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Jaana Fedotoff: Nejdůležitější je proaktivní přístup
Při příležitosti nedávného přijetí nové Evropské 
charty informací pro mládež vám přinášíme roz-
hovor s prezidentkou Eryica Jaanou Fedotoff.

1. Proč si myslíte, že 
bylo potřeba Evrop-
skou chartu informa-
cí pro mládež aktua-
lizovat?
V dubnu 2016 jsem 
se, jako nově zvolená 
prezidentka Eryica, 
sama sebe ptala, jaká 
jsou  hlavní témata, 
do kterých chci vlo-
žit své profesní zku-
šenosti a vědomosti 
nejvíce. Jedním z nich 
byla právě Charta. 

Vždy jsem viděla její velký význam. Její roli sil-
ného nástroje na podporu informací a poraden-
ství pro mládež. Proto jsem byla opravdu ráda, 
že se členové Eryica dohodli a rozhodli se, že 
sestaví pracovní skupinu, která vytvoří novou 
verzi Evropské charty informací pro mládež. 
Několik let jsem přemýšlela, jestli oprav-
du potřebujeme dva dokumenty. Chartu a
Principy on-line informací pro mládež. Byla jsem 
u toho, když se Charta aktualizovala naposle-
dy. Byla jsem i součástí příprav, když Eryica vy-
tvářela a přijala Principy on-line informací pro 
mládež. V té době a během několika dalších let 
byly oba dokumenty skutečně zapotřebí. Nyní, 
když víme o online službách a digitálním pro-
středí mnohem více, bylo stále náročnější vy-
světlit, proč tyto dva dokumenty oddělujeme. 
Online život už od toho offline života také není 
oddělený. Když jsme začali pracovat na sloučení 
dokumentů, byla jsem ohromena a šťastná z toho, 
jak stále relevantní a aktuální všechny principy 

byly. V zásadě v nich nic důležitého nechybělo, 
ale byl ten správný čas na úpravu toho, co chceme 
světu vzkázat a čím se řídíme. Dostali jsme také 
jedinečnou možnost diskutovat Chartu s našimi 
členy, ale také dalšími zúčastněnými stranami, a 
klást si otázku: „Jsme všichni stále na stejné lodi?“

Otázky, kterými jsme se během procesu zabý-
vali, byly:
• Jakým způsobem Charta čelí světu a životům 
dnešních mladých lidí?
• Jak se potýká s potřebami pracovníků, s nezbyt-
ností kvalitních informačních služeb pro mládež a 
s požadavky národních či lokálních struktur?
• Podporuje se Charta a nová strategie ERYICA?
• Musíme v dokumentu používat jazyk, který je 
bližší uživatelům a zachovat nějakou strukturu? 

Úlohou Charty je poskytnout etický návod pro 
poskytování  informací pro mládež. Je to páteř
vytváření informačních služeb pro mládež, 
národních, regionálních a místních struk-
tur. Určuje minimální profesionální standar-
dy a je kvalitním nástrojem pro pracovníky s 
informacemi pro mládež. Charta je také dů-
ležitým nástrojem v advokacii a při lobování.

(Pokračování na str. 2)



Konverzační klub anglického jazyka v Jindřichově Hradci 
Již třetím rokem probíhají  v Jindřichově Hradci 
konverzační kluby anglického jazyka. Mladí, kteří 
se těchto kurzů účastní, mají možnost pravidelně 
jednou týdně procvičovat své jazykové dovednos-
ti. Setkávají se s rodilými mluvčími i naším dobro-
volníkem ESC, který v organizaci působí. Konver-
zační klub je mezi mladými 
velmi populární a vyhledá-
vaný. V minulých  letech byl 
doprovázen i doučováním 
pro žáky základních a střed-
ních škol, kteří měli možnost 
si vylepšit své znalosti v ob-
lasti gramatiky i konverzace. 

