
tečné zletilostiAICM ČR se nejen ve výkonném výboruAICM ČR rozpoutala diskuze zda není ten správný
čas... zda má ještě smysl být v „balíku”... Ejhle...! Výrazně většinově zvítězil názor, že určitě být v „balíku”
se vyplatí.Apřitom se vlastně až tak o peníze nejednalo a nejedná.... I přes to, či právě proto, že MŠMT vy-
kazuje snahy účelově nepodporovat ty zřizovatele ICM AICM ČR, jejichž především statutární zástupci
jsou ministerstvu „nepohodlní” ... A třeba když i některá další ICM AICM ČR zažila vícekrát šikanozní jed-
nání ministerské tzv. „certifikační komise” a rozhodla se , že dokud se nezmění ministerská koncepce, mi-
nisterská certifikace ICM a nebudou sestaveny opravdu odborné certifikační týmy, tak se do státní certifi-
kace prostě nebudou hlásit… A přesto i tato „nepohodlná” ICM AICM ČR dále, byť třeba na dobrovolnické
bázi, působí a poskytují skutečně kvalitní informačně poradenské a konzultační služby.... Asi to je fakt i
trošku o něčem jiném, než si někdo od zeleného stolu myslí. Lze například deklarovat partnerstvím vztahy
MŠMT a NNO v oblasti informací pro mládež a o mládeži když ve skutečnosti konkrétně Odbor pro mládež
se snaží či podporuje vše, co vede ve svém důsledku k likvidaci partnera?A to třeba i jenom proto, že part-
ner ví kdo-co-kde-kdy a proč? Vyjádřením vůle být i nadále v „balíku” AICM ČR je i tento nový produkt
AICM ČR. Jeho smyslem a posláním je informovat stávající i potencionální partnery o skutečném dění v
sítiAICM ČR a podporovat realizaci Koncepce rozvoje ICMAICM ČR na období 2014 - 2020.

výkonný výbor AICM ČR

Vážení kolegové, přátelé a příznivci Informačních center pro mládež /ICM/,
členůAsociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR
/AICM ČR/,
v uplynulém období se nám společně podařilo ledacos pozitivního. Ale jak už
to tak bývá, sem tam se i nějaký ten černý mráček na slunečné obloze objevil...
Domníváme se, že v posledním období se jich ale v oblasti informačně pora-
denských a konzultačních služeb pro děti, mládež a pracovníky s mládeží
shluklo nějak moc.A tak není ani divu, že třeba i u příležitosti dosažení čás -
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...STALO SE V ÚNORU...
chválíme

