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Speciální 
vydání

ZPRAVODAJ
INFORMAČNÍ SÍTĚ PRO MLÁDEŽ V ČR

Milí čtenáři, v tomto zvlášt-
ním vydání Zpravodaje ISM 
se dozvíte, jaké projekty na 
podporu Sítě informačních 
center pro mládež v roce 
2017 uskutečnila regionální 
informační centra pro mlá-
dež. Všechny projekty finančně podpořilo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektů 
bylo vytvořit nástroje a produkty, které budou moci 
využít všechna ICM v síti při své práci s mládeží.
Jak sami uvidíte, v rámci projektů vznikla v loňském 
roce řada zajímavých publikací, manuálů, videí a pro-
pagačních nástrojů sítě.

Obzvlášť oceňujeme manuál pro vzdělávací soutěž 
na základních školách „Nebojme se podnikání“ ICM 
SVČ Pohořelice, aktualizaci a dotisk publikace „Co ti 
brání v podnikání“ v ICM Holešov, brožuru „Moje 
první bydlení“ ICM Prostějov, propagační stánky a 
stojany pro prezentaci sítě od ICM Plzeň, propagační 
roll-upy a křídla ISM v nové grafice, jejichž vznik ini-
ciovala ICM Teplice a ICM Cheb 
nebo videospoty ICM Uherské 
Hradiště a ICM Slaný.
Věříme, že i v roce 2018 vzniknou 
dobré projekty, a že výstupy z těch-
to projektů budou přínosem pro 
celou síť. 

Projekty na podporu Sítě informačních center pro 
mládež v roce 2017

Společný projekt pro síť ISM jsme koncipovali jako 
výrobu podrobného manuálu vzdělávací soutěže, kte-
rý bude sloužit ke snadné aplikaci soutěže pro každé 
informační centrum. Herní manuál podrobně popi-

suje realizaci, organizační náležitosti, pravidla a PR 
propagaci znalostní, vzdělávací a dovednostní soutěže 
pro žáky 2. stupně základních škol. Jedná se o atrak-
tivní vzdělávací soutěž před diváky a hosty v úzké ná-
vaznosti na projekt ISA+ (Informační systém o uplat-
nění absolventů škol na trhu práce = Infoabsolvent), 
kariérní poradenství a problematiku výběru povolání.
Manuál jsme vytvářeli během měsíců červenec – září 
2017. Hotovou tiskovou maketu manuálu jsme před-
stavili na celostátním setkání ICM 24. října 2017 v 
Praze. Po zapracování grafických a obsahových připo-
mínek a jazykových korekturách jsme manuál vytiskli 
v počtu 200 kusů pro potřeby ISM.

Manuály předáme ostatním ICM při nejbližším celo-
státním setkání pracovníků informačních center pro 
mládež.

Nebojme se podnikání: vzdělávací soutěž na ZŠ

Dušan Hauser
ICM SVČ Pohořelice

Tým NICM
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Na celostátním setkání ICM v ČR v r. 2016 a násled-
ně na pracovních jednáních ISM bylo konstatováno, 
že síti ISM chybí společné propagační materiály, pre-
zentační roll-upy, jednotné prezentační stánky, letáky 
atd., pro které koordinátoři sítě ve svém běžném roz-
počtu nemají finanční prostředky.
Bylo dohodnuto a schváleno, že ICM Teplice ve spo-
lupráci s ICM Cheb zajistí pro ISM výrobu prezen-
tačních roll-upů pro certifikovaná ICM v jednotném 
grafickém provedení.
Roll-upy byly vytvořeny pro každé z certifikovaných 
ICM v počtu 24 kusů, dále bylo vyrobeno 8 kusů 
roll-upů prezentujících magazín Remix a dvě velká 
propagační křídla včetně ukotvení, propagující ISM. 
Roll-upy byly následně přiděleny do jednotlivých 

certifikovaných ICM, 
křídla jako putovní zů-
stávají k zapůjčení v 
NICM. Roll-upy Remix 
byly přiděleny vybra-
ným ICM, které se na 
obsahu Remixu nejvíce 
podílejí.
Tyto propagační před-
měty jsou vhodné do 
interiérů např. na ve-
letrhy, konference a 
akce pořádané ICM a 
díky jednotné grafice 
podporují povědomí 

o jednotné 
síti center a 
celého ISM. 
Křídla se 
dají vzhledem k velikosti a možnosti ukot-
vení použít i na venkovní akce.

Hana Hamplová
ICM Teplice

Pro téma sociální podnikání jsme se rozhodli hned ze 
dvou důvodů. Zaprvé toto téma je nám blízké a máme 
v této oblasti značné zkušenosti, které bychom chtěli 
předat. Druhým a hlavním důvodem bylo to, že so-
ciální podnikání začíná být v České republice rozví-
jejícím se modelem pro vznik nových firem. Sociální 
podnikání je totiž jednou z priorit aktuálních operač-
ních programů. 
Ale hlavně je sociální podnik příležitostí pro mladé 

realizovat své neotřelé inovativní nápady a současně 
zachovávat principy udržitelného rozvoje. 
V rámci tohoto projektu jsme vytvořili příručku „So-
ciální podnikání – příležitost pro mladé nápady“. Tato 
příručka je vhodná nejen pro mladé lidi, ale rovněž 
pro ostatní pracovníky ISM po celé ČR. V příručce 
můžete najít informace o tom, co to vlastně sociální 
podnikání je, odkud vzít peníze na založení sociálního 

podniku, příklady inspirace z 
ČR i zahraničí a v neposled-
ní řadě i zajímavé internetové 
odkazy.
K dispozici bude tato příruč-
ka volně dostupná v elektro-
nické formě na internetu.