Od letošního roku, bohu-
žel,  toto doučování neprobíhá 
z důvodu nepodpoření pro-
jektu ze strany MŠMT. Kon-
verzační klub  však nekončí 
a mladí lidé, kteří si chtějí 
vylepšit své jazykové kompe-

tence mají možnost přijít k nám a udělat malý krů-
ček k lepšímu uplatnění na trhu práce díky zna-
losti anglického jazyka na komunikativní úrovni.

Alena Jirtová

ROZHOVOR
Charta určuje minimální profesionální stan-
dardy a je kvalitním nástrojem pro pracovníky 
s informacemi pro mládež. Charta je také dů-
ležitým nástrojem v advokacii a při lobování.
2. Který princip z nové Charty je váš oblíbený 
a proč?
Mám ráda všechny bez rozdílu! Všechny jsou důle-
žité. Pokud však musím vybrat jeden, bude to čís-
lo 9.3 - pod heslem PROAKTIVNÍ. Zdůrazňuje, že 
všichni pracovníci pracující v oblasti mládeže jsou 
proaktivní hráči v oblasti médií a informací. Jedině 
tak mohou zajistit kvalitní informace pro mládež. 
Potřebujeme být o krok napřed a trvale se 
vzdělávat v tom, co se děje v médiích a infor-
mačním světě. V této oblasti není dostatek 
aktérů, kteří by se v této oblasti věnovali pří-
mé práci s mládeží. Vidím tedy, že informační 
služby pro mládež zde mohou hrát hlavní roli. 
3. Kdybyste mohla mít 3 přání, co byste si přá-
la pro informační služby pro mládež v Evropě?
Mým splněným snem by bylo, kdybychom 
mohli mít veškerou politickou vůli a veškerou 
možnou podporu k vytvoření stálých struk-
tur kvalitních informačních služeb pro mlá-
dež. Dále si přeji, aby informace pro mládež 
byly uznány ve všech zemích Evropy i mimo ni.

Seznamte se...
Jaana Fedotoff pracuje ve Finském Koordinaatti- 
Nuorten tieto ja neuvontatyön kehittämiskeskus 
už od jeho založení v roce 2006. Má magisterský 
titul z humanitních oborů a také studovala řadu 
dalších předmětů jako žurnalistika a mediální ko-
munikace na univerzitě v Tampere. Hned ze začát-
ku své kariéry začala směřovat k tématům jako 
komunikace, informace pro mládež, poradenství 
na národní a evropské úrovni. To je cesta, kte-
rou od té doby sleduje. Jaana se do aktivit a pro-
jektů Eryica zapojuje aktivně už od roku 1988. V 
roce 2016 byla zvolena prezidentkou organizace. 
Jaana je členkou mnoha expertních skupin a pro-
jektů jak ve Finsku, tak v Evropě. V letech 2000 
až 2013 byla členkou řídící skupiny programu 
Mládež v akci Evropské unie a podílela se na ně-
kolika mezinárodních projektech v různých úlo-
hách. Je členkou správní rady finské společnosti 
pro mediální vzdělávání, národní řídící skupiny 
Euroguidance a národní skupiny EU32. Je rovněž 
předsedkyní národního projektu ESR (2014-2017), 
který se zabývá poradenskými kompetencemi 
v oblasti nízkoprahových služeb pro mladé lidi.

Překlad: Julie Menšík Čákiová, NICM
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Návštěva a snídaně zdarma v třebíčském íčku
Ve dnech od 11. do 18. ledna se třebíčské íčko 
už potřetí vypravilo do třebíčských středních 
škol. Konkrétně šlo o dvě gymnázia, dvě ško-
ly technického zaměření, jednu školu soukro-
mou a jednu zdravotnickou. Cíl byl podobný 
jako předchozí roky – potěšit a nasytit studen-
ty, zahřát je v lednovém chladném počasí čajem 
či kávou (nebo je naopak zchladit ledňáky) a v 
neposlední řadě je informovat o akcích, které 
třebíčské íčko chystá v následujících měsících.