...STALO SE V ÚNORU...
nechválíme

V dňoch 23. 2. – 24. 2. 2015 v Banskej Bystrici orga-
nizovalo Združenie informačných a poradenských
centier mladých na Slovensku podujatie pod ná-
zvom „VYJADRI SA“. Podujatie sa realizovalo v
rámci projektu „Za jedno lano“. „...Vďaka tomuto pro-
jektu a jeho odkazu, že mladí môžu meniť politiku,
sme boli svedkami, ako sa riešenie problémov v na-
šom meste pohlo dopredu...”.
zdroj www.icm.sk, www.zipcem.sk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rozdalo podle Nejvyššího kontrolní úřadu (NKÚ) v
letech 2011 – 2013 na podporu sportu neprůhledné
dotace 800 milionů korun. Další stamiliony pak prý
údajně vyplatilo na základě neúplných, chybných,
pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí
o dotace. Z dostupných zdrojů je možné konstato-
vat, že cca 1/3 přidělených dotačních prostředků by-
la poskytnuta v rozporu s danými pravidly. Kontrola
NKÚ potvrdila to, co současný ministr školství Mar-
cel Chládek konstatoval již v polovině loňského
roku - prostředky byly ze strany MŠMT poskytovány
netransparentně. Dle vyjádření pana ministra již v
roce 2014 MŠMT přijalo řadu opatření, která měla
eliminovat rizika, na které zpráva NKÚ upozornila
„...Všechna tato opatření, včetně posílení kontrol-
ních mechanismů, povedou k tomu, že systém bu-
de přehlednější, adresnější a transparentnější...“
uvedl na únorové tiskové konferenci ministr škol-
ství.
Doufáme, že se „cosi” obdobného stane i v oblasti
podpory mládeže. Zkušenosti AICM ČR hovoří o
tom, že se konkrétně ve skupině pro podporu mlá-
deže a sportu na ministerstvu doposud příslušní
úředníci až tak „nežinýrovali” pravidly, která sami vy-
mýšleli. Podstatným problémem, i v letech 2011 -
2013, bylo například přidělování státních dotací or-
ganizacím, které opakovaně neplnily pravidlo např.
předání výroční zprávy na MŠMT v daném termínu.
V zájmu ochrany a hájení zájmů svých členů, nejen,
i v roce 2014 požádala AICM ČR o poskytnutí infor-
mace, zda-li MŠMT opět změnilo dotační pravidla
Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží
pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až
2015, konkrétně v Programu 5. V květnu loňského
roku jsme byli písemně informováni, že odbor inter-
ního auditu MŠMT potvrdil, že se daná pravidla ne-
změnila a zároveň jsme byli ujištěni, že „...z výsled-
ků šetření byly vedením MŠMT vyvozeny závěry a
přijata opatření k nápravě zjištěných skutečností a k
zamezení jejich opakování...”. Toto ujištění však
vzalo vniveč za několik málo dní při vyhlášení vý-
sledků mimořádných dotačních řízení - stejné poru-
šení pravidel, stejné organizace...
Zřejmě jedním z rozhodujících opatření k nápravě
zjištěných skutečností a k zamezení jejich opako-
vání se měla stát Novela Programů státní podpory
práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové or-
ganizace na léta 2011 až 2015. Měla, ale...
Vyhlášené výsledky dotačního řízení pro tento rok
opět vznášejí některé otazníky. U stejného titulu,
tentokráte vedeného jako Program 4, je možné se
domnívat, že daná - novelizovaná - pravidla byla
opět porušena v ještě větším rozsahu. Sice se v po-
rovnání s podporou sportu nejedná nejedná o ho-
rentní sumy, ale... Chce se nám doufat, že systémo-
vá opatření MŠMT v oblasti podpory sportu na sebe
nenechají dlouho čekat oblast podpory mládeže...
zdroje www.msmt.cz, denní tisk 3 a 4.února 2015

ěsíčníkM
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KDO JSME? Asociace pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v České republice

Jsme dobrovolným sdružením zřizovatelů a provo-
zovatelů - právnických i fyzických osob - Informač-
ních center pro mládež v České republice. Jsme or-
ganizací nepolitickou, nezávislou na církvích, hnu-
tích a ideologiích, stejně jako na orgánech státní mo-
ci a správy. Úzce spolupracujeme se všemi státní-
mi, nestátními, soukromými a dalšími subjekty v
České republice i mimo ni, které mají shodné či po-
dobné zájmy. Hájíme zájmy svých členů a zájmy, po-
třeby a práva mládeže v oblasti poskytování a zpro-
středkovávání informací, které nejsou zatíženy dis-
kriminací, jakoukoliv ideologií či jinými předsudky v
souladu s Evropskou chartou informací pro mládež.
Předkládáme náměty a doporučení ke koncepcím
všech informačních systému a aktivit, které se mo-
hou dotýkat oblasti informací pro mládež v České re-
publice. Realizujeme informačně poradenské, kon-
zultační a expertní služby pro své členy, děti, mlá-
dež, pracovníky s mládeží, partnerské instituce a or-
ganizace i nejširší veřejnost. Svou činnost vykoná-
váme na celém území ČR více než 15 let.

AICM ČR - KDE NÁS NAJDETE ?
Adresář členů AICM ČR

www.icmcr.cz



CPDM o.p.s. Český Krumlov
zřizovatel ICM Český Krumlov

Projektu, který se uskuteční v Budapešti ve dnech od 30. března do 3. dubna
2015 se zúčastní skupiny dětí z Polska, Slovenska, České republiky - České-
ho Krumlova a samozřejmě Maďarska. Organizátorem projektu je maďarská
umělecká asociace Kid,s Eye se sídlem v Budapešti, která se zabývá přede-
vším aktivitami v oblasti podpory a rozvoje dětského a mládežnického filmu v

Maďarsku. Projekt je obsahově zaměřen na podporu filmové tvorby dětí, které žijí v dětských domovech a
nebo v pěstounských rodinách. Děti, které nemají přílišné zkušenosti z práce s filmem projdou v rámci pěti-
denního programu základními kursy v oborech, které jsou k filmařině potřebné. Výsledkem snažení každé
národní skupiny bude krátký film na vybrané téma. Všechny vzniklé filmy pak budou prezentovány na le-
tošním ročníku Kid's Eye Film Festival, který se uskuteční 8. května 2015 v Budapešti.
íce informací www.cpdm.cz