Jak podpořit mladé lidi v sociálním podnikání?

Propagační roll-upy a křídla ISM v nové grafice

Markéta Nováková
ICM Petrovice
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Na Celostátním setkání ICM v ČR 
a následných pracovních jednáních 

ISM koordinovaných NICM byl 

zpracován a schválen „Společný 
projekt na podporu Informační sítě 
pro mládež“ tvořený aktivitami 
jednotlivých ICM. Jeho součástí 
je aktivita našeho ICM  Holešov: 

Publikace „Co ti brání v podnikání“.

V rámci kampaně Co ti brání v 
podnikání, na základě velké poptávky 
škol a klientů informačních center 
pro mládež a na základě dohody 
s NICM, byla zaktualizovaná a 

vytisknutá úspěšná publikace „Co 

ti brání v podnikání“, která mládež 
provází tématy, jako jsou výhody a 
nevýhody podnikání, podnikání od 16 

let, legislativa, návod, jak si zařídit 
živnost, pojištění, odkazy, příklady 
dobré praxe či příběhy mladých 
podnikatelů. 
Publikace byla vyhotovena v jednotné 
grafické úpravě  Informační sítě pro 
mládež s logem ISM. Byla distribuována 
do sítě ICM, prezentována na akcích 
ISM, využita v rámci přednášek na 
školách a zavěšená na webech a FB 
stránkách v síti ICM. 

Aktualizace příručky začínajících podnikatelů

NICM: Aktualizovali jsme tři oblíbené publikace a 
začali jsme vydávat Inspiromat

V prosinci vyšly tiskem aktualizované publikace 
Studium v zahraničí, Práce v zahraničí a 
Dobrovolnictví, které jsme v NICM na podzim 2017 
obsahově i graficky aktualizovali. Příručky jsou mezi 
mládeží a pracovníky s mládeží velmi populární, a 
tak jsme rádi, že můžeme do naší sítě informačních 
center rozšířit výtisky v novém designu.
 

V roce 2017 jsme v NICM začali také vydávat občasník 
Inspiromat, ve kterém pracovníkům regionálních 
ICM prezentujeme tipy, nápady, poznatky a praktické 
návody, které mohou využít ve své práci s mládeží. 
Jednotlivá čísla Inspiromatu jsou zaměřená na 
konkrétní témata, jako jsou kariérové poradenství, 
mediální, digitální či informační gramotnost. Témata 
vycházejí z potřeb a zpětné vazby pracovníků 

ISM. Editorka Inspiromatu Eva Tesařová vytvořila 
dotazník pro čtenáře a příchozí odpovědi zpracovala 
v závěrečné zprávě, kterou si můžete přečíst zde: 
https://goo.gl/HhT9ce. Výsledky průzkumu ve své 
zprávě shrnuje slovy: „Z odpovědí lze poukazovat 
na spokojenost uživatelů se zpracováním časopisu. 
Většina odpovídajících čtenářů (82 %) si myslí, že 
Inspiromat užije při práci v ICM, většina (76 %) je 
spokojena s počtem externích zdrojů. Zároveň většina 
(76 %) netouží po hlubším rozebrání témat, rozsah 
se jim zdá dostačující. Polovina (52 %) by přivítala 
více praktických ukázek k jednotlivým tématům. 
Grafickou podobu oceňuje jako přehlednou 88 % 
respondentů. Pouze 17 % respondentů postrádá 
obrázky.“ 
 Jana Beničáková

NICM

Alena Starečková
ICM Holešov
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Proč jsme se rozhodli pro daný projekt?

Důvody byly tři. Za prvé se mlá-
dež vyptávala. Za druhé četné 
nepřesnosti, a dokonce nepravdy 
týkající se migrace a uprchlictví 
(včetně neschopnosti odlišit fak-
ta od názorů). Za třetí učitelé in-
tenzivně hledali instituce, organi-
zace a osoby, které by mohly vést 
vyučovací hodiny na téma inter-
kultury, uprchlictví a rovnosti, 
případně na které by vyučující 
mohli žáky vzít.

Jaký přínos bude mít pro celou 
síť ISM?

Rozhovor o uprchlících, zejména s agresivní me-
diálně-společenskou debatou v pozadí, nepatří k 
jednoduchým. Připravené materiály pomůžou pra-
covníkům ICM vést lekce samostatně. Představený 
scénář dvou lekcí je odpovědí na otázky spojené s 
osobami, které k nám přicházely, přicházejí nebo 
budou přicházet. Ideou, která k tomu tvůrce navr-
hovaných aktivit vedla, byla příprava pedagogů k 
vedení diskuzí s mladými lidmi na témata spojená 
s uprchlictvím. Akceptovali jsme, že to budou dis-
kuse obtížné, protože tematika vzbuzuje spoustu 
kontroverzí. Je zakleta stereotypy, předsudky, mno-
ha chybějícími znalostmi, často také vyvolává silné 

emoce.

