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Novinky z domova i ze zahraničí pro pracovníky ICM
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Klíčovým tématem ISM v ČR zůstává mediální gramotnost

Výstava akvarelové tvorby Ludmily Kopecké v NICM
Vystudovaná kulturní antropložka Ludmila Ko-
pecká v prosinci 2018 vystavila v prostorách 
NICM část své akvarelové tvorby. Návštěvníci 
informačního centra si tak mohli prohlédnout 
nejen akvarelové vzory, ale i konkrétní ilustrace. 

Výstava byla realizována ve spoluprá-
ci s projektem Ateliér talentů, za nímž sto-
jí pražské Centrum pro integraci cizinců. 
Cílem Ateliéru je vytvořit prostor pro nada-
né cizince a jejich dovednosti více rozvíjet, 
prezentovat a předávat dál české veřejnosti.

Příklady dovedností a talentů mohou být jak 
výtvarné umění/design, hudební nebo pohy-
bové nadání, tak i gastronomické dovednos-
ti, znalost méně obvyklých jazyků a podobně.

Nový rok je tady a s ním přicházejí i různá no-
voroční předsevzetí. V této souvislosti bychom 
vás rádi upozornili na nedávný výzkum České 
školní inspekce, který se zaměřil na stav medi-
ální výchovy na ZŠ a SŠ. Patrně nikdo neočeká-
val ohromující výsledky, ovšem skutečnost, že 
pouze 5% žáků ZŠ a 20% žáků SŠ zodpovědělo 
správně více než 3/5 otázek a výborného vý-
sledku, tedy vyřešení více než 4/5 zadaných 
otázek, nedosáhl na ZŠ nikdo, na SŠ pouze 1%, 
je katastrofální. Před MŠMT nyní stojí nelehký 
úkol, a to vyřešit, jakým způsobem to změnit. 
A právě zde přichází šance Informačních center pro 
mládež, aby na danou situaci dokázala zareagovat. 
Proto se rok 2019 stává rokem mediální gramot-
nosti a měli bychom jí věnovat plnou pozornost.  

V letošním roce budeme vycházet také z do-
kumentu EU Youth Goals, ve kterém jsou speci-
fikovány hlavní cíle v jednotlivých oblastech do-
týkajících se života mládeže. Jednou z hlavních 
myšlenek je zajistit lepší přístup mladých lidí ke 
spolehlivým informacím, podpořit jejich schop-
nost kritického hodnocení informací a zapojit je 
do participativního a konstruktivního dialogu. V 
současné době se ukazuje jako nezbytná potřeba 

lépe vybavit mladé lidi znalostí mediálního pro-
středí a současně s tím v nich vybudovat schopnost 
umět ověřovat přesnost a spolehlivost informací.

Co pro to můžeme udělat? Důležité je zajistit 
mladým lidem, aby byli kritickými a zodpovědný-
mi uživateli a tvůrci informací. Je nutné, aby byli 
schopni rozpoznat opakované zavádějící zprávy, 
informovat o nich a ověřovat přesnost užitých 
zdrojů zpráv. Podpořit v nich schopnost rozpo-
znat a nahlásit nenávistné projevy a diskriminaci 
online a offline. Současně jim umožnit jednodu-
chý přístup ke srozumitelným, mládeži přizpů-
sobeným informacím, při jejichž zpracování se 
pracovníci ICM řídí principy Evropské charty in-
formací a Národního kodexu standardů kvality. 

Práce s informacemi a poskytování relevant-
ních informací je dlouhodobě naší hlavní (a snad 
i exkluzivní) činností. Plán ISM na rok 2019 bude 
(vzhledem k výše uvedenému) zaměřen pře-
devším na tuto oblast a k realizaci jednotlivých 
cílů využijeme finanční prostředky poskytnuté 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

NICM

http://www.dobrekonce.cz/
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Maturitní plesy
Rok se s rokem sešel a v Třebíči, stejně jako 
všude jinde, začala plesová sezóna. Konkrét-
ně jde o stužkovací plesy studentů středních 
škol, které jsou u nás velmi oblíbené. Počet 
návštěvníků se často blíží k tisícové hranici.

