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Eva Reina: „Mám moc ráda principy pod pojmem Podpora“
1. Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou 

chartu informací pro mládež aktualizovat?
Charta se musela aktualizovat, protože předcho-

zí verze byla z roku 2004. Svět se od té doby hodně 
změnil. Způsob interakce a komunikace mezi mla-
dými lidmi a informačními službami je úplně jiný 
než dřív. Nové informační technologie mají velký 
vliv na to, jakým způsobem se k informacím do-
stáváme, jak je zpracováváme a používáme. Pro-
to Charta, která je základním souborem principů, 
jež utvářejí informační služby pro mládež a určují 
způsob práce informačních pracovníků, musí být 
v souladu s kontextem, ve kterém mladí lidé žijí. 

V roce 2009 valné shromáždění ERYICA přijalo 
Principy on-line informací pro mládež. Tento do-
kument reagoval na potřebu zaktualizovat naše 
hlavní principy pro novou realitu, on-line realitu. 
To bylo v dobách, kdy jsme ještě rozlišovali naše 
životy na dva: on-line a off-line. To je důvod, proč 
jsme měli dva dokumenty, které určovaly, jak in-
formační služby pro mládež a jejich pracovníci 

mají pracovat v těchto dvou sférách našich životů. 
Dnes už na off-line a on-line své životy ne-

rozlišujeme, minimálně mladí lidé ne. Obě di-
menze se spojily do jedné a vedly ke vzniku 
jednoho dokumentu. Nová Evropská charta in-
formací pro mládež je vodítkem pro informač-
ní služby pro mládež, které musí rovnoměrně 
pracovat jak v reálném světě, tak v on-line pro-
středí, aby byly co nejblíže potřebám, výzvám a 
způsobu života mladých lidí. Snažili jsme se do-
kumenty shrnout tak, aby byly principy jedno-
značné a zorganizované pod klíčovými pojmy.   

V současnosti pracujeme na výkladové brožu-
ře, která má poskytnout další vodítka, jak Chartu 
správně používat a zavádět její principy.  Dofáme, 
že tento dokument pomůže informačním služ-
bám pro mládež, politikům či jiným zúčastně-
ným osobám pochopit a zavést principy Charty. 

2. Který princip z nové Charty je váš oblíbe-
ný a proč?

Myslím, že všechny principy jsou důležité, ji-
nak by v Chartě nebyly. Nicméně, já osobně mám 
moc ráda všechny principy pod klíčovým po-
jmem „Podpora“ (Empowering v originále). Je 
to slovo, které mám velmi ráda. Znamená sílu 
rozhodovat se samostatně, jednat autonomně a 
myslet svobodně. Pro mě je to esence toho, čím 
mají informační a poradenské služby pro mlá-
dež být. Je to i důvod, proč zpřístupnění těchto 
služeb všem mladým lidem přispívá k vytváře-
ní lepší společnosti. Samozřejmě to je cílem in-
formačních služeb pro mládež jako takových. 
Ale aby se dostaly až do toho vysněného cíle, 
je třeba následovat všechny principy Charty. 

Pokračování na str. 2
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3. Kdybyste mohla mít  tři  přání - co byste  
si přála pro informační služby pro mládež v 
Evropě?

Aby všechny informační služby pro mlá-
dež v Evropě fungovaly ve shodě s princi-
py Evropské charty informací pro mládež. 

Aby se mladí lidé cítili podporováni a dob-
ře vybaveni pro práci s tím množstvím infor-
mací a dezinformací, kterým čelí každý den. Na 
tom bude záviset budoucnost demokracie a to, 
jak bude svět vypadat v následujících letech. 

Přeji si, aby informační služby pro mládež ne-
byly jen připravené odpovídat 
na potřeby mladých lidí, ale aby 
byly schopné předvídat a přizpů-
sobovat se. Svět se mění velmi 
rychle. Musíme být připraveni na 
výzvy moderní doby (virtuální 
realita, umělá inteligence, robo-
ti apod.) a přemýšlet, jak  tech-
nologický rozvoj začlenit do na-
šich služeb. Bude to vyžadovat 
vzdělávání a mnoho kreativity, 
ale je to nezbytné, pokud si pře-
jeme být užiteční i v budoucnos-
ti. Budoucnost tvoříme už dnes! 