Pár slov či vět k průběhu realizace projektu

Scénář, který jsme připravili, je postaven velmi 
konkrétně – vyzývá k rozšíření znalostí a vyučová-

ní rozhovoru s obtížným 
tématem. Spoléháme se 
v něm na podpůrné ma-
teriály připravené na zá-
kladě spolehlivých zdrojů 
a výběrem jednotlivých 
témat jsme chtěli zarea-
govat na rozšířené mýty o 
uprchlících.

Celkem jsme z projektu 
realizovali 10 workshopů. 

Většina proběhla v Moravskoslezském 
kraji. Jeden workshop trval 3 hodiny.

Účastníci si velmi chválili otevřený pří-
stup lektorů a líbilo se jim zařazení pro-
jekcí, se kterými bylo následně pracová-
no. Pedagogové si od nás brali materiály 
a dohodli jsme se na dalších worksho-
pech, které se týkaly lidských práv.

Jak s mládeží diskutovat o migraci a uprchlictví

Petr Kantor
ICM Český Těšín

ZPRAVODAJ SPECIÁL 



5

Informační centrum pro mládež 
při SVČ RADOVÁNEK Plzeň při-
spělo Síti informačních center pro 
mládež propagačními předměty, 
které slouží k zajištění reklamních 
akcí, v podobě přenosných stánků 
a stojanů na letáky či jiné materiá-
ly a víceúčelovou taškou na drob-
né i větší předměty, které jsou při 
akcích potřeba. Tyto propagační 
předměty jsou velkým přínosem 
při veřejných akcích, na kterých 
se informační centra prezentují. 
Díky nim jsme se stali viditelněj-
šími pro veřejnost, máme na ak-
cích přijatelné zázemí a hlavně 
svůj prostor, kam umístit věci, 
které s sebou vozíme. 
V září 2016 jsme do našeho ICM dostali nové propa-
gační předměty, které nám měly být nápomocné při 
venkovních a jiných akcích mimo naše ICM. Kon-
krétně se jednalo o velice lehký a praktický přenosný 
stánek s logem ICM a stojan na propagační materiá-
ly jako jsou například brožury, letáky a jiné papíro-
vé předměty. Hned na první akci jsme zaznamenali 
větší počet lidí, kteří se u našeho stánku zastavovali, 
četli si propagační materiály a měli o naše ICM 
zájem. Předpokládáme, že jsme byli 
díky novému stánku mno-
hem viditelnější než dří-
ve. Tato forma reklamního 
místa byla velice praktická i 
pro novináře, kteří nás díky 
tomu hned našli i na akcích, 
kde je velké množství vysta-
vovatelů. To byl důvod naše-
ho rozhodnutí, že právě těmito 
předměty chceme ISM přispět. 
Jsme přesvědčení o tom, že každé 
ICM by mělo mít možnost se na 
veřejnosti kvalitně a hlavně viditel-
ně prezentovat, a k tomu tyto pro-
pagační předměty velice pomáhají.  
Velkou výhodou je jejich skladnost a 
snadná přenosnost. 
 Díky našim zkušenostem s vyu-
žíváním stánků a stojanů jsme tento set 

ještě doplnili o víceúčelové tašky, které 
lze využít na potřeby jako tužky, papíry, 
brožury, a vše co je třeba přenést z ICM 
na akci v terénu. V září 2017 byly hotové 
tři sady propagačních materiálů, které 
obsahují jeden přenosný stánek s grafi-
kou ISM a  ICM, jeden stojan na papí-
rové či jiné propagační materiály a jedna 
víceúčelová taška. Dvě sady jsme předali 
na Celostátním setkání informačních 
center v Praze a jedna sada zůstala u nás 
v Plzni. Sady jsou k zapůjčení v NICM, 
v ICM v Prostějově a Plzni. Pracovníci 
všech ICM v síti mají možnost kontak-
tovat ICM, kde jsou umístěny tyto sady 
a půjčit si je na své akce. Po akci je vždy 
v pořádku vrátí do ICM, kde si je vypůj-
čili. Tak budou moci tyto reklamní sady 

sloužit všem ICM v ČR. 

ISM má vlastní propagační stánky a stojany 

Simona Andersová
ICM Plzeň

ZPRAVODAJ SPECIÁL 
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V roce 2017 se ICM Šumperk podílelo na podpoře 
propagace sítě ISM pomocí projektu, ve kterém byla 
napsána publikace pro mladé s názvem Opouštím 
mamahotel.
Základní informace
Momentálně publikace prochází jazykovou korek-
turou a poté bude zaslána do tisku. Publikace bude 
vydána s grafickými prvky ISM, aby mohla být dis-
tribuována do celorepublikové sítě informačních cen-
ter pro mládež. Vytvořenou publikaci obdrží všechna 
ICM v ISM také v elektronické podobě, aby je moh-
la mladým lidem zpřístupnit na svých 
webech. Celkem vytiskneme 150 kusů 
s tím, že bude možné později vyjednat 
případný dotisk publikací. Má celkem 
28 stran, které se dané problematice vě-
nují.
Kdo je autorem?
Na publikaci se podíleli pracovníci 
ICM Šumperk a Akademie Jana Amose 
Komenského Šumperk, která je zřizo-
vatelem ICM. 
Proč právě téma opuštění mamahote-
lů?
Vybrali jsme si toto téma proto, že jej 
považujeme za ojedinělé a myslíme si, 
že tomuto tématu není věnováno tolik pozornosti a 
neexistuje ucelený návod, dle kterého by se mohla 
mládež postavit takzvaně „na vlastní nohy“.
Co si klade publikace za cíl?
Hlavním cílem publikace byla motivace mladých lidí 
k odchodu z pohodlí domova a osamostatnění se. Je 
postupně strukturována tak, aby mladý člověk, kte-