Plesy si zpravidla organizují a hlavně financují 
studenti sami. Ačkoliv se nemusí na první pohled 
zdát, že jde o náročný úkol, každý čtvrťák, který 
má svůj hvězdný večer za sebou, mi dá za prav-
du, že spojit nápady a názory všech svých spo-
lužáků je asi nejnáročnější část celého procesu.
Když už se po měsíčním dohadování shodne třída 
na tématu plesu, přijde čas na praktičtější část. 
Sehnat dobrou kapelu, vhodného moderátora, 
kvalitní fotokoutek, schopné bodyguardy a zod-
povědné mladší studenty do šatny a k tombole. 
Ten, na kterého padne právě tombola, je sku-
tečným nešťastníkem, musí sehnat několik sto-
vek cen, které mají alespoň nějakou hodnotu. V 
této oblasti jsme se jako třebíčské Íčko rozhodli 
maturantům pomoci a poskytli jsme jim nejrůz-
nější předměty od tužek přes bloky až po flešky.

Správný ples se neobejde bez programu, 
který se většinou skládá z vyhlášení tom-
boly, stužkování, předtančení a půlnočního 
překvapení. I v této oblasti jsme studentům 
nabídli pomoc a umožnili jim trénovat v pro-
storách třebíčského Íčka a Student pointu.
Každoročně se na plesech schází nejen sou-

časní studenti škol, ale bývalí absolventi. Je to 
proto skvělé místo pro to, zavzpomínat si na 
společné roky strávené ve školních lavicích 
a probrat současné, mnohdy hektické životy.

Ondřej Kaška, ICM Třebíč
Foto: Kamila Vávrová 

Nový rok, nový začátek
Každý z nás se dívá na Nový rok jinak. Polovina 
z nás vymýšlí novoroční předsevzetí, druhá polo-
vina jede v zajetých kolejích, jen začíná psát do 
nového diáře. Fitka jsou přeplněná, avšak po ně-
kolika týdnech zejí prázdnotou. Školáci si budou 
muset zase měsíc zvykat na psaní 2019 místo 
2018 a věřte mi, že z 8 prostě 9 neuděláte. Hub-
nutí je sice po Vánocích super, protože kdo si na 
Vánoce nedopřeje, že? Někteří z nás prožívají 
(starší 18 let) Nový rok v bolehlavu, protože mí-
chat jakýkoliv alkohol se sektem je prostě špat-
ný nápad. Ale je opravdu Nový rok tak důležitý?

Je důležité začínat nanovo jen na Nový rok? 
Když chce člověk na sobě něco změnit, neměl by 
se upínat na datum. Příští rok, příští měsíc, od 
patnáctého. Vždy všechno odkládáme a pak nic 
nestíháme nebo už nemáme tu sílu. Pokud oprav-

du chcete začít s novým návykem, začněte hned! 
Ne až na to bude v kalendáři místo. Najděte si 
čas, najděte energii začít hned. Nejdůležitější na 
těchto věcech je ale odměna. Někdo říká, že od-
měnou bude například v případě fitka nebo hub-
nutí nová vysněná postava. ALE! Pokud se nebu-
dete odměňovat průběžně, přestane vás to bavit.

Proto se odměňte za každou maličkost, kterou 
splníte. Zvládnete jednu zkoušku, kupte si něco 
dobrého. Zhubnete jedno kilo, kupte si nějaký 
dárek. Místo velkého cíle si dejte několik malých 
a uvidíte, že na své cestě vydržíte mnohem déle.

Karolína Brodská, ICM České Budějovice 
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My first days in Czech Republic

My name is Shahe Yesaian and I am 22 years 
old from Yerevan, the capital of Armenia.
I used to study in Armenia Art history and 
theory. During my school years I also went 
to drawing lessons, where I learned all my 

main knowledge about practical art or dra-
wing technics. I was good in Mathematics, but 
as an exception I ended up with following to 
the artistic sphere, because art had its own in-
fluence on the view that I have about life now. 

As a creator of graphic pieces I thought study-
ing art history could fulfill my knowledge in art, 
symbolism and make me understand different 
cultures by its unique way and that’s why one of 
the first thing that attracted my attention about 
Czech Republic was The Gothic Architecture.

One of the main purpose to choose Czech 
republic was to know myself in different cul-
ture and meet a lot of people from different 
part of the world. I was happy that I was wel-
comed by nice people in Czech Republic.
The city I live in is called Kladno, which is not far 
from Prague. It is a small and calm city with 70 000 
population and is rich by huge forests. Sometimes 
I had problem with communication because the 
level of English knowledge was not perfect, but I 
am already taking my first steps in Czech language.

I will be volunteering for one year in Kladno 
and share my experience that I will gain in EU as 
an EVS volunteer. If you like to know more about 
my experience and myself then see you very soon.