Eva Reina je ředitelkou Eryica. Její náplní prá-
ce je strategické vedení, poradenství a lobbování. 
Tvoří roční plán práce a zajišťuje jeho dodržová-
ní a úspěšné plnění strategického plánu Eryica. 
Je zodpovědná za finanční otázky, za získávání 
grantů a dotací na provoz organizace, vzdělávací 
a publikační aktivity, za zviditelnění a udržitel-
nost akcí Erycia. Zastupuje Eriyca a informační 
služby pro mládež na evropské úrovni při jedná-
ní s politiky, státními i soukromými institucemi. 
Je zodpovědná za lidské zdroje, rozvoj organi-
zace a rozrůstání sítě členů a podporu strategic-
kých partnerství. Zodpovídá se představenstvu 
organizace a valnému shromáždění všech členů.

Překlad: Julie Menšík Čákiová, NICM 
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Březen v ICM Kladno
I tento měsíc byl v ICM Kladno velmi zajíma-
vý. Hned na začátku měsíce nás čekala re-
konstrukce   naší  kanceláře, konkrétně vý-
měna oken. A jelikož skleněné výlohy tvoří 
téměř polovinu naší kanceláře, byla to nároč-
ná rekonstrukce. Výsledek však stojí za to!

Kromě toho jsme v březnu rozjeli celkem tři nové 
iniciativy. Prvními dvěma jsou kluby, které pořádá 
ICM Kladno spolu se svým zřizovatelem Labyrin-
tem Kladno. Jedná se o Herní klub a Anglický klub.
Herní klub jsme rozjeli především proto, že 
máme k dispozici velké množství deskových her. 
Klub je rozdělen pro děti a pro mládež a dospělé. 
Zatímco pro děti máme krátké, vtipné a naučné 
hry, pro mládež a dospělé nabízíme strategické a 

anglické hry, které mohou trvat i několik hodin.
Dalším klubem je Anglický klub, na kte-

rém spolupracují také naši EDS dobrovolní-
ci z Arménie. Cílem tohoto klubu je zlepšení 
se v anglickém jazyce formou písniček a her.

Poslední novou iniciativou ICM Kladno v 
březnu je projekt Veřejné šatní skříně. Na 
tomto projektu spolupracujeme s organiza-
cí Architekti bez hranic. První šatní skříň bude 
před opravenou kanceláří ICM Kladno. Po zku-
šební době se rozhodneme, zda otevřít dal-
ší šatní skříň, nebo ne. Tak nám držte palce!

ICM Kladno

Projekt ESC v Jindřichově Hradci
Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout 
mladým lidem příležitost poskytovat pomoc po-
třebným, podílet se na řešení společenských 
problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější 
společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti 
inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

V rámci projektu ESC - Pracovní praxe na 
plný úvazek působí v ICM Jindřichův Hradec 
z.s. Pavel Vítek. Co ho čeká? Plně placená prá-

ce s výukovými a tréninkovými prvky. Pavel se 
podílí na běžném chodu spolku a rovněž rea-
lizuje aktivity v rámci podpořeného projektu. 

Minulý týden se vrátil  z APV Erasmus+ pro-
jektu v Turecku a už nyní plánuje prezentace se 
skupinou mladých lidí,  kteří se budou  účast-
nit  výměny mládeže v  květnu  tohoto  roku. 
Podílí se na předodjezdové  přípravě účast-
níků a komunikuje s partnerskou organizací.
Účast v projektu je pro něho osobní i odbor-
nou výzvou  a zcela jistě mu tato zkušenost 
zjednoduší  jeho budoucí pracovní uplatnění.