rý právě dostudoval a byl dosud závislý na 
rodičích nebo se jen rozhodl žít sám, věděl, 
jaké jednotlivé kroky je nutné postupně ab-
solvovat, aby mohl začít samostatný život. 
Snahou bylo především vcítit se do role a 
psát z pohledu takzvaného „mamánka“, aby 
se mladí necítili demotivováni, ale naopak 
povzbuzeni a nehledali za vším příliš velké 
potíže a byli schopni se orientovat v každo-
denní běžné problematice se zaměřením na 
porozumění hospodaření s penězi. 
V publikaci jsou vysvětleny základní pojmy 
spolu s odkazy na různé webové stránky, 
kde lze nalézt podrobnější popis a vysvětlení 
jako například související legislativu apod.

Struktura publikace se seznamem jednotlivých kapi-
tol a o čem pojednávají:
Kdo je „mamánek“?
V této první kapitole je pojem vysvětlen na příkladu 
a je zde výše zmíněná snaha o namotivování ke čtení 
publikace.
Jak a kde hledat práci?
Jako první krok k samostatnosti je považováno nale-
zení zaměstnání a získání vlastních finančních pro-
středků, díky kterým se pak mohou otevřít další mož-

nosti. Je zde stručný návod, jak napsat 
správně životopis, jak nalézt práci, kde 
ji hledat a v neposlední řadě i jak to 
chodí na úřadu práce.
Jak a kde hledat bydlení? 
Tato kapitola stručně pojednává o 
možnostech, jak si nejrychleji, nejlépe 
a nejjednodušeji nalézt vlastní bydlení.
Co je ekonomická gramotnost?
 Této části je věnována největší pozor-
nost a zaujímá značnou část publikace. 
Jsou zde vysvětleny veškeré základní 
pojmy týkající se financí, jako jsou pe-
něžní prostředky, co to jsou čisté mzdy 
a povinné mzdové odpočty, jaký je roz-

díl mezi plátcem a poplatníkem daně. Dále sem spa-
dají dávky státní sociální podpory, na jejichž existenci 
jsme pouze upozornili jejich vyjmenováním a text do-
plnili odkazy na stránky, kde mohou čtenáři najít další 
informace. Rovněž jsou zde popsány dávky nemocen-
ského pojištění, jejich typy a kdy na ně vzniká nárok, 
spolu s odkazy na detailnější informace. 
Poté je zde část, která se věnuje období, kdy mladý 

Publikace „Opouštím mamahotel“

ZPRAVODAJ SPECIÁL 
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člověk nemůže nalézt zaměstnání, nebo o něj přijde. 
Proto se tu nachází informace o podpoře v nezaměst-
nanosti spolu s životním a existenčním minimem.
Následná kapitola je jakýmsi návodem, jak správně 
hospodařit se získanými financemi ze zaměstnání, jak 
si sestavit rozpočet a jak se všemi peněžními prostřed-
ky správně nakládat.
Je brán ohled i na situaci, kdy mladý již má zaměstná-
ní, umí hospodařit s financemi, ale rád by přistoupil k 
dalšímu kroku, kterým je bydlení ve vlastním bytě či 
domě, avšak nemá takové příjmy, které by k investici 
do nemovitosti nebo k dalším mimořádným výda-
jům mohl využít. Proto se celá následující část zabý-
vá bankami a jejich produkty, jako jsou běžný osobní 

bankovní účet, spořící produkty, úvěrové produkty a 
jejich druhy. 
Dále se mladý čtenář dozví, jaká jsou kritéria výhod-
nosti půjčky, na co si dát pozor, jaké jsou důležité as-
pekty úvěrování a v neposlední řadě také jaká jsou 
rizika insolventnosti. 
Pokud se mladý dostane v nejhorším případě do exe-
kuce, v publikaci se dozví, co vše to obnáší, jak probí-
há následné insolvenční řízení spolu s oddlužením a 
kde nalézt pomoc.
V závěru práce je pak shrnutí celé publikace s přáním 
mnoho štěstí a úspěchu k samostatné cestě životem.

ZPRAVODAJ SPECIÁL 

Petra Vepřková
ICM Šumperk

Při brouzdání po netu jsme si uvědomili, že mezi 
informacemi je velká „díra na trhu“ A tou jsou 
právě kvalitní informace o sexualitě, které by byly 
určené pro mládež. A protože vyrůstání v dospělou 
sexuálně žijící bytost je součástí života každého 
mladého člověka, považujeme 
za důležité jim tyto informace 
poskytnout. Proto jsme se rozhodli 
k vytvoření celkem 5 videí, které 
jsou jak dostupné zdarma online 
na Youtube, tak i vypáleny na 
DVD pro účel prezentace např. ve 
školách. Při tvorbě jsme se nechaly 
vést příručkou k sexuální výchově 
sepsanou MŠMT. 