Shahe from ICM Kladno

Moje stříbrná cesta v DofE
Úterý 18. 12. 2018. Jedeme si pro cenu, jelikož 
jsme s mou kamarádkou Veronikou Příhodo-
vou po roce dokončily stříbrnou úroveň Ceny 
vévody z Edinburghu, tedy zkráceně DofE. Ten-
to program založený princem Filipem (man-
želem britské královny Alžběty II.) je cílen na 
mladé lidi, kterým pomáhá určovat si své cíle, 
rozvrhnout si čas a překonávat různé výzvy. 

My jsme například navštěvovaly kurzy anglič-
tiny, pomáhaly ve středisku volného času TYMY 
a zúčastnily se expedice na Rusavě, kde jsme 
poznávaly tamní přírodu (a občas v ní i trochu 
bloudily, jelikož se nám podařilo první den ztratit 
mapu), vařily si na ohni či pátraly po portáších. 
Ceremonie udílení cen v Brožíkově sálu Staro-
městské radnice v Praze už byla vyvrcholením 
toho všeho. Zúčastnila se jí například patronka 
DofE Zuzana Bahulová (animátorka, ilustrátorka, 

malířka a designérka). 
Já jsem si moc užila 
jednak slavnostní at-
mosféru na předává-
ní, ale i při procház-
ce Prahou. Pro mě 
osobně je DofE o vy-
stoupení z „komfort-
ní zóny“, která je sice důležitá, ale důležité je i 
tu a tam její hranice překročit. To se nám, dou-
fám, během plnění programu povedlo. Jsem 
vděčná za nové vzpomínky, zkušenosti i do-
vednosti. Po expedici už nás totiž ani rozbitá 
trouba či mikrovlnka nevyvede z míry - s vaře-
ním na ohništi už přece své zkušenosti máme.

Petra Podolová, studentka 
Gymnázium Holešovice
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ICM Kladno se zapojilo do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

ICM Kladno se spolu se svým zřizovatelem La-
byrintem SVČ Kladno rozhodlo oživit projekt 
Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu (DofE). 
Program DofE založil roku 1956 princ Filip, vé-
voda z Edinburghu – proto název The Duke of 
Edinburgh Award – a manžel britské královny 
Alžběty II. S ním se na celém nápadu podílel i 
Kurt Hahn, německý pedagog upřednostňující 
zážitkovou výuku, a lord Hunt, který mimo jiné 
vedl první úspěšnou expedici na vrchol Everestu. 

V Česku program existuje již od roku 1995.
Jeho cílem je podpořit komplexní rozvoj schop-

ností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 
let prostřednictvím dlouhodobé a pravidelné ak-
tivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji 
talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné ex-
pedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat 
při splnění programu mezinárodně uznávaný cer-
tifikát DofE – bronzový (6 měsíců plnění), stříbr-
ný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců plnění). 

Jeden z důvodů, proč se ICM Kladno do tohoto 
projektu zapojilo, bylo přispět ke zlepšení obrazu 
mládeže v očích veřejnosti prezentací jejích úspě-
chů. Myslíme si, že se principy a cíle tohoto pro-
jektu v mnohém podobají principům ICM a ISM. 
Kromě důrazu na individuální přístup, rozvoj a 
dostupnost pro všechny se tato cena soustředí i 
na dlouhodobost, rostoucí nároky a zábavnost.

Tým ICM Kladno

Prstem po historickém centru města
Už je to tady! Pár dní před Vánocemi k nám do 
ICM Uherské Hradiště konečně dorazil tou-
žebně očekávaný balíček. Jak jsme již dříve na-
značovali, nechali jsme vyrobit několik sad 
„prohlídek města Uherské Hradiště pro nevi-

domé“. Součástí každé z deseti sad jsou dvě 
haptické mapy (hmatové mapy pro nevido-
mé ve formátu A3) s jednoduchou legendou.

Pokračování na str. 5
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Jedna mapa znázorňuje Uherské Hradiště v roce 
1670 a druhá současnost, aby „uživatelé“ (pře-
devším tedy osoby nevidomé) mohli porovnat, 
co se od dob středověku ve městě změnilo (co v 
centru města ubylo a co naopak přibylo) a další 
zajímavosti, o které by neměl být nikdo ochu-
zen. K tomu navíc patří ještě sešit s kompletní-

mi informacemi o budovách v historickém cent-
ru města psaný Braillovým písmem a doplněn i 
černotiskem, aby i ten, kdo nevidomé doprovází, 
měl přehled, o čem se v textu píše. Kromě těch-
to map jsou vytvořeny i pracovní listy v Braillo-
vě písmu pro žáky II. stupně základní školy. 