ICM Jindřichův Hradec
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„Kanape“ - projekt na podporu podnikání mladých lidí
S novými prostory, které Informační cent-
rum pro mládež Uherské Hradiště od úno-
ra má, přišel i nový projekt. První břez-
nový čtvrtek jsme představili „Kanape“. 

Smyslem této akce bylo motivační setkání s 
úspěšným mladým podnikatelem/podnikatel-
kou, umělcem/umělkyní nebo řemeslníkem/
řemeslnicí do 30 let ideálně z našeho regionu, 
který by pomohl mladým lidem odbourat strach 
z podnikání. Celé setkání uváděl Kuba, který 
je studentem prvního ročníku Gymnázia Staré 
Město a v „moderátorském světě“ je již ostříle-
ným matadorem. Spolupracuje s námi na mno-
ha našich akcích. Kanape budeme v Íčku pořá-
dat každý druhý měsíc, vždy s novým hostem. 

Úplně prvním hostem, který usedl na naše ka-
nape, byla zakladatelka obchodu Bezobalov v 
Uherském Hradišti Katka Kovaříková. Ta se se 
všemi nejen v sále, ale i s těmi, kteří sledova-
li setkání přes živý stream na Facebooku, podě-
lila o své zkušenosti s podnikáním, o všechny 
radosti, strasti, plány do budoucna a dala i pár 
dobrých rad všem, kteří chtějí začít podnikat.

Celé setkání natáčela a živě streamovala na na-
šich facebookových stránkách studentka maturit-
ního ročníku Gymnázia Uherské Hradiště Ester, 
která pro naše íčko pravidelně natáčí různé spoty, 

upoutávky a občas má i svůj výtvarně-animační 
workshop. Další Kanape plánujeme na květen.

ICM Uherské Hradiště

Jarní příměstský tábor trochu jinak – natáčíme, stříháme, fotíme
Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak udělat tá-
bor, který by děti opravdu zaujal. A pak nás to 
napadlo! Dáme jim do ruky foťák a natáčecí tech-
niku, k tomu dva šikovné a akční lektory a je to!

Během jarních prázdnin  jsme   u nás v petrovic-
kém íčku pořádali prvním rokem jarní příměstský 
tábor. 

O program se postarali naši dva mladí lek-
toři – Kuba a Martin z Cousin´s production.
Tábor byl nová zkušenost i pro kluky, protože oba 
ještě navštěvují poslední ročník střední školy. 
Během tábora si děti vyzkoušely práci s foťá-
kem – co je to clona, ISO apod. Seznámi-
li jsme je se základní bezpečností při prá-
ci na internetu a hlavně na sociálních sítích. 

Největší zábava však přišla, když se účastníci 
rozdělili na dvě skupinky a začali vymýšlet scé-
nář filmu, který následně s kluky natočili a se-
stříhali. Nakonec vznikly dva krátké filmy – je-
den akční „Ženská síla“ a druhý hororový „Ovčí 
invaze“. Oba k vidění na našem Youtube kanále.
Videa můžete zhlédnout zde: Ovčí invaze, Ženská 
síla

Markéta Nováková
ICM Petrovice u Karviné

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MjKRnMjb3Hc
https://www.youtube.com/watch?v=FgHzGnyb3eE
https://www.youtube.com/watch?v=FgHzGnyb3eE
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ICM Třebíč otevírá úschovnu zavazadel!
Máme pro vás žhavou novinku! Od 11. 3. 
2019 otevírá naše íčko na vlakovém nádra-
ží a Student pointu na autobusovém nádra-
ží úschovnu zavazadel. Takže už vám ne-
musí vrtat hlavou, kam uložit těžký batoh či 
tašku, stačí se zastavit u nás a máte to vyřešené. 