Postup byl každý den velmi podobný. Ještě za 
tmy jsme dorazili k vybrané škole a nachysta-
li vše potřebné – od várnic s teplým čajem a ká-
vou, přes zabalení pečiva do papírových sáčků, až 
po nachystání letáčků a postavení transparentů.
Jakmile začali studenti proudit do škol, připra-
vili se ti extrovertnější z nás a začali oslovovat 

studenty. Představili sebe a projekt ICM a poté je 
poslali ke druhé skupince, která jim nabídla sní-
dani. A co že jsme to všechno nabízeli? Na pití 
si mohli vybrat z již zmíněné kávy nebo ovocné-
ho čaje, k jídlu si mohli dát buď čerstvý loupák 
nebo voňavou koblihu s meruňkovou marme-
ládou. Ti odvážnější studenti si vzali i ledňáka.

Akce „Snídaně do škol“ je akcí velmi vyda-
řenou a oblíbenou, o čemž svědčí i to, že ji pro-
vozujeme už několik let. Nejenže se studenti po 
ránu najedí, zahřejí a na chvíli si oddechnou, ale 
zároveň se dozví něco o ICM a o službách a mož-
nostech, které nabízíme. Pro nás je odměnou pře-
devším spokojenost studentů. Nemohu ale zapřít, 
že občasné přebývající pečivo nás také potěšilo.

Ondřej Kaška, ICM Třebíč
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Mezinárodní setkání hledalo nové možnosti pro mladé
Cross-Sectorial Cooperation - tak se jmenova-
lo mezinárodní setkání pod hlavičkou progra-
mu Erasmus+, které se uskutečnilo od 12. do 
19. ledna v Petrovicích u Karviné. Setkali se na 
něm zástupci českých, polských, gruzínských a 
arménských měst, univerzit a neziskovek, kte-
ré podporují aktivní mladé lidi. Svého zástup-
ce tu mělo Informační centrum Český Těšín.

Součástí mobility byla i návštěva různých insti-
tucí, které pracují s mládeží, ať už to bylo v Karvi-
né nebo v sousedních polských městech Rybnik, 
Cieszyn a Jastrzębie-Zdrój. Konaly se také diskuze 
k tématu, jak udržet mladé lidi v malých městech 
nebo pracovní workshopy o neformálním vzdě-
lávání. Cílem mezinárodního setkání bylo pře-
dat si zajímavé tipy na podporu života mladých 
podnikatelů, spolupráce mládežnických center, 
zapojení mladých lidí do komunitních projektů, 
do regionální politiky apod. a také navázat kon-
takty napříč různými odvětvími práce s mladými.

Osmidenní projekt v Petrovicích u Karvi-
né zorganizoval spolek Petrklíč help a byl pod-
pořen z programu Erasmus+. Projekt propo-
jil čtyři země – Česko, Polsko, Gruzii a Arménii, 
aby hledaly inovační projekty podporující mo-
dernizaci vzdělávání, podnikatelské schop-
nosti, odbornou přípravu a zaměstnanost.

Společným tématem diskuzí byla otázka, jak 
podpořit lidi ve věku mezi 18 a 30 lety, aby byli 
ve svém okolí aktivní, aby se zapojovali do komu-
nitních projektů a aby ze svých měst neutíkali. 
Účastníci společně promýšleli budoucí projekty, 
které cílí nejen na mladé lidí ve svých regionech.
Jaké řešení nabízí například ředitel Youth Initi-
ative Centre Artur Najaryan z Arménie? „Vždy 

říkám našim mladým, že chci být raději první v 
naší malé obci než desátý v hlavním městě. Malá 
komunita nabízí více příležitostí za předpokla-
du, že představitelé jednotlivých institucí pod-
poří start mladých lidí, jak vidím na příkladu v 
Karviné v iniciativě Business Gate,” uvedl Arthur 
Najaryan při návštěvě multifunkčního cowor-
kingového centra Business Gate v Karviné. 