Pro AICM ČR zpracovala provozní kancelář AICM ČR  Tábor - Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

...STALO SE V ÚNORU...
v síti AICM ČR

O posledním únorovém čtvrtku bylo zaháje-v Brně
no čtvrteční pravidelné dopolední cvičení Jóga Ve-
černice - pro babičky a pro studentky. Pravidelný
Zpravodaj Informačního centra pro mládež při
NZDM OPEN HOUSE informoval širokouBruntál
veřejnost o nabídce volnočasových aktivit v okruhu
působnosti. Stejně tak kolegové v Českých Budě-
jovicích Víkendovýchtradičně prostřednictvím
tipů podpořili informovanost široké veřejnosti o na-
bídce volnočasových aktivit, uskutečnilo se jedná-
ní Předsednictva zřizovatele, kurz Hlavní vedoucí
tábora a seminář vedení účetnictví v NO – účetní
uzávěrka. se uskutečnilo dal-V Českém Krumlově
ší promítání a vyprávění na cestovatelská témata
Cestování trochu jinak. Nelenil ani zdejší tiskový
infoservis a světlo světa spatřily i nové INFOLISTY
tématicky zaměřené na nabídky evropského pro-
gramu ERASMUS+. O zajímavých akcích z regio-
nu tradičně informovali zájemce opět prostřednic-
tvím pravidelných INFO-NOVINEK v Hradci Králo-
vé V Jindřichově Hradci. přivítali v měsíci únoru
prvního dobrovolníka Evropské dobrovolné služ-
by ze Španělska. V Pelhřimově- Iona Eslavu se
uskutečnila . NávštěvníciČOKOLÁDOVÁ HODINA
získali recept na Schwarzwaldský dort německé
dobrovolnice na Evropské dobrovolné službě... Až
do konce března mohou zájemci do pelhřimovské
Hodiny H nosit upletené či uháčkované čtverce v
rámci charitativního projektu “Upleť čtverec”. A v
únoru nechyběla od pelhřimovských ani nabídka
evropského programu ERASMUS+. Zajímavosti
se dějí i Uskutečnilyv Prachaticích - Herní 1/4 ky.
se zatím na atéma MANDALY se Zdeňkem na té-
ma Dobble - Dobble. V Prostějo-společenská hra
vě Newsletter Eurode-opět spatřil světlo světa
sku. U příležitosti svátku všech zamilovaných se
uskutečnila i tvořivá dílna s ICM - Valentýnské
překvapení. Světového dne sociálníU příležitosti
spravedlnosti prostějovští nabídli zájemcům opět
přístup na internet zdarma... Doslova a do písme-
ne si návštěvníci a nej-od dobrovolníků v Táboře
širší veřejnost vydupala pokračování informační
nabídky zadavatelů krátkodobých pracovních
příležitostí v Jihočeském kraji a zahraničí. Zpí-
vat s knížkou, putovat po Srí-lance či si připome-
nout rok 1945 v literatuře mohli všichni zájemci v
Turnově. tvořivé setkání dětíOpět nechybělo ani
Klubu Matýsek, téma Ve-pohádkový podvečer na
černíček má narozeniny včetně tvořivé dílny. Po-
kračoval i projekt Paměť národa...

Vzdělávání
KURZ ODDÍLOVÝ VEDOUCÍ 2015

Vzdělávání
KURZ INSTRUKTOR, RÁDCE ODDÍLU

Mládež a svět
PROJEKT „TO BE CONTINUED…“

Mládež a svět
PROJEKT „TO BE CONTINUED…“

RADAMBUK z.s. České Budějovice
zřizovatel ICM České Budějovice

RADAMBUK z.s. České Budějovice
zřizovatel ICM České Budějovice

Vzdělávací středisko Maják Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje pořádá
vzdělávací kurz Oddílový vedoucí 2015 ve dnech 21. – 22.března 2015, 28. –
29.března 2015. Začátek kurzu v sobotu 21. března 2015 od 9 hodin, ukonče-
ní kurzu v neděli 29. března do 15 hodin písemným testem. Místo: prostory Ra-
dy dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, České Budějovice. Cílem
kurzu je poskytnout účastníkům základní témata z oblasti pedagogiky a psy-
chologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účast-
níci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a
základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddí-
lech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Účastníci
obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Věk účastníků od 18 let. S sebou zá-
pisník, tužka, staré noviny (celé), šátek na zavázání očí, sportovní oblečení a
obuv na praktické hry, strava vlastní. Cena kurzu - členské spolky RADAM-
BUK - 600 Kč, ostatní účastníci 900 Kč. Více informací www.icmcb.cz. přihláš-
ky www.radambuk.cz.