Nemusíte se bát, o vaše zavazadlo bude u 
nás dobře postaráno. Doba provozu úschovny 
bude stejná jako běžná otevírací doba obou po-
boček. A jaká bude otevírací doba úschovny? 
ICM: 
Pondělí-čtvrtek 7:30-18:00, pátek 7:30-16:00
Student Point: 
Pondělí-čtvrtek 13:00-17:00, pátek 7:30-15:30 ICM Třebíč

ICM Český Brod v nové formě propagace
K datu 14. 3. 2019 byl ukončen zkušební a 
zahájen plný provoz nových digitálních de-
sek, kde kromě informací z města nalezne-
te i naše Informační centrum pro mládež! 

Občané a další návštěvníci mají možnost si 
zprávy a informace přečíst nejen na venkov-
ní desce před hlavní budovou úřadu, ale také ve 
vnitřních prostorách budovy úřadu na náměs-

tí Arnošta z Pardubic 56 nebo v sídle našeho 
infocentra, kde jsou zprovozněny další dva di-
gitální kiosky. I když nám to tak někdy nepři-
padá, postupně nahrazuje dobu papírovou ta di-
gitální. Doufáme, že nová služba bude využívána 
a přispěje k další propagaci činnosti našeho ICM.

V íčku žijeme ekologicky, proto se kromě kla-
sického třídění snažíme na svou cílovou skupinu 
působit i tímto směrem.  11. – 13. března jsme v 
KD SVĚT prezentovali aktivity Greenpeace a pro 
dvě základní školy promítali ekologický film A 
Plastic Ocean.  Naštěstí si dnešní školní generace 
už asi uvědomují ekologické hrozby budoucnosti 
a mají štěstí, že žijí uprostřed Evropy. Promítání 
se dětem i učitelkám líbilo a diskuse měla smysl. 

Ve spolupráci se SOŠ Liblice probíhají student-
ské praxe ekonomického a IT zaměření.  Stu-
denti se seznamují s provozem a chodem ICM, 
prověřují mobilní aplikace a poskytují radu kli-
entům u PC. Ekonomicky zaměření studenti se 
zajímají o financování ICM, pokladní a doplň-
kové placené služby. Studenti se u nás střída-
jí po týdnu, tak se v íčku rozhodně nenudíme. 

Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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Proč využívat gamifikaci?
Další z mezinárodních školících kurzů pod taktov-
kou Střediska volného času Ivančice ve spolupráci 
s neformální španělskou skupinou WeGO se konal 
ve dnech 27. 2. - 5. 3. 2019 v Ivančicích. Kurz s 
názvem „Gamifikace v práci s mládeží“ byl určen 
pro pracovníky s mládeží, vychovatele i učitele.

27 mladých lidí ze Španělska, České republiky, 
Kypru, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Itálie, 
Maďarska a Řecka se sjelo na 7 dní do Ivančic, aby 
se společně naučili využívat „HRU“ pro vzděláva-
cí proces. Účastníci se zabývali tím, jak použitím 
hry vzdělávat děti a mládež, se kterými pracují 
ve svých organizacích, školách a dalších institu-
tích. Školící kurz byl postaven na třech hlavních 

pilířích – JAK si hru prožít, JAK hru vymyslet a 
JAK hru uvést do praxe. Všechny uvedené pilí-
ře byly prozkoumány  pomocí metodologie zku-
šenostního učení - tzv. Kolbův cyklus. Do celého 
procesu účastníci zapojovali témata jako inklu-
ze, komunikační dovednosti a řešení problémů.

Nechyběla vzájemná výměna zkuše-
ností, rozvoj iniciativy a tvořivosti, kon-
takt s cizí kulturou i profesní a osobní růst.

Díky profesionální práci španělských ško-
litelů se stal mezinárodní kurz evropské-
ho programu Erasmus+ nezapomenutel-
ným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Jan Dvořák, účastník kurzu
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Co se nenosí
V úterý 5. 3. 2019 proběhlo naše první promítání 
z cyklu „Promítej i ty!“, které jsme zahájili filmem 
„Co se nenosí“. V budově Cyrilometodějského 
gymnázia, kde naše ICM sídlí, se sešlo 10 lidí, včet-
ně našeho hosta. Navštívila nás Mgr. Adéla Pícho-
vá z neziskové organizace ARPOK, která se věnuje 
(nejen) udržitelné módě a sociálnímu podnikání. 
Na mateřské dovolené založila značku APOLO 
a vyzkoušela, jak funguje pomalá móda v praxi. 