Na setkání v Petrovicích naváží další pra-
covní setkání zástupců jednotlivých insti-
tucí, která budou probíhat on-line nebo fy-
zickou návštěvou za podpory jednotlivých 
zapojených městských úřadů. V roce 2019 
je plánováno navazující setkání v Arménii.

ICM Český Těšín
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Brýle pro Afriku a Zachraň jídlo! v ICM České Budějovice
Tak nám začal nový rok a my jsme začali počítá-
ním. Počítali jsme brýle, které nám posílají lidé z 
celé republiky v rámci sbírky  Brýle pro Afriku.  
Spočítali jsme je, zabalili a odvezli na Slovensko 
do Bratislavy. Konkrétně do Dětské organizace 
Fénix, která je předá optikům k roztřídění a opra-
vám a poté organizaci Lions Club International. 

Naši dárci byli velmi pilní, a tak se nám 
za loňský rok podařilo nasbírat neuvěři-
telných 4323 ks brýlí a 1027 ks pouzder.
Sbírka stále pokračuje. Tak se doma po-
dívejte, jestli vám také nějaké brý-
le, které nenosíte, neleží v šuplíku. 

28. 1. 2019 jsme  v našem ICM  uspořádali    
workshop  Zachraň jídlo!, který pro děti z Dětské-
ho diagnostického ústavu  Homole připravila pra-
covnice z Potravinové banky Jihočeského kraje. 
Vysvětlila jim pojmy jako minimální trvanli-
vost, datum použitelnosti, datum spotřeby a 
bez data expirace. Děti se seznámily s tím, co 
vlastně potravinová banka dělá, jak získává 
potraviny, ale i drogistické zboží, jak a komu 
potraviny rozděluje a jak a kde vše skladuje.

Druhá část workshopu proběhla formou in-
teraktivního rozhovoru a práce s pracovním 
listem. Děti určovaly správné místo uskladně-
ní různých druhů potravin tak, že nálepky s 
obrázky potravin lepily na místa na obrázku 
tam, kam by danou potravinu uskladnily. Na zá-
věr si ověřily své znalosti vyřešením křížovky.

ICM České Budějovice
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Staré i nové tváře prostějovského ICM
Všechno, co začne, taky jednou skončí – to je 
skoro existenciální povzdechnutí, ale doufej-
me, že v tuto chvíli ne nad existencí samotné-
ho ICM. V současné době končí především EDS 
projekt naší rumunské dobrovolnice. Maria byla 
velkou posilou pro náš tým v uplynulých 12 mě-
sících. Pořádala tvořivé dílny, pravidelné anglic-
ké konverzace, workshopy, kde učila zájemce 

malovat mandaly.  Aktivně se účastnila besed a 
seminářů, kde mluvila jak o své zemi, tak o pří-
ležitostech a výzvách, které před ni projekt „ED 
– Dveře příležitosti dokořán“ postavil. Pro nás i 
naše návštěvníky se tak již stala starou známou 
dobrou tváří, se kterou se teď neradi loučíme.

A jaké tváře tedy teď na naše návštěvníky če-
kají v našem íčku? Jedna „stará tvář“ se už začala 
v ICM objevovat na podzim, kdy se do týmu vrá-
tila po rodičovské dovolené Katka Opatrná. Ta 
teď od ledna opět převzala vedení ICM. Staňka 
Zedníková zůstává, bohužel, stále v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, a tak náš tým posílí nová 
tvář – brigádnice Terka. V březnu se pak těšíme 
na praktikantku Petru, která v našem ICM zor-
ganizuje promítání z cyklu Promítej i ty! s ná-
slednou besedou a pomůže i s organizací naší 
tradiční Noci s Andersenem. Věříme, že i z těch-
to nových tváří se brzy stanou „staré známé“.