Videa a jejich témata:

•	 Moje	poprvé:	informace, které se pojí k prvnímu 
sexuálnímu styku a první návštěvě gynekologa.

•	 Sexualita: kdo jsem a co se mi líbí? Informace o 
masturbaci, pohlavním styku a k deviacím v sexu-

ální orientaci a chování.
•	 Červený	kód: informace o menstruačním cyklu a 

hygienických potřebách.
•	 Speciální	edice: LGBTQ+ a feminismus.
•	 HIV	 testování: záznam z testování pracovnice 

ICM na HIV v rámci Prague Pride 
2017 + rozhovory s odborníky - mo-
tivace mladých lidí k testování min. 
jedenkrát ročně

Kromě HIV testování, kde vystupují 
pracovníci ICM a přizvaní odborní-
ci, jsou videa vytvořená ve formě ani-
mací s namluvenou hlasovou stopou. 
Příprava projektu trvala několik mě-
síců a jsme rádi, že dnes mají mladí 
lidé dostupné i takové informace, na 
které se mohou stydět zeptat rodičů 

nebo jiných dospělých. A o kterém tématu se v době 
dospívání potřebují dozvědět více? :-)

Širín Ježková
ICM Slaný

Vše, co mladí potřebují vědět o sexu

https://www.youtube.com/channel/UCN9PQBprdriSVFYmstUqO0g/featured
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Síť ICM sdružených do ISM je v současné době jednou 
z největších sítí poskytujících informace  pro mladé 
lidi. Dalším kvalitativním posunem je poradenství – 
kvalifikovanější práce s informacemi.
ICM navštěvují mladí lidé, kteří chtějí informace, kte-
ré jsou ověřené, smysluplné a hlavně přizpůsobené je-
jich schopnostem. Právě interakce a komunikace je to, 
co mohou nabídnout ICM.
ICM v Českých Budějovicích se kariérním poraden-
stvím (KP) zabývá již několik let, začínali jsme s infor-
mačním systémem Infoabsolvent.
KP v ICM nabídne několik zá-
kladních oblastí
- volba povolání – školy, studia a 
dalšího vzdělávání – (Infoabsol-
vent, Kiwi karty, Euroguidance 
atd.)
- kompetenční poradenství – 
práce s kompetencemi – Osobní 
kompetenční portfolium  (Klíče 
pro život)
- hledání zaměstnání – Europass 
(životopis, motivační dopis)
- testování – Holland, Bělohlávek, MBTI
- SWOT analýza
Na celostátním setkání pracovníků ICM byla předsta-
vena koncepce této aktivity.
Zapojením pracovníků do KP se dostáváme do ob-
lasti, kde začínáme pracovat s informacemi, které do-
stáváme od klientů. Z tohoto důvodu je zpracován i 
Etický kodex KP v ICM. 
Význam této aktivity spočívá v nabídce komplexní 
možnosti uspokojit poptávku po kariérním poraden-
ství v ICM. Nabídneme zapojení i pro pracovníky, 
kteří nejsou speciálně vzděláni v této oblasti. Jedno-
duchým způsobem s využitím netradičních a hlavně 

neformálních metod práce zajistíme základní vyhod-
nocení možností mladého jedince pro jeho další roz-
voj a směřování.
Koncepce KP spočívá v několikastupňovém podávání 
informací, zpracováním těchto informací a kvalifiko-
vaného výstupu.
Mladý člověk přichází do ICM s důvěrou, že infor-
mace budou podány srozumitelnou formou a hlavně 
lidmi, kteří dokáží aplikovat nejmodernější postupy. 
Dalším přínosem je i neformální prostředí a celkově 
vstřícná atmosféra. V mnoha případech budeme na-
vazovat na předešlé kontakty a dobré zkušenosti mla-
dých lidí.
Realizace KP v ICM:
Základní seznámení s klientem – získání důvěry a 
pohovor nad Kiwi kartami – práce s touto pomůckou 
využívá práci s podvědomím a umožňuje podívat se 
na povolání z jiného pohledu s využitím otázek: Vy-
ber pět povolání a seřaď je podle oblíbenosti. 
Výhodou těchto pomůcek je představivost člověka a 
práce s těmito náhledy.
V dalším postupu je předání základních tabulek tes-
tů – zde je možno volit několik variant vypracování 

– od samostatného (domácího) až po 
společné vypracování na další schůzce.
Vyhodnocení testů a příprava na pre-
zentaci klientovi. Zde máme možnost 
dále pracovat s výsledky – směřovat 
k systému Infoabsolvent, pracovat s 
Osobním kompetenčním portfoliem, 
Europassem atd.
Hlavním cílem a smyslem KP v ICM je 
opakovaná práce s klientem a uspoko-
jení jeho potřeb. Nabídka kvalifikova-
ného poradenství, které splňuje nejná-

ročnější nároky je předpokladem spokojeného klienta 
a dalšího doporučení.
Samozřejmostí je využívání informací, které již ICM 
poskytují – kontakty na odborníky, spolupráce  se 
vzdělávacími institucemi, úřady práce, různými pro-
fesními komorami a zaměstnavateli.
Kiwi karty
Jednou z těchto možností je i využívání Kiwi karet. 
Tato metoda pracuje s podvědomím a zábavnější me-
todou umožní konkretizovat oblíbené povolání.