Po samotném filmu proběhla beseda. Vzhle-
dem ke komorní atmosféře to bylo velice přá-
telské povídání. Mgr. Adéla Píchová představila 
sebe a svoji práci, následně položila otázku, jaký 
máme na film názor. Po téměř hodinové diskuzi 
jsme dospěli k názoru, že chovat se stoprocentně 

zodpovědně k našemu prostředí ve všech smě-
rech (móda, běžné nákupy, cestování apod.) je v 
dnešní době téměř nemožné. Dotkli jsme se pro-
blematiky fast fashion, neadekvátních podmínek 
v asijských továrnách na textil, ale bavili jsme se 
i o životním stylu zero waste (život bez odpadů). 

Reakce na celou akci byly jen pozitivní a mno-
zí z nás se zamysleli, jestli opravdu potřebujeme 
tolik kusů oblečení ve své skříni. Za všechny moc 
děkujeme Mgr. Adéle Píchově za návštěvu a pří-
jemné povídání a těšíme se na další promítání. 

Petra Babičková, ICM Prostějov

I když je svátek zamilovaných (nebo také sv. Va-
lentýn) někdy považován za svátek komerční, my 
jsme se ho i přesto rozhodli oslavit. Slavili jsme 

s dětmi z Dětského diagnostického ústavu v Ho-
molích, které dorazily v hojném počtu. Děti si 
nejprve prohlédly naše centrum a seznámily se s 

tím, co zde děláme a  jak by pro ně 
mohlo být naše centrum užitečné. 
A protože jsme informační centrum, 
museli jsme nejprve dětem vysvět-
lit, kdo to vůbec byl sv. Valentýn, 
proč a jak tento svátek vznikl a proč 
ho vůbec  slavíme. Po informačním 
okénku jsme se pustili do vyrábění. 

Děti stříhaly, lepily, malovaly, 
a hlavně přemýšlely, komu svá srdíč-
ka,  přáníčka nebo zamilovaná zvířát-
ka věnují. Všechny dárky se moc po-
vedly a určitě udělaly mnoho radosti.

ICM České Budějovice

Sv. Valentýn v ICM České Budějovice
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OCHUTNÁVKA Z REMIXU

Myslíš minimalisticky?
Jak je možné, že dokážeme 
cestovat s jedním batohem, 
když doma máme i několik 
pokojů plných věcí? Je prav-
dou, že spousta lidí začne 
smýšlet minimalisticky prá-
vě díky cestování. Ať už se 
jedná o měsíční cestování 
po Asii s batohem na zádech 
nebo týdenní nízkonáklado-
vou dovolenou, v obou pří-
padech tě velikost zavazadla 
donutí přemýšlet nad tím, co 
skutečně potřebuješ a co je 
jen pohodlnost dnešní doby.

Zřejmě nelze popřít, že 
první místo, které se nám v 
naší domácnosti může zdát přehlcené, je šatník. 
Obecným pravidlem je, že pokud nějakou věc ne-
máš dva až tři měsíce na sobě (a teď nemluvíme o 
sezónních věcech), pak ji asi skutečně nepotřebu-
ješ. Je více než vhodné se vyhnout impulzivnímu 
nakupování věcí z nudy nebo jen kvůli tomu, že 
jsou za opravdu neodolatelnou cenu ve slevě. A 
proč vlastně zvyšovat světovou produkci nového 
(a zpravidla nekvalitního) oblečení obchodních 
řetězců, když ani nejsme schopni všechno unosit?