Vzdělávací středisko Maják Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje pořádá
vzdělávací kurz Instruktor, rádce oddílu 2015 ve dnech 21. - 22. března
2015, 28. - 29.března 2015. Začátek kurzu v sobotu 21.března 2015 od 9 ho-
din, ukončení kurzu v neděli 29. března 2015 do 15 hodin písemným testem.
Místo: prostory Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje, Husova 45, České Bu-
dějovice. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní témata z oblasti pe-
dagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organi-
zaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí
první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mlá-
deží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských tábo-
rech. Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Věk účastníků: od 15 le-
t. S sebou zápisník, tužka, staré noviny (celé), šátek na zavázání očí, sportov-
ní oblečení a obuv na praktické hry, strava vlastní (přestávka na oběd 12,00 –
13,00 hod., k dispozici varná konvice). Cena kurzu - členské spolky RADAM-
BUK - 500 Kč, ostatní účastníci 800 Kč.
Více informací www.icmcb.cz. přihlášky www.radambuk.cz.

Mládež a svět - ERASMUS+: PROJEKT „Youth voice – Social Support“
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov

Projekt se uskuteční v lotyšském městě Liepaja Zúčastní se mladí lidé zeve dnech 22. - 31. března 2015.
14-ti evropských států včetně dvou zástupců z Českého Krumlova. Hlavní náplní projektu je seznámit
účastníky s novými přístupy, metodami a možnostmi v oblasti práce s vyloučenými či jinak společensky
znevýhodněnými skupinami obyvatel - etnickými menšinami, sociálně a ekonomicky znevýhodněnými,
mentálně/fyzicky handicapovanými… S hlavním realizátorem tohoto projektu Liepājas Jaunie Vanami
(„mladí orlové z Liepaji“) má CPDM, o.p.s. bohaté zkušenosti z projektů uskutečněných v minulých letech.
Spolupráce s tímto partnerem bude pokračovat i v další části roku 2015, kdy v červnu bude realizován po-
dobný vzdělávací projekt v Českém Krumlově za účasti právě lotyšských lektorů.
Více informací www.cpdm.cz

Volný čas
Středisko volného času Vikýř Jablonec nad Nisou

1. března od 15.00 hod. Chronos - KARNEVAL S VIKÝŘEM V NÁMOŘNICKÉM STYLU II
6. března od 20.00 hod. Chronos - - tradiční zábavná akce VikýřePLES NEPLES
14. března - výlet do Harrachova vhodný pro děti od 7 letSETKÁNÍ S KRAKONOŠEM
14. března od 10.00 hod. - oblastní přehlídka zpěváků lidových písní z regionuZPĚVÁČCI
14. března od 14.30 hod. - sportovní akce pro všechny zájemceBRUSLENÍ S VIKÝŘEM
21. března od 14.00 hod. - soutěže, bruslení, vystoupení kouzelníka, volbaMAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ
Miss maškara 2015.
Více informací www.vikyr.cz

ICM Jablonec nad Nisou
zřizovatel SVČ Vikýř Jablonec nad Nisou
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Mládež a svět - GLOBAL EDUCATION NETWORK OF YOUNG EUROPEANS - Etiopie
Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Volný čas - Vzdělávání - TVOŘIVÉ 1/4 KY
KreBul o.p.s. Prachatice

Mládež a svět - TÝDEN INTERNETU ZDARMA
Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Volný čas - NOC S ČESKÝMI POHÁDKAMI
Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

KreBul o.p.s. Prachatice
zřizovatel ICM Prachatice

KSRaP CMG v Prostějově, z.s.
zřizovatel ICM Prostějov

Informační centrum pro mládež Prostějov pořádá namísto tradiční Noci sAndersenem Noc s českými po-
hádkami. Děti mohou očekávat cokoliv - začarovaný les, tajemné úkoly, hledání pokladu, boj s drakem i
záchranu království.... Hravý program bude zakončen přespáním v budově školy. Nočními pohádkovými
hrdiny se mohou stát všechny hodné děti ve věku od 6 - 12 let, nejlépe v pohádkovém kostýmu, které vypl-
ní a doručí ji . Příchod je možný v ., společ-přihlášku do 17. března pátek 20. března 2015 od 17.45 hod
ný program začne přibližně v 18.15 hod. Konec .v sobotu 21. března 2015 v 8.30 hod
Více informací www.icmprostejov.cz

Beseda s účastníci stáže programu GLOBALEDUCATION NETWORK OF YOUNG EUROPEANS v Etio-
pii. Proč frčí v Etiopii bílá? Co musíte mít s sebou, než se vydáte na nákup? Na co si dát pozor u jídla...?
Nejen na tyto otázky naleznete odpověď v úterý 17. března od 16.00 hod. v přízemí Cyrilometodějské-
ho gymnázia v Prostějově.
Více informací www.icmprostejov.cz, http://zapisnikzcest.blogspot.cz.

