Íčku 
novým kreativním způsobem.
Během toho roku jsme se snažili rozšířit naše služby, 

což se nám povedlo hlavně v ob-
lasti doučování. V současné době 
máme osm lektorů, kteří aktivně 
doučují. Když se doučování daří, 
je to dobrá propagace nejen pro 
doučujícího, ale i pro nás. 
Ke konci roku jsme se ale zamě-
řili hlavně na propagaci našich 
služeb a snažíme se i teď stu-
denty přilákat do našeho Íčka. 
Na začátku ledna jsme tomu po-
mohli Snídaněmi u škol, kdy ná-

růst návštěvnosti byl opravdu znát. 
V průběhu dalších měsíců plánujeme další akce, díky 
kterým se dostaneme ke studentům. Rádi bychom se 
dostali na Třebíčský majáles, což je akce, kde se sdru-
žují hlavně studenti. 
A na úplný závěr si nechávám úžasnou novinku – od 
března budeme mít v Íčku novou posilu na plný úva-
zek. Bude jí sympatická, kreativní a usměvavá Nikola 
Sobotková. 
Těšíme se na spolupráci a nové inovativní nápady!

Lenka Palánová, ICM Třebíč

Co bylo a bude...

Děti z Dětského diagnostického 
ústavu a Střediska výchovné péče 
si přišly v pondělí 13. února vyrobit 
dárečky z lásky pro své blízké. Kre-
ativní tvoření se dařilo, děti odchá-
zely se spoustou krásných výtvorů 
– přáníčka, zápichy do květináčů, 
závěsné ozdoby. Vyrobenými vý-
tvory chtějí potěšit své lásky, přáte-

lé, rodiče a vychovatele, kteří se o ně starají. Dana Vitásková, ICM ČB

Valentýnské tvoření



ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Práce s mládeží v chorvat-
ských a holandských 
informačních službách 
V rámci projektu „We’ll shadow you!“, finančně pod-
pořeném Erasmem+, zorganizovala holandská organi-
zace JONG Rotterdam tzv. job shadowing pro kolegy 
z chorvatské organizace PRONI (Centrum pro sociální 
vzdělávání). Pracovníci z PRONI v září sledovali své 
holandské kolegy přímo při jejich denní práci. Do Ro-
tterdamu se vydali zaměstnanci PRONI – konkrétně 
Informačních cener pro mládež z Osijeku, Vukovaru 
a Sisaku.
Na základě tohoto zajímavého projektu vznikl doku-
ment, který je nyní k dispozici všem. Jeho název je 
„Manuál metod a příkladů práce s mládeží v oblasti 
informační a poradenské práce s mládeží v Chorvatsku 
a Holandsku“.  
Tento materiál najdete v angličtině volně ke stažení na 
stránce: http://sheryica.org/story/methods-and-exam-
ples-youth-work-field-youth-information-and-counse-
lling-croatia-and-netherland.

Akční den proti sexistickým 
nenávistným projevům
Mezinárodní den žen (8. března) má u nás trochu his-
toricky „pošramocenou“ pověst. Mnozí si tento den 
spojují s komunistickou propagandou a vzpomínají na 
ženy údernice. Svět se změnil a MDŽ už také není, co 
býval. Nyní by jeho podstatou měla být oslava sociál-
ních, ekonomických, kulturních a politických úspěchů 
žen po celém světě. 

Tento den si také vybralo hnutí „No hate speeech mo-
vement“ ke svému dalšímu tzv. akčnímu dni. Vyzývá 
mladé lidi k boji proti projevům nenávisti se sexis-
tickým podtextem. A to skrze vzdělávání, advokacii, 
zvyšování povědomí o problematice nenávistných pro-
jevů, ale také genderové rovnosti a existenci lidských 
práv. 
Letošní akce bude navazovat na minulý ročník. Bude 
se zaměřovat na několik cílů. Mimo jiné by výstupem 
mělo být i šíření příkladů dobré praxe a další. 
Do aktivity se můžete také zapojit a to hned několika 
doporučenými způsoby. 

Vše najdete na webu No Hate Speech Movement:
http://nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/
actionday. 

Případně přehlednější souhrnné informace najdete také 
na webu Eryica:
http://eryica.org/news/action-day-counter-sexist-hate-
-speech-8-march-2017. 

Jak poznat falešné zprávy
Zajímavý tip přišel od kolegů z finského informačního 
centra pro mládež. Jednoduchá infografika, v několika 
jazykových variacích, by měla sloužit (nejen) mladým 
lidem k rozpoznání falešných zpráv. Můžete ji využít 
jako pomůcku při výuce kritického myšlení. Obsahuje 
8 jednoduchých kroků, které by měl při čtení zpráv ka-
ždý udělat. Na české verzi pracuje NICM. 