Kateřina Opatrná, ICM Prostějov

ICM Český Brod se na chvilku ponořilo do historie
Sídlo našeho íčka je v historické a památko-
vě chráněné budově, kde při rekonstrukci pro-
běhl také historický průzkum. Tak jsme si za-
čátkem února pozvali PhDr. Jana Frolíka, CSc., 
který průzkum vedl. Doktor Frolík je uznáva-
nou kapacitou archeologie středověku, kte-
rému se odborně věnuje po celou svou kari-
éru. Kromě působení v Ústavu archeologické 
památkové péče středních Čech vede Oddělení 
záchranných výzkumů Archeologického ústa-
vu AV ČR a přednáší studentům na univerzitách. 

Přednáška byla určena všem věkovým ka-
tegoriím. Proto nás potěšilo, že složení publi-
ka bylo generačně vyvážené a všichni si odnesli 
vědomosti nejen o naší budově, ale i o historii a 
archeologických průzkumech našeho města. Z 
oblasti historie je i současná výstava v naší ga-
lerii Šatlava na téma Sokolské ohlédnutí (1887 
- 2017) za Všesokolským sletem v Českém Bro-
dě. Věnuje se historickým fotografiím a doku-
mentům, trvá do poloviny března a byla připra-
vena v rámci spolupráce místních organizací. 

Na téma Infoabsolvent jsme v lednu v ICM 
individuálně proškolili 12 studentů. Účastníků 
nebylo mnoho, ale o to víc jsme se snažili a obě 

strany si to užily. Ve spolupráci s městem jsme se 
v polovině ledna podíleli na organizaci semináře 
na téma Smysluplné hospodaření s dešťovou vo-
dou, kterého jsme se i zúčastnili. V rámci seminá-
ře vystoupil Ing. Jiří Vítek a arborista David Hora. 

Na březen připravujeme opakované promí-
tání ekologického filmu A Plastic Ocean s ná-
slednou besedou s Green Peace. Tentokrát bude 
promítání určeno třem základním školám. Kro-
mě toho máme rozjednaný termín na přednáš-
ku o třídění odpadu v našem městě s ředitelem 
Technických služeb. Ke Dni Země se zapojíme 
do kampaně Pošembeří a za ICM plánujeme pro-
mítání ekologického filmu Ohrožená semínka. 
Rovněž ve spolupráci s Pošembeřím  se zapojí-
me do letošního plánovaného projektu Prožit-
kové učení v Pošembeří. Jedná se o propojení 
formálního a neformálního vzdělávání dětí a 
mládeže a vytvoření 21 výukových programů.

Zdenka Bočková, ICM Český Brod
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ICM Uherské Hradiště v novém
Začátkem února se Informační centrum pro mlá-
dež Uherské Hradiště přestěhovalo do nových 
prostor. Ty se stále nacházejí v chodbě Jezuitské 
koleje na Masarykově náměstí, jen o pár dveří 
dále (bývalý Obchod Naděje). Děti a mládež zde 
mohou využívat služy jako je kopírování, tisk, ske-
nování, možnost 3D tisku a internet (pro držitele 
ISIC, ITIC a ISIC Scholar karet je 30 minut zdar-
ma). Vystavujeme zde na počkání výše zmíněné 
slevové karty. Rádi podáme informace o krouž-
cích pro děti i dospělé, letních táborech, brigá-
dách, možnostech studia, o akcích v regionu apod. 

Kromě počítačů je pro mládež k dispozici i 
„relaxační zóna“, kde si mohou na gauči a seda-
cích pytlích odpočinout – třeba při čekání na 
autobus, kroužek nebo si jen tak pokecat s ka-
marády. Kromě těchto služeb nabízíme i různé 
workshopy, besedy, promítání a výukové progra-
my. Každý měsíc pořádáme například Jazykovou 
kavárnu (konverzace v cizím jazyce s rodilým 
mluvčím v kavárně Cafe 21), cestopisné besedy 
(každé 3. úterý v měsíci), různé workshopy (vý-
tvarné, animační, kreativní) a spoustu dalšího.