Na přípravách map se podílel student Střed-
ní uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště 
Prokop Findeis, který připravil grafický podklad 
pro tisk. Velké poděkování patří vedoucímu pra-
coviště organizace SONS (Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR) – pobočka Uher-
ské Hradiště, Vojtěchu Železníkovi, za odborné 
rady a celkovou pomoc s realizací tohoto pro-
jektu a historičce PhDr. Blance Rašticové za od-
borné konzultace o památkách a historii města.

Mapy a pracovní listy jsou již nyní k zapůj-
čení v Informačním centru pro mládež UH, v 
organizaci nevidomých a slabozrakých SONS – 
pobočka Uherské Hradiště a v Městském infor-
mačním centru. K dispozici jsme je dali i Městu 
Uherské Hradiště, bez jehož finanční podpory 
by nemohly vzniknout. V budoucnu budou na-
bídnuty také do Expozice dějin města Uher-
ského Hradiště nebo do Slováckého muzea.

ICM Uherské Hradiště

Pocitové mapy – jak to vidí mladí?
Na konci roku 2018 jsme vyrazili na petrovic-
kou základní školu. Cílem bylo zmapovat, jaký 
názor mají mladí lidé na obec, ve které žijí a ak-
tivně je zapojit do územního plánování. Během 
aktivity jsme pokládali otázky typu: „Kde se v 
obci cítíte bezpečně a kde se naopak bezpečně 
necítíte?“ „Kam se nedostanete pomocí MHD?“ 

„Kde trávíte svůj volný čas?“ apod. Mladí byli 
rozděleni do čtyř skupin, podle místa bydliš-
tě (čtyři části obce Petrovice u Karviné – Dolní 
Marklovice, Petrovice, Závada a Prstná), měli za 
úkol zaměřit se právě na tu část, ve které bydlí.  

Na závěr měli mladí lidé za úkol ve skupinách 
vymyslet projekt – objekt, ve kterém by chtěli 

trávit svůj volný čas a zamyslet 
se nad tím, kde by ho v rámci 
obce umístili. Nechyběla hro-
madná diskuze. Dozvěděli jsme 
se tak, že by v obci našlo využi-
tí např. zimní kluziště. Výstupy 
budou předány na obecní úřad. 
Tato akce byla pořádána ve spo-
lupráci s Eurodeskem, jehož  
jsme regionálním partnerem. 

Markéta Nováková
ICM Petrovice u Karviné 
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Vánoční setkání v Divadle U Kapličky
O prvním adventním víkendu v sobotu 1. 12. 
2018 připravil RADAMBUK ve spolupráci s ICM 
České Budějovice akci Vánoční setkání v Diva-
dle U Kapličky. Děti uvítal Mikuláš, anděl a čerti 
a hodné děti odměnil sladkostí a malým dáreč-
kem.  Děti, vedoucí z členských spolků a dob-
rovolníci shlédli divadelní představení divadla 
Pohádková rezervace s názvem Zákrok. Herci 
divadla do představení aktivně zapojovali i děti, 

a nakonec se dětem a panu Ptáčkovi podařilo 
zachránit pohádkové bytosti Pohádkové rezer-
vace. Po malém občerstvení na děti čekali dob-
rovolníci z  RADAMBUKu a ICM Č. B. v tvořivých 
dílnách. Děti si vyráběly mikulášské a čertov-
ské dekorace, ale také drobné vánoční dárečky. 

Tomáš Babický, ICM České Budějovice

Vánoce v Evropě s Hodinou H a tým zahraničních dobrovolníků
B ě h e m 
předvánoč-
ního času 
tým zahra-
ničních dob-
rovolníků z 
Hodiny H za-

vítal do různých školek a škol v Pelhřimově a jeho 
okolí a představil vánoční tradice napříč Evropou. 
Do zajímavého, interaktivního a zábavného pro-
gramu s názvem Vánoce v Evropě se zapojilo před 
vánočními prázdninami každý den kolem 150 
účastníků v období od 6. do 20. prosince 2018.