Nástroje pro kariérní poradenství v ICM

Dušan Brodský
ICM České Budějovice

ZPRAVODAJ SPECIÁL 
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Letošní rok byl v ICM Jilemnice 
plný změn, ale i nových výzev. Ná-
plní našeho projektu na podporu 
Informační sítě pro mládež se stala 
tvorba mobilní aplikace, která má 
sloužit k propagaci, ale i ke zkva-
litnění služeb jednotlivých ICM. 
Naše ICM se snaží reagovat na 
moderní trendy, které se úzce pojí 
k dětskému a hlavně mládežnic-
kému kolektivu. Využívání mobil-
ních zařízení v podobě mobilních 
telefonů a tabletů je v současné 
době nejrozšířenějším  komuni-
kačním prostředkem, odkud vze-
šla potřeba rozšířit nabídku ICM 
o aplikaci, která klientům pomůže 
zrychlit přístup i komunikaci s jed-
notlivými ICM. Mobilní aplikace má mnoho výhod 
oproti webovému prohlížeči, které není nutné sáhod-
louze představovat, ale stěžejními body se stal rych-
lý přístup přímo z mobilního zařízení, bez složitého 
vyhledávání, přehledné a jasné menu a možnost GPS 
lokace pro budoucí vyhledávání jednotlivých ICM a 
informačních bodů přímo v terénu a mnoho dalších. 
Mobilní aplikace může oslo-
vit i uživatele, kteří nejsou 
přímými klienty ICM, nebo 
je pravidelně nenavštěvují. 
Doufáme, že se touto cestou 
dostaneme do povědomí ši-
roké veřejnosti a přineseme 
tak nový nástroj k propaga-
ci našich akcí, soutěží, a dů-
ležitých informací. 
Již od začátku kalendářního 
roku jsme započali sháně-
ním tvůrců samotné aplika-
ce, jelikož profesionální firmy jsou finančně nedostup-
né a náš rozpočet omezený. V prvním pololetí jsme se 
zúčastnili soutěže od firmy Ackee, která vypsala sou-
těž na vytvoření aplikace pro jednu organizaci, která 
se do soutěže přihlásí pomocí promo videa, ve kterém 
se představí. Toto video pro nás natočila studentská 
TV Krkonoše, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. 
V této soutěži jsme ve velké konkurenci bohužel ne-
zvítězili, ale pro nás to byla akce plná zábavy a nových 
zkušeností. Ve stejné době se objevil i pomocník s 

tvorbou aplikace, ale jeho zamě-
ření je pro operační systémy iOS. 
Díky jeho radám a konzultacím 
jsme sestavili předběžný návrh 
toho, co by měla aplikace obsaho-
vat a co je možné realizovat a co 
v takto krátkém časovém úseku 
vypustit. Dále jsme řešili co nej-
jednodušší správu aplikace, aby 
byla jednoduše aktualizovatelná 
a splňovala tak náležitosti zadání, 
ve kterém jsme chtěli, aby aplikace 
sdílela mimo jiné i kvízy a soutě-
že. V druhé polovině roku jsme se 
s novým týmem pustili do samot-
né tvorby aplikace pro operační 
systém Android. Tvorby aplikace 
se ujal studen VŠ Filip Paulů, kte-

rý se již delší dobu věnuje profesionální tvorbě mobil-
ních aplikací. Od října intenzivně pracuje na dokon-
čení a spuštění aplikace. V týdnu 11. – 17. 12. 2017 
začneme s plněním obsahu mobilní aplikace, násled-
ně budou jednotlivým ICM zpřístupněny správcovské 
portály, které budou dostupné přes webový prohlížeč 
a správa aplikace tak nebude pro nikoho velkým pro-

blémem. Poté nic nebude 
bránit v uvedení aplika-
ce na trh GooglePlay, kde 
bude aplikace volně ke 
stažení pod názvem iQč-
ko. Jednou z praktických 
funkcí pro uživatele bude 
možnost preferovat výběr 
aktualit z jím zvoleného 
ICM, tedy „sledování“ 
jeho oblíbeného ICM, tak-
že pokud vaše ICM přidá 
novou akci, uživateli mo-

bilní aplikace se tato akce zobrazí v upozornění. Další 
důležitou funkcí bude možnost sdílení zmiňovaných 
kvízů, které mohou být jak zábavné, tak vědomostní. 
 Doufáme, že se vám aplikace bude líbit a bu-
dete ji sdílet a šířit ve svých ICM, aby si mezi naši-
mi klienty našla co největší počet uživatelů a vám tak 
sloužila k propagaci akcí a služeb.