Druhou oblastí, ve které se dá (a mělo by se) 
smýšlet minimalisticky, je naše spotřeba potravin. 
Dnešní doba nabízí opravdu velké možnosti kam 
jít nakoupit – supermarkety, lokální trhy, speciali-

zované prodejny anebo třeba malé večerky v blíz-
kosti našeho bydliště. Prakticky můžeme mít co-
koli a kdykoli, obchody doslova praskají ve švech. 
Proč tedy nakupujeme hromady jídla, které ne-
jsme schopni zkonzumovat? Proč, když na druhém 
konci světa lidé umírají na podvýživu a chudobu, 
my plýtváme penězi za jídlo, které poté vyhodíme? 

Třetí, a dle mě rovněž důležitou oblastí, je mi-
nimalismus ve spotřebě energií. Jsme zvyklí, že 
máme neomezený přístup k vodě – a především 
k teplé vodě. Znamená to tedy, že se sprchujeme 
hodinu každý den nebo umýváme nádobí pod 
soustavně tekoucí vodou? Stejná situace nastává 
v případě, že nadměrně využíváme zdroje tepla. 
Jejich spotřeba je jak finančně nákladná, tak se 

i odráží na stavu život-
ního prostředí. Zkusme 
se někdy zeptat sami 
sebe - je opravdu taková 
zima, že musím nepře-
tržitě topit nebo pouze 
stačí, abych si vzal svetr?

Věřím, že každého na-
padne spousta dalších 
oblastí a situací, ve kte-
rých jde uvažovat mini-
malisticky a ekologicky. 
Tento výčet se mi zdá jako 
základní a nejdůležitější. 

Ivana Kocourková, ICM 
Prostějov
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Armenia - my country
As I mentioned I am from Armenia, I would 
like to give an Introduction to my country.

1.  Where is Armenia?
The Land of Noah, Armenia, officially called Re-
public of Armenia is a country in the South Cau-
casus region of Eurasia. Located in Western Asia  
on the Armenian Highlands, it is bordered by 
Turkey, Georgia, the de facto independent Re-
public of Artsakh, Azerbaijan and Iran. In Arme-
nian language the country is called Hayastan.

The Republic of Armenia has a territorial area 
of around 30000 square km. It is mostly mountai-
nous, with fast flowing rivers, and few forests. One 
of the rivers which find its place in our classical 
history based literature is the river called Araqs.

Average elevation of the country area is 10th 
highest in the world. Mount Ararat, which was 
historically part of Armenia, is the highest 
mountain in the region. Now located in Tur-
key, but clearly visible from Armenia, it is re-
garded by the Armenians as a symbol of our 
land. Because of this, the mountain is pre-
sent on the Armenian national emblem today.

2. Yerevan - 2800 years old city
Yes, Yerevan is the capital of Armenia. The histo-
ry of Yerevan dates back to the 8th century BC, 
with the founding of the fortress of Erebuni in 
782 BC by king Argishti I. Erebuni was designed 
as a great administrative and religious center, 
a fully royal capital. By the late ancient Armeni-
an Kingdom, new capital cities were established 
and Yerevan declined in importance.  The first 
project of the modern Yerevan was created du-
ring second decade of 20th century. The city 
is also famous as ”Pink city” due to the many 

Tufa-made buildings. Most of the non-residen-
tial buildings are in neoclassic style. (for exam-
ple The Opera House, The Republic Square).

3. Religion and the language
Armenia was the first nation to adopt Christiani-
ty as a state religion, an event traditionally dated 
to AD 301. Etchmiadzin Cathedral is the mother 
church of the Armenian Apostolic Church. Be-
fore Christianity Armenia was a pagan country. 
This temple is located in Garni and is the only 
pagan temple that is not destroyed by the King 
who accepted Christianity. The unique Arme-
nian alphabet was invented by Mesrop Mash-
tots in 405 AD. This is the golden age of Arme-
nian history. As you see it’s not relevant to Latin, 
Greek or Cyrilic letter prototype. And the lan-
guage is not related with any other language.