Ani v březnu nespíme zimním spánkem 
– právě naopak. Tento měsíc bude probí-
hat ve jménu zodpovědného chování a udr-
žitelné spotřeby. Navíc se přidáváme, jako už 
tradičně, k festivalu o lidských právech Je-
den svět, který opět realizuje Kino Hvězda. 
5. března (pro veřejnost) a 11. a 18. března (pro 
školní družiny) budou probíhat pro děti i mlá-
dež workshopy na téma Zero Waste (nulový od-
pad), kterými chceme přimět k aktivnímu sni-
žování produkce odpadu. Za lidovou cenu 25 Kč 
si každý účastník vyrobí povoskovaný ubrousek 
na svačinu, dekoruje skleničku na kaši nebo jo-
gurt a vyrobí šumivou bombu do koupele. Tvo-
řit se bude ve Felixově sále Jezuitské koleje.

7. března v nových prostorách Informační-
ho centra pro mládež spouštíme nový projekt 
zvaný Kanape. Kanape je motivační setkání s 
mladým podnikatelem/podnikatelkou do 30 let 
(ideálně z našeho regionu),  které bude moderovat 
šikovný moderátor. Na setkání zveme především 
studenty i širší veřejnost – ti všichni se můžou ptát 
na to, co je zajímá. Projekt si klade za cíl motivovat 
mladé k překonání strachu z podnikání, poradit 
jim, jak na to, případně je inspirovat již realizova-

nými projekty. Celé setkání bude natáčeno na ka-
meru a virálně streamováno na FB stránkách In-
formačního centra pro mládež Uherské Hradiště. 
Video pak bude umístěno na youtube kanále ICM.
Jazyková  kavárna   aneb  Tradiční setká-
ní nad šálkem dobré kávy s rodilým mluv-
čím Andym  se uskuteční ve čtvrtek 14. 
března v komunitní kavárně Cafe 21.

19. března se můžete těšit na cestopis-
nou besedu, tentokrát s názvem Tajem-
ný svět Mayů, kterou přinese Milan Šťourač.
21. března pak bude v Cafe 21 hostem Hel-
ča – sympatická studentka, která s další-
mi dvěma kamarádkami založila iniciativu 
Czech Zero Waste. Helča píše blog o životě 
bez tvorby odpadu, o který se již 4 roky snaží. 

A konečně promítání filmů z festivalu Jeden 
svět, se uskuteční v úterý 26. a ve čtvrtek 28. břez-
na ve Felixově sále. Promítat se budou filmy Začít 
znovu a Village of Swimming Cows. Po projekci již 
tradičně následuje beseda se zajímavými hosty.

ICM Uherské Hradiště



OCHUTNÁVKA Z REMIXU

Vyražte na běžky!
Běžky – dvě tenká prkénka, na kterých se 
můžete prohánět zimní krajinou. Krás-
ný pocit svobody a pohybu. Vyražte i vy! 
V letošním roce jsou na ně ideální podmínky. 
Všude bylo (a někde ještě je) mnoho sněhu. Pro-
to navrhuji, abyste vzali kamarády, rodinu nebo 
kohokoli jiného a hned vyrazili na hory. Pro Ji-
hočeský kraj je samozřejmě ideální Šumava. 

Pokud jedete na běžky poprvé, doporučuji si 
je nejdříve půjčit, abyste vyzkoušeli, jestli vás to 
bude bavit. Běžky pak nejlépe zakupte v pose-
zónních slevách. Pro začátečníky a spíše turis-
ty doporučuji si koupit dobré osvědčené běžky 
se šupinami, které zajistí, že dopředu pojedete 
a do kopce vám to nebude podkluzovat. Hlavní 
výhodou ovšem je, že tyto běžky nemusíte vů-
bec voskovat. Kdo je totiž chce před jízdou ma-

zat, musí se v tom vyznat a také je to zdlouhavé.
Nezapomeňte se na projížďku také pořádně 
připravit. Vezměte si termoprádlo a více vrstev, 
abyste se mohli buď svléct nebo naopak přio-
bléct. Také si vezměte malý batoh či ledvinku, do 
které si dáte peněženku, pití a malou svačinku.
Když se poprvé postavíte na běžky, udě-
lejte to na rovině. Ušetří vás to pádů, 
které by vás potkaly jízdou z kopce. 