Zahraniční dobrovolníci na Evropské dobrovol-
né službě v rámci programu Erasmus+ v Hodině 
H společně s týmem Hodiny H připravili program 
pro děti a mládež, kdy v praxi použili angličtinu 
a dozvěděli se zajímavosti o vánočních svátcích a 
tradicích v evropských zemích. Dobrovolníci při-
nášejí do škol zpestření jazykové výuky a také mož-
nost si na dálku „prožít“ jejich Vánoce. Program a 
aktivity byly vždy připraveny pro jednotlivé věko-
vé skupiny. To vše zažily školky, školy základní i 
střední v Pelhřimově, Humpolci, Pacově a Jihlavě.

A jak vůbec tým zahraničních dobrovolníků 
pro školní rok 2018/2019 vypadá? Od září do 
června Hodina H hostí Palomu ze Španělska, Ro-
mane z Francie, Emmanuela z Německa a Chuch-
iho s Vegasem také ze Španělska. Paloma ze špa-
nělského města Elche sama říká, že se jí v Česku 
zatím líbí, za tři měsíce stihla navštívit různá čes-
ká města, ráda cestuje a setkává se s novými lidmi. 
Romane z francouzského městečka Cherbourg v 
Normandii si užívá nové zážitky v Pelhřimově a 
České republice, má ráda české jídlo a těší se na 
poznávání dalších míst a lidí. Emmanuel z malého 
městečka v Bavorsku rád vaří a sportuje. Sám o 
sobě s úsměvem říká, že jestli ho někdo hledá, tak 
ho jednoduše najde – má dredy a světlou žlutou 
bundu. Chuchi a Vegas jsou ze španělského města 
Palencie, oba mají rádi fotografii, video a audio-
vizuální tématiku. Všichni dobrovolníci se těší na 
další poznávání nových míst a nových osob. Zá-
roveň jsou tady, aby se aktivně zapojili do života 
v Pelhřimově, aktivně ho podpořili a také pra-
covali na svém osobním a osobnostním rozvoji.

Eva Havlíčková, Hodina H
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Informace pro mladé migranty
Pomoc pro pracovníky v přímé práci s mladými 
migranty je na světě. Vyšla příručka s názvem 
“How to convey child-friendly information to chil-
dren in migration“. Jak z názvu vyplývá, zaměřuje 
se především na předávání informací dětem mig-
rantů. Bez adekvátně podaných a přesných infor-
mací mají děti ztížený přístup ke svým právům a 
k samotným opatřením, která se jich týkají. Pří-
ručka je určena profesionálům i dobrovolníkům 
v tzv. první linii. Těm, kteří se s migrujícími dětmi 
setkávají jako první. Ale poskytuje mnoho nápa-
dů, myšlenek k zamyšlení a rad i všem ostatním. 
Příručku (v angličtině) si mohou stáhnout zare-
gistrovaní uživatelé na stránkách Rady Evropy, di-
vize Práv dětí. Odkaz najdete v článku ERYICA zde.

Julie Menšík Čákiová, NICM

AKTUALITY Z REGIONU

ICM Ivančice rozvíjí digitální gramotnost
Informační centrum pro mládež v Ivan-
čicích se zabývá digitální gramotnos-
tí všech věkových kategorií. Organizu-
je výukové programy, besedy a semináře. 

Hlavním cílem je poskytnout dětem, mládeži, 
dospělým i seniorům základní znalosti z oblasti 
digitálních technologií, tzn. počítačů, fotoapará-
tů, tabletů a videokamery. V současné době se na 
trhu práce zvyšují požadavky na dovednosti spo-
jené s počítači, mnoho projektů a aktivit vyžadu-
je pořizování kvalitní foto a videodokumentace. 

Digitální gramotnost  je soubor kompeten-
cí nutných k identifikaci, pochopení, interpre-
taci, vytváření, komunikování a bezpečnému 
užití digitálních technologií za účelem udržení 
či zlepšení kvality života své a svého okolí. Cí-
lem zvyšování digitální gramotnosti by mělo 
být vytváření digitálně gramotných občanů.  Ti 
jsou schopni samostatně a zodpovědně vyu-
žívat informační a komunikační technologie a 
jsou tyto kompetence schopni také replikovat.

Digitální občanství se může plně rozvíjet, po-
kud je systém schopen zajistit plnění následují-
cích předpokladů: přístup do digitálního prosto-
ru pro všechny, možnost nakupovat a prodávat 
přes internet, možnost elektronické výměny in-
formací, základní digitální dovednosti – procesy 

výuky a učení se o nových technologiích a jejich 
užití; digitální etiketa a legislativa, digitální práva 
a  povinnosti, ochrana zdraví a digitální bezpečí.