4. Climate
If you ever decide to go to Armenia for a visit  you 
need to be informed about climate. We have dry, 
hot and sunny summers lasting from June to mid-
-September. The Temperature fluctuates between 
22 and 40°C and sometimes even more. Springs 
are short, while autumns are long. Autumns are 
known for their vibrant and colorful foliage. Win-
ters are quite cold with plenty of snow. Sevan lake 
is the biggest fresh water lake in the whole region.

Shahe, ICM Kladno
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AKTUÁLNĚ Z ERYICA

CIJ z Lucemburska se mění na ANIJ
Lucemburská organizace CIJ (Centre Infor-
mation Jeunes) změnila v nedávné době ne-
jen svůj název, ale i své cíle a poslání. Nový ná-
zev ANIJ (Agence Nationale pour l‘Information 
des Jeunes) lépe vystihuje přerod informační-
ho centra pro mládež na národního partnera, 
který metodicky vede a podporuje informační 
služby pro mládež. Tak, aby byl rovný přístup k 
informacím – jak v osobním, tak on-line kontak-
tu – zaručený všem mladým lidem bez rozdílu. 

Organizace se netransformovala během je-
diného dne. Předcházel tomu delší proces hle-
dání cesty a směru. K tomu pomohly konzul-
tace a setkání se zahraničními informačními 
centry pro mládež i studijní cesta do Finska.    
Tam, na příkladu organizace Koordinaatti, čer-

pali zástupci tehdejšího CIJ mnoho nápadů. 
Tato studijní návštěva proběhla díky podpo-
ře  Eryica – konkrétně z rozvojového fondu. 

Organizace ANIJ představila nejen svou no-
vou vizi, ale také barevné logo, které před-
stavuje novou dynamiku a elán, který 
organizace do informačních služeb v Lucem-
bursku plánuje vnést. Více na www.eryica.org.

Julie Menšík Čákiová, NICM

Evropský týden mládeže 2019 už má konkrétní datum!
Každé dva roky se koná tzv. Evropský týden 
mládeže. Jeho cílem je oslavovat a propago-
vat mládežnické aktivity. Pod jeho hlavičkou a 
pod vedením Národních agentur probíhají ve 
33 zemích programu Erasmus+ různé aktivity. 
Letos se aktivity mladých lidí budou slavit na-
příč Evropou v týdnu od 29. dubna do 5. května.
Více na www.eryica.org. 

Julie Menšík Čákiová, NICM

Zd
ro
j

https://www.eryica.org/news/2019/2/28/cij-luxembourg-becomes-anij
https://www.eryica.org/news/2019/2/28/save-the-date-european-youth-week-announced
https://europa.eu/youth/week/european-youth-week-promotional-materials_en


TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

Bakala Foundation podpoří talentovanou mládež

Bakala Foundation pořádá desetidenní kurz žur-
nalistiky určený pro české i zahraniční studen-
ty. Kurz se uskuteční ve dnech 3. - 13. 8. 2019 
v Praze. Program Journey je zaměřen na předá-
vání praktických dovedností, které aspirujícím 

novinářům z celého světa pomáhají v dalším 
kariérním rozvoji. Zájemcům nabízí jedinečnou 
možnost seznámit se prostřednictvím interaktiv-
ních seminářů, workshopů a praktických cvičení 
s nejnovějšími metodami a trendy mediální práce.

Program Scholarship Bakala Foundation nabízí 
talentovaným a cílevědomým studentům podpo-
ru, kterou potřebují ke splnění svých studijních 
snů. Oslovuje zapálené mladé lidi mířící na ty 
nejlepší světové instituce.  Na stipendijním pro-
gramu Scholarship spolupracuje česká nadace 
Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací 

Fondation Zdenek a Michaela Bakala ve Švýcar-
sku. Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 2019. Uchazeči 
budou vyrozuměni o výsledcích prvního kola a 
případném postupu k ústním pohovorům během 
srpna 2019. Pohovory se uskuteční v září 2019 v 
Praze. Více informací najdete zde. 
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Nemělo by vám uniknout!

https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/