Pak už stačí pouze šoupat nohama a zapichovat 
hůlky do sněhu. Rázem zjistíte, že jedete. Jízda do 

kopce bude mírně namáhavá, ale techni-
ka stromeček vám pomůže zdolat každý 
kopec. Při sjezdech to bude horší. Nemů-
žete totiž dělat obloučky jako na sjez-
dových lyžích, ale můžete pouze plužit. 
Jako zabrzdění ve velké rychlosti vždy 
zabere úskok do strany neboli držkopád, 
který stoprocentně zastaví váš sjezd.
Vyrazit můžete například na Kvildu, 
kde je spousta běžeckých cest – např. 
cesta na prameny Vltavy nebo cesta 
na Bučinu, či pohodová cesta z Kvil-
dy na Horskou Kvildu. Teď už ale 
nečti,  upaluj pro lyže a hurá na hory!

Tomáš Babický

A story about mandalas 
The word “mandala” comes from a Sanskrit 
language and it means circle or center. 
Mandala is known as a drawing used as a 
symbol of the Universe in meditation that 
connect us with our inner soul and Divinity.  
As discovered through time mandalas are 
found in many different cultures, religions 
and fields, like psychology as a method 
of self-expression with a healing effect.  

What was even more interesting for me is that 
the mandala is not only a human creation and ex-
pression through different forms. Mandalas are 
found in the whole creation, till the smallest atom.             

Snowflake
In our days mandalas are used for meditation 
and as form of therapy in the healing process. 
There are three ways in which you can use 
them: by contemplating them as form of 
meditation, coloring them and/or creating them.

I started with the coloring as I felt it was sim-
pler for me at that time, but the moment came 
when I felt I need it more so I started sear-
ching ways on how to create my own mandalas. 

(Pokračování na str. 9)
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From my experience no matter what op-
tion you choose the important thing 
is to trust and follow your intuition.
In the present moment I am using three ways in 
which I create a mandala: by drawing an intu-
itive pattern, by using natural elements in crea-
ting a mandala or by using the method developed 
by Irsula Irrgang for creating Light mandalas.

During my EVS project I had the opportunity 
to also be a facilitator for five workshops, two 
official ones as a part of my project activities 
in the organizations, one during the On arri-
val training, one during a summer camp for the 
mothers present there and one during the trai-
ning “Connection with nature”. In total there 
were around 40 people who participated at my 
workshops and for whom I am grateful for their 
presence and openness in exploring this method. 

Anyone can create a mandala
“When it comes to mandala there are different 
effects that it has on us when we work with them, as 
healing, harmony, relaxation and peace with our-
selves. By working with mandalas we bring balan-
ce between the two brain hemispheres, the mascu-
line and the feminine, between reason and sense 
and we connect with our inner self, so our mind  
becomes calmer, we think more  positively and 
our  body gets  in a state of harmony and healing.”

When I started creating mandalas I wasn’t aware 
of its healing effects, I did them as a form of art, as 
I was fascinated by their symmetry and beauty. In 
time I become  aware that I felt more creative, calm 
and relaxed and at the same time more focused 
and present when creating them, so I continued 
doing them also for this reasons and as a form of 
connecting with my inner self and the things that 
I want in my life like happiness, health, love etc. 