V rámci aktivit ICM se účastníci seznamují s 
jednotlivými typy digitálních technologií a prak-
ticky si zkouší i  jejich použití  – v tématech zákla-
dy práce  s počítačem, editace a úprava fotografií, 
základy natáčení a práce s kamerou, orientace  v 
prostředí sociálních sítí a youtube, jak se bezpeč-
ně pohybovat na internetu,  prevence kyberšika-
ny apod. S ICM spolupracuje i mediální studio při 
SVČ, které natočilo pět preventivních videospotů. 
Následně probíhalo setkávání v ICM, na školách, 
v penzionu pro seniory (apod.), kde se  videospo-
ty promítaly a kde se diskutovalo. Zapojujeme 
se do on-line preventivního programu Rubikon. 
V rámci digitálních technologií jsme se zapojili 
do projektů OPVV – vzdělávání občanů, digitál-
ní aktivity v rámci projektů MŠMT, kraje i města. 

Připravujeme se v rámci IROP vybu-
dovat nové počítačové, mediální učeb-
ny. V  únoru podáváme projekt na Imple-
mentaci strategie digitálního vzdělávání. 

Petra Heřmanová, ICM Ivančice

https://www.eryica.org/news/2018/12/18/a-new-handbook-for-frontline-professionals
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Soutěž je určená studentům středních a vyšších 
odborných škol, kteří reprezentují svou školu a 
soutěží v dvoučlenných týmech v manažerské si-
mulační hře Unisim. V této online simulaci studen-
ti řídí své firmy, analyzují trh, vytváří produkty, 
budují prodejní kanály, připravují marketingové 

kampaně, optimalizují financo-
vání, vzdělávají zaměstnance a 
to vše za účelem maximalizace 
rentability firmy měřené ukaza-
telem „economic value added“.  
Základní fáze soutěže probíhá 
online v několika termínech v 
průběhu března a dubna 2019. 

Velké finále, do kterého postoupí nejlepších 10 
týmů ze základní fáze, proběhne 24. a 25. 4. 2019 
v Plzni v prostorách partnerské VOŠ a SPŠE Plzeň.
Více o soutěži najdete zde.

AKTUÁLNĚ Z ERYICA

Budoucnost informací pro mládež  
Svět se neustále mění a 
s ním se proměňují i po-
třeby mladých lidí. A s 
tím se mění i jejich infor-
mační potřeby. Následně 
pak práce lidí v Informač-
ních centrech pro mládež. 
Jak se orientovat v mění-
cím se prostředí informací 
pro mladé lidi, jak před-
vídat a připravit se včas 
na změny a rychle reago-
vat? Kam vlastně informa-
ce pro mládež směřují? 
Jaká je jejich budoucnost?
Nejen tím se zabývá nová 
publikace „Manual for Fore-
sight in youth information“. 

Vyšla koncem roku 2018 
a je výstupem projektu 
„Future Youth Information 
Toolbox“, kde ERYICA byla 
jedním z partnerů. Pro-
jekt byl podpořen v rám-
ci programu ERASMUS+. 
Manuál poskytuje 3 hlav-
ní nástroje: strategické 
plánování, politickou ana-
lýzu a výzkumné studie. 
Manuál není určen jen 
pracovníkům ICM, ale 
také těm, kteří se zabývají 
tvorbou politiky mládeže. 

Julie Menšík Čákiová

ERYICA je zase o něco větší!
Evropská informační a poradenská 
kancelář ERYICA (European Youth 
Information and Counselling Agen-
cy) se opět rozrostla. Koncem roku se 
novým členem stala slovenská orga-
nizace IUVENTA. Po několika letech 
se tak do řad ERYICA vrátila Sloven-
ská republika. Vítáme IUVENTu mezi 
námi. Pro českou síť Informačních 
center pro mládež se tak otevírá mož-
nost bližší spolupráce s kolegy ze 
zahraničí, kde překážkou není jazy-

ková bariéra. Těšíme se na spolupráci, 
výměnu zkušeností a na nové kolegy!

Julie Menšík Čákiová, NICM

http://unisim.cz/
http://unisim.cz/soutez-ss-2019/
https://www.eryica.org/news/2018/12/18/manual-for-foresight-in-youth-information-released
https://www.eryica.org/news/2018/12/18/manual-for-foresight-in-youth-information-released