Odkaz: 
http://www.ifla.org/publications/node/11174?og=7407 

Julie Menšík Čákiová, NICM
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Za okny ještě stále řádí zima, ale ty už plánuješ, kam 
vyrazíš během letních prázdnin? Dovolená s rodiči 
ani brigáda ve fastfoodu tě nelákají, a raději svůj čas 
věnuješ něčemu smysluplnému? Jestli chceš vyrazit 
do zahraničí, poznat partu skvělých lidí, procvičit si 
cizí jazyky a pomoci tam, kde je to potřeba, pak work-
camp je přesně to, co hledáš!

„Workcamp je životní zážitek, který má nevyčíslitel-
nou hodnotu,”  řekl Jan, účastník jednoho z projek-
tů v Rusku. A je to tak! Po pár týdnech v zahraničí 
budeš odjíždět s nevšedními vzpomínkami, spoustou 
nových přátel a pocitem dobře odvedené práce. Jde 
zkrátka o zkušenost, která dá tvému životu úplně nový 
rozměr.

O co tedy jde?

Každý rok neziskové organi-
zace po celém světě organizují 
stovky tzv. workcampů, pro kte-
ré hledají dobrovolníky jako jsi 
ty. Tyto projekty trvají obvykle 
jeden až tři týdny a sejde se na 
nich parta mladých lidí z celého 
světa.  Společně pak pracují na různých projektech, 
v závislosti na tématu workcampu. Můžeš si tak vy-
brat, jestli budeš pomáhat třeba s rekonstrukcí tisíc let 
starého hradu, organizací hudebního festivalu nebo 
záchranou velryb v ohrožených oblastech. Ale tím to 
rozhodně nekončí!
Součástí workcampu není jen práce, ale také pozná-
vání místní kultury a kultury ostatních dobrovolníků. 
Není proto divu, že každý Čech vyráží na workcamp 
s receptem na bramboráky v kapse. Ve volném čase 
je pro dobrovolníky naplánovaná spousta aktivit, od 
neobvyklých sportů a her, až po výlety v okolí, v rámci 
nichž se dostaneš na nespočet zajímavých míst, a po-
znáš tak danou zemi očima místních. 

Tohle ti zkrátka žádná cestovka nedá!

„Díky práci na festivalu jsem poznala město a místní 
komunitu úplně jinak, než kdybych město navštívila 
jako "obyčejná turistka" a jsem za to velmi vděčná. 
Určitě se na festival v budoucnu chystám znovu, ať už 

v rámci workcampu nebo na vlastní pěst,“ říká o své 
zkušenosti Karolína.
Díky workcampům můžeš procestovat polovinu svě-
ta. Záleží jen na tobě, jestli raději pojedeš do fran-
couzských Alp, na pláž do Španělska nebo rušné me-
tropole na Islandu. Pokud tě více lákají vzdálenější 
země, můžeš vyrazit například do Austrálie, Japonska 
či USA.

Hlavní sezónou pro workcampy je období letních 
prázdnin, ale nenech se zmýlit – přihlašování vrcholí 
několik měsíců předem, a to v únoru a březnu, kdy 
jsou šance na přijetí největší. Do zahraničí se můžeš 
vydat od 18 let, ale na mezinárodním workcampu v 

České reublice se zapojíš už od 
15! Platíš jenom nízký poplatek 
za přihlášku a vlastní cestovní 
pojištění a dopravu na projekt a 
zpět.

Neváhej a přihlaš se už dnes! 
Workcampy se rychle plní. 
V  Tamjdemu ti s celým proce-
sem pomůžeme a pokud vše 
půjde bez problémů, budeš do 

týdne až dvou vědět, jestli opravdu jedeš a budeš moct 
začít plánovat své nezapomenutelné léto! 

V případě zájmu nebo dotazů se neváhej obrátit na 
outgoing@tamjdem.cz.

Přejeme spoustu skvělých zážitků a těšíme se na 
všechny přihlášky.

„Neváhej a přihlaš se už dnes!“
- http://www.tamjdem.cz/workcampy/

Tamjdem, o.p.s. propojuje veřejnost a neziskovky v ČR i ve světě. 
Pořádá víkendové dobrovolnické expedice do českých organizací, 
až dvoutýdenní mezinárodní projekty (tzv. workcampy) v ČR a 
na podobné akce vysílá dobrovolníky do celého světa. Tamjdem 
je příležitost osobně se zapojit do smysluplné práce různorodých 
neziskovek, setkávat se zajímavými lidmi, cestovat na nová místa, 
posouvat vlastní hranice.

Markéta Votavová
ředitelka Tamjdem, o.p.s.

Hledáš zkušenosti, které dají tvému životu úplně jiný 
rozměr? Vyjeď v létě na workcamp!

ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ

Fotografie: www.tamjdem.cz



KRÁTCE Z NICM / OCHUTNÁVKA REMIXU 

V současném moderním světě dvacátého prvního sto-
letí nás konflikty čekají na každém rohu. Mluví se o 
informační době, nebo také o post-truth, postpravdivé 
době. Denně slýcháme o hybridních hrozbách, dokon-
ce se plánuje vznik oficiálního úřadu, který nás bude 
chránit před dezinformacemi a hodlá pro příjemce in-
formací rozlišovat, která informace je pravdivá a která 
je propagandistickou dezinformační kampaní. Ve ve-
řejném prostoru, v osobních kontaktech, rodinách a při 
diskuzích a zejména na soci-
álních sítích na nás číhají lidé 
nažhavení – ať už ve větším 
či menším měřítku – si s námi 
vyměnit pár názorů.

Informační konflikt a spor o 
pravdu ovšem nemusí mít vždy pouze negativní cha-
rakter. Diskuze a konflikty lidé jednoduše potřebují k 
životu. Nejen pro tříbení vlastních názorů, prohlubo-
vání znalostí, ale konfrontace a konflikty v diskuzích s 
jinými osobami s odlišnými názory nás mohou i obo-
hatit. Každou neděli kolem poledne můžeme v médi-
ích spatřit politiky, jak se hádají hlava nehlava. Slouží 
takové diskuze k obohacení, dochází ke kultivaci a tří-
bení názorů diskutujících a diváků?

Pochopitelně nemůžeme vědět o všech souvislostech, 
nemůžeme vědět, v  jakém zájmu a za koho ten který 

politik kope. Můžeme se pouze domnívat, odkud vítr 
vane, pokud sledujeme jejich politickou názorovou li-
nii. V této spleti je pro každého, natož pak pro mladého 
člověka, těžké se vyznat. Napadá mě, že se možná se 
hádají, aby vznikl kompromis. Kompromis ve veřej-
ném prostoru, v prostoru médií, který nabízí přijatelné 
řešení pro obě strany sporu. Informační konflikt nám 
může nabízet cestu ke kořenu problému a pomáhá zvo-
lit nejvhodnější řešení. Pokud politici a obecně všichni 

diskutující záměrně pou-
žívají v diskuzích nátlak, 
mlží, vyhýbají se odpově-
dím, úmyslně lžou, nebo 
jsou ovlivněni názorovou 
propagandou někoho jiné-
ho, jedná se ještě o diskuzi 

a hledání pravdy? Jak se potom zachází s informacemi, 
pokud není hledání kompromisu a pravdy to nejdůle-
žitější?

Zajímá vás, jak úvaha Jana Kříže a Dušana Hausera z 
ICM SVČ Pohořelice pokračuje? Došli autoři k něja-
kému závěru? Jak se v záplavě informací orientovat a 
jde to vůbec? Jakou roli hraje naše vlastní interpretace 
přijaté informace? Mají pro nás konflikty vůbec nějaký 
pozitivní význam?

Dozvíte se to na: remix.nicm.cz.

Ochutnávka z Remixu: Informace a dezinformace, 
úvaha nad konflikty a úrovní diskuze kolem nás
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Pouze dva týdny budete mít 
možnost zhlédnout unikátní 
výstavu fotografií!
Od 28.2.-14.3. budete mít možnost zhlédnout v 
NICM výstavu fotografíí: 15 let Člověka v tísni v 
Afghánistánu!
Člověk v tísni začal v Afghánistánu soustavně pomá-
hat na podzim roku 2001 krátce po pádu Tálibánu. 
Nyní si tak připomíná 15 let od chvíle, kdy do země 
dopravil první humanitární pomoc a položil zákla-
dy své nejdéle působící rozvojové mise. Od té doby 
afghánský tým v zemi pomohl více než milionu míst-
ních obyvatel. Přes 1000 kolegů v zemi realizovalo 

na stovku projektů za 1,8 miliardy korun. V prvních 
letech se Člověk v tísni zaměřil na asistované návraty 
vnitřních běženců i uprchlíků z okolních zemí, záro-
veň ve zdevastované zemi stavěl školy, kliniky nebo 
nabízel lidem možnost výdělku při obnově poničené 
infrastruktury. Postupně se pomoc rozrostla do pěti 
svébytných programů, mezi něž patří rozvoj země-
dělství, zvyšování kvality středního zemědělského 
vzdělávání, rozvoj venkovské infrastruktury a dobré-
ho vládnutí, boj s městskou chudobou a humanitár-
ní pomoc pro lidi zasažené přírodními katastrofami 
nebo boji.

Neváhejte a přijďte se podívat na tuto retrospektiv-
ní výstavu velkoformátových fotografií mapující 15 
let práce Člověka v tísni v této zkoušené zemi!

remix.nicm.cz