From my perspective anyone can create a 
mandala, there is no need for artistic talent 
in creating a mandala, if you feel to do it, just 
do it – experience for yourself and don’t take 
this words for granted, as the experience is the 
best teacher. You can look at some photos and/
or tutorials for inspiration, but in the end don’t 
forget it´s your mandala so follow your intu-
ition when drawing a line or adding a color. 
If you decide to work with mandalas, as a way to 
connect with yourself my recommendations are:
• to create a space around you that makes you feel 

safe and relaxed, you can use music, candles and/
or aromatherapy, etc.
• to practice mindfulness while doing it – to pay 
attention at your thoughts and feelings, but don’t 
get attached by them, observe them and let them 
go in the exhale – remember to breath conscious-
ly and stay in the present moment.
• to follow   the principle of mandala: as above, so 
below; as in the right, so in the left, as within, so 
without.
• to not compare your mandala with others. As 
the mandala is not just a painting to put on the 
wall, it´s an expression of your soul and is beauti-
ful as it is. Be kind with yourself.
•  to  pay  attention of how it makes you feel. If you 
have feelings that you don’t understand you can 
burn it and flush it, and ask the divinity to trans-
form it.
• to enjoy the process – it´s  your  moment with 
yourself.

If you feel like showing me your manda-
las and/or to talk more about it, feel free to 
write me at maria.hretculesei@gmail.com.  
With love,

Maria Hretculesei, ICM Prostějov
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TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

2. 3. 2019 / Praha
Rise and Shine: Podnikni to 2019 (info)
4. 3. 2019 / Praha
Udělejte z vaší výroční zprávy skvělý propagač-
ní materiál! (info)
5. 3. 2019 a další... / Praha
Organizátorský kurz (info)
5. 3. 2019 / Plzeň
Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých 
školách (info) 
6. 3. 2019 / Praha
Představení Nadačního fondu Eduzměna (info)
6. 3. 2019 / Praha
30. EduFórum: Učíme (se) v digitálním světě 
(info)
6. 3. - 17. 3. 2019 / Praha a další města
Festival Jeden svět (info)

Nemělo by vám uniknout!

8. 3. 2019 / Praha
Konference Vzdělání pro život 2019 (info)
13. 3. 2019 / Praha
Personalistika pro neziskovky (info)
22. 3. - 23. 3. 2019 / Praha
Řešení konfliktů vyjednáváním (info)
21. 3. 2019 / Praha
Dovednosti budoucnosti (nejen) pro mladé podni-
katele (info)
27. 3. 2019 / Plzeň
Noc vzdělávání 2019 (info)
29. 3. 2019 / Praha
Vzdělaná společnost (info)
5. 4. 2019 / Praha
Jak na komunitní projekty (info)
10. 4. 2019 / Praha
NGO Market 2019 (info)

Konference a navazující 
workshopy představí české i za-
hraniční projekty, které účinně 
bojují s šířením dezinformací 
a pomáhají v kultivaci debaty 
na internetu. Potkají se studen-
ti a další aktivní lidé se zájmem 
o téma s mediálními experty, 
datovými žurnalisty, zástupci 
platforem, reklamy a businessu.
Více informací najdete zde.

https://www.facebook.com/events/1975640999397948/
https://www.facebook.com/events/232679174289978/
https://www.facebook.com/events/2231489997131132/?event_time_id=2231490073797791
https://www.facebook.com/events/238985367031181/
https://www.facebook.com/events/321994275331133/
https://www.facebook.com/events/2159465014111841/
https://www.jedensvet.cz/2019/?fbclid=IwAR0QMgpXsUbFU9Ope-YBwQU2gfGq0KLtdnEn7kSlbfaZVqHuiMtMPADmq0A
https://www.facebook.com/events/369396243851702/
https://www.facebook.com/events/244138609857069/
https://www.facebook.com/events/2262976457126607/?event_time_id=2262976463793273
https://www.facebook.com/events/2372171119484264/
https://www.facebook.com/events/1105490536299717/
https://www.facebook.com/events/475998409600858/
https://www.facebook.com/events/391174558316000/
https://www.facebook.com/events/358356138330701/
https://www.cyberdialogue.cz/program.html