Mobilní aplikace pro celou síť

Veronika Slavíková
ICM Jilemnice

ZPRAVODAJ SPECIÁL 



Pokud se na mladé lidi zaměříme, vysvětlíme jim, co 
je to volební právo, jak fungují volby a jaké mají jako 
voliči a občané pravomoci, posílí se jejich zájem o 
politiku a veřejné dění. Tato aktivita nepřestane mít 
smysl, jelikož volby jsou nejvýznamnějším nástrojem, 
jak mohou občané rozhodovat o osudu své země, 
proto je pro budoucnost každé 
země dobře, když je volební 
účast co nejvyšší, když občané 
chtějí být aktivní a rozhodovat 
o tom, jakým směrem se bude 
jejich země v následujících letech 
ubírat. 
Pro rok 2017 byl schválen 
vzdělávací projekt ERASMUS+ 
Strukturovaný dialog „Tvůj hlas 
může rozhodnout“, jenž byl 
realizován na národní úrovni  
a zaměřoval se především na zvyšování politické 
gramotnosti mladých lidí v souvislosti s říjnovými 
volbami do Poslanecké sněmovny ČR (PS) 2017. 
Informační centrum pro mládež zajišťovalo online 
informační a poradenskou činnost pro mládež, 
která se týkala voleb, a také servis pro všechna ICM 
v České republice. Na regionální úrovni proběhly 

besedy s odborníky a politiky, workshopy a odborné 
semináře nejen v Jindřichově Hradci, ale i v Třeboni a 
Českých Budějovicích. Projekt byl podpořen grantem 
Erasmus+ a dotací MŠMT a umožnil mladým lidem 
odpovědět si na otázky: Co je to volební právo? Proč 
by měli svého práva využít?  Proč jsou volby do PS 

důležité? Jak se orientovat 
ve volebním programu 
seskupení volených do PS? 
Jak volit a proč zvolit variantu 
- stranu, nebo dát preferenční 
hlas?, Jaký je vliv médií před 
volbami?
Hlavní cílem bylo vzbudit 
zájem u tzv. „prvovoličů“. A 
proto se studenti 3. a 4. roč-
níků středních škol z Jin-
dřichova Hradce, Třeboně a 

Českých Budějovic prostřednictvím přednášek s poli-
tology, debat se samotnými politiky na různých úrov-
ních či interaktivních workshopů na téma občanské 
kompetence měli dozvědět, proč je důležité, aby se 
voleb do Poslanecké sněmovny účastnili. 

Jak přimět mladé lidi, aby šli volit? 

ZPRAVODAJ SPECIÁL 
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Tento projekt jsme se rozhodli realizovat proto, aby-
chom vtipnou, rychlou, jednoduchou a formou vhod-
nou pro dnešní mládež poskytli základní informaci 
o službách, které ICM nabízí. Také navazujeme na 
úspěšnou spolupráci s televizí TVS, s níž spolupra-
cujeme na projektu Čekuj, což je televizní pořad pro 
mladé, v němž vystupují stejní protagonisté jako ve 
spotech. Spoty jsou natočeny tak, aby zaujali mladou 
generaci, s níž pracujeme.
Přínos pro síť ISM vidíme především v tom, že spo-
ty dokumentují základní 4 aktivity všech ICM. Spoty 
lze promítat na besedách, přednáškách, workshopech, 

konferencích apod., aniž by se tyto aktivity musely 
jakkoliv dále vysvětlovat. Informace je poskytnuta 
nenucenou vizuální a vtipnou formou, proto je větší 
šance, že si ji klient zapamatuje a najde si k nám snad-
něji cestu.
Spoty jsou umístěny na webových stránkách ICM a 
také na Youtube kanálu. ICM Uherské Hradiště (ICM 
UH) spoty promítá i na cestovatelských besedách, na 
Burze středních škol a během lidskoprávního festiva-
lu Jeden svět na školách. Díky spolupráci s městským 
kinem Hvězda také spoty běží před dopoledním pro-
mítáním školních projekcí v průběhu roku.

Videospoty lákají mladé do ICM

Michaela Babická
ICM Jindřichův Hradec

https://www.youtube.com/channel/UC5zQF1Pcqb-O1o7-THzQ9oQ


11

Pokud si do Googlu zadáte 
hesla směřující k informacím o 
jakékoliv vysoké školy, dozvíte 
se toho poměrně hodně. 
Škola láká každého studenta, 
aby studoval zrovna na této 
škole. Všude se dočtete to, 
co chce škola, abyste věděli. 
Názory studentů, ale musíte 
hledat na fórech. Informace 
jsou neurovnané a není jich 
mnoho. Naše externistka 
Anežka Čermáková s tím měla 
sama problém, a proto tento projekt vznikl. Chtěla 
znát názory studentů na studium na dané škole a 
dozvědět se víc o samotném fungování škol. Tímto 
způsobem vytváříme databázi názorů na studium na 
školách, ať už na učitele a profesory či na obor jako 
takový, vše přímo od samotných uživatelů. Databáze 

je volně k nahlédnutí a distribuci. Projekt se zároveň 
zajímá o cestu za vzděláním jako takovým. Rozhovory 
netočíme pouze s úspěšnými studenty, ale i těmi, kteří 
se rozhodli odejít, studium nezvládli, rozhodli se začít 
podnikat, nebo se vydali úplně jiným směrem. 
Všechny videa a texty naleznete na této stránce:
www.truuni.cz 
Nebo také zde:
www.icm-kladno.cz.
Projekt TruUni vznikl původně jako vedlejší činnost 
naší externistky Anežky Čermákové. Koncept byl za-
ložen na videorozhovorech se studenty VŠ o jejich 

zkušenostech ze studia, ze 
školy, jejich cestě za výbě-
rem oboru, ale i tom co pro 
ně vzdělání vůbec znamená. 
Po po prvním roce fungování 
jsme získali mnoho zkušenos-
tí, ale hlavně zpětné vazby od 
samotných studentů VŠ a SŠ. 
Pozitivní reakce nás motivo-
vala k další činnosti a v oka-
mžiku, kdy jsme měli sdělit 
náš projekt na podporu sítě, 
jsme přesně věděli, co chce-
me dělat dále. V roce 2017 
jsme navštívili několik škol 

v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. Vytvořili jsme 
webové stránky. Publikovali rozhovory s osobnostmi 
z Kladenska a natočili rozhovory o vzdělání s Jiřím  
Dienstbierem a Mi-
chalem Horáčkem.

TruUni: videorozhovory pro mladé

Patrik Veltruský
ICM Kladno 

ZPRAVODAJ SPECIÁL 

Realizace projektu probíhala začátkem roku 2017, kdy 
ICM volilo 4 témata, která jsou stěžejní v naší práci. 
Začátkem února jsme se sešli s kameramanem a obě-
ma protagonisty, Emou a Šimonem, a vymýšleli, jaké 
vtipné příhody na tato témata použít. Natáčet se za-
čalo koncem února 2017. Mimo jiné jsme natáčeli na 
Střední odborné škole a gymnáziu ve Starém Městě 
díky vstřícnému řediteli školy. Celkem bylo 6 natáče-
cích dnů, ať už kvůli počasí nebo časovým možnos-
tem kameramana či protagonistů-maturantů, v TVS 
potřeboval střihač 5,5 hodiny k nastříhání klipů do 
této podoby. Spoty byly připraveny těsně před fes-
tivalem Jeden svět na školách v Uherském Hradišti, 
který spolupořádáme, a rovnou jsme díky tomu spo-

tu promítali před mladým obecenstvem, z nějž byly 
pozitivní reakce. Také jsme uspořádali „dotočnou“ v 
Cafe Portál, kde jsme spoty promítali ve večerních ho-
dinách studentům místních středních škol, abychom 
měli konkrétnější reakce cílové skupiny.

Odkazy na spoty na našem webu
Vycestuj: http://www.icm.uh.cz/doc/2137/
Najdi práci: http://www.icm.uh.cz/doc/2141/
Studuj: http://www.icm.uh.cz/doc/2144/
Pomoc při řešení složitých životních situacích: 
http://www.icm.uh.cz/doc/2143/

Jaroslava Krmela Vacková
ICM Uherské Hradiště



K vytvoření brožury na téma první bydlení nás vedly 
především zkušenosti našich spolupracovníků a dob-
rovolníků z řad studentů, absolventů prostějovských 
SŠ či účastníků Evrop-
ské dobrovolné služby, 
kterých jsme už v naší 
organizaci hostili dvacet 
dva. Od těchto mladých 
lidí jsme se sem tam do-
zvídali o těžkostech a 
překážkách, které museli 
zdolávat při hledání a za-
řizování svého ubytování 
po odchodu od rodičů. 
Zahraničním dobrovol-
níkům jsme pak často 
pomáhali zvládnout tuto 
jejich první příležitost k 
osamostatnění.
Samostatné bydlení je otázka, kterou řeší mladí lidé 
nejen v našem regionu, ale je aktuální i v 
ostatních ICM v rámci sítě ISM, jak 
díky častému zapojení dobrovol-
níků do činnosti těchto organiza-
cí a spolupráci s cílovou skupinou, 
tak také pro poradenskou náplň in-
formačních center pro mládež.
Na vytvoření a realizaci brožury spolu-
pracoval celý tým ICM Prostějov s dob-
rovolníky zapojenými v naší organizaci. 
Rodící se materiál jsme dávali k přečtení 

mladým lidem, s požadavkem na jejich zpět-
nou vazbu, díky níž jsme podle jejich připomí-
nek mohli provést korekce obsahu. Výsledkem 
naší spolupráce je brožura, která čtenáře se-
známí se základní terminologií, nastíní otázky 
týkající se bydlení, které je dobré dopředu zvá-
žit, nabídne řadu praktických rad jak ke stěho-
vání, tak ke starání se o domácnost a obsahuje 
i osobní poznatky a zkušenosti mladých, kteří 
již mají první zkušenost se samostatným byd-
lením za sebou.
Námi vytvořená brožura Moje první bydlení 
byla vydána v nákladu 700 kusů a distribuová-
na do celé sítě ISM. K 8. 12. 2017 bylo z našich 
webových stránek, kde je k dispozici elektro-
nická verze, provedeno šedesát stažení. V tiš-
těné podobě je brožura Moje první bydlení k 

dispozici v ICM Prostějov, poskytujeme ji na akcích, 
kterých se účastníme (Burza volného času, Scholaris) 

a zájemcům ji nabízíme také 
na námi pořádaných semi-
nářích a workshopech, jako 
např. JeLibo. Doufáme, že si 
každý čtenář v naší brožuře 
Moje první bydlení najde 
užitečnou radu či inspiraci.
 

Brožura Moje první bydlení

ZPRAVODAJ SPECIÁL 

Stanislava Rotterová
ICM Prostějov
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