3. března 2015 - Škola reflexní terapie - Jarní očista těla i duše,
17. března 2015 - Škola reflexní terapie - Den plný zdraví
vždy od 18.00 hod Informační centrum pro mládež. Lektor Mgr. Květa Kadlecová.
19. března 2015 od 16.30 hod. Informační centrum pro mládež - Cyklus tvořivých čtvrtků - Vaření s Lů-
cou. Více informací www.krebul.cz.

Informační centrum pro mládež Prostějov pořádá v týdnu od pro všechny zájemce23. do 26. března 2015
Týden internetu zdarma u příležitosti Světového dne divadla. Je připomínkou divadelního umění a je-
ho nesčetných podob. Přístup k internetu zdarma každý všední den v otevírací době ICM, tj. od 14.00 do
17.00 hod, a to na maximálně 1 hodinu každý den. Pro návštěvníky bude připravena tematická nástěnka
se zajímavými informacemi a soutěže.
Více informací www.icmprostejov.cz

29. března – 6. dubna 2015 - Španělsko - bilaterální projekt – výměna mládeže o pohybu a zdravém
životním stylu pro zájemce ve věku od 13 do 17 let.
30. března - 7. dubna 2015 - Řecko Mesogeios- - školení o outdoor aktivitách, řecké a balkánské
tance, pro zájemce ve věku od 18 let.
30. března – 6. dubna 2015 - Bulharsko - seminář o Evropské dobrovolné službě, pro zájemce ve
věku od 18 let.
30. března – 5. dubna 2015 - Španělsko European legends- – výměna mládeže pro zájemce ve
věku 13 - 15 let.
Více informací www.hodinah.cz.

Mládež a svět - ERASMUS+ - VÝMĚNY MLÁDEŽE, ŠKOLENÍ, EDS
Hodina H Pelhřimov z.s.

Hodina H Pelhřimov z.s.
zřizovatel ICM Pelhřimov

KSRaP CMG v Prostějově, z.s.
zřizovatel ICM Prostějov

KSRaP CMG v Prostějově, z.s.
zřizovatel ICM Prostějov

Asociace je nepodnikatelským zájmovým sdruže-
ním právnických osob, které bylo založeno v roce
2003. Sdružuje téměř 900 nestátních neziskových
organizací, prosazuje a obhajuje však společné zá-
jmy a potřeby celého neziskového sektoru. AICM
ČR je členemAsociace od roku 2010.
více www.annocr.eu,
www.facebook.com/www.annocr.eu

ZIPCeM je střešní organizací pro jednotlivá Infor-
mační centra mladých, která působí v jednotlivých
regionech Slovenska. Cílem ZIPCeM je spolupráce
s ICM, jejich metodické usměrňování a společná
metodika práce. www.zipcem.sk

PARTNEŘI AICM ČR
ASOCIACE NNO V ČR

TÉMATICKÉ DNY
V ICM AICM ČR

PARTNEŘI AICM ČR
ZIPCeM V SR

2.3.Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
8.3. Mezinárodní den žen
10.3. Evropský den památky obětem terorismu
15.3. Světový den spotřebitelských práv,
20.3. Světový den divadla pro děti a mládež
21.3. Světový den poezie
21.3. Mezinárodní den za odstranění rasové
diskriminace
22.3. Světový den vody
27.3. Světový den divadla
28.3. Den učitelů v ČR

Mládež a svět -  ERASMUS+ - EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec, z.s.

Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec je akreditovanou hostitelskou, vysílající a
koordinační organizací Evropské dobrovolné služby. Aktuálně hostí španělského dobrovolníka Iona
Eslavaze. Je prvním dobrovolníkem Evropské dobrovolné služby v Jindřichově Hradci. Ion Eslava vede v
Jindřichově Hradci kurzy španělštiny pro začátečníky, mírně pokročilé i pro pokročilé zájemce. V ICM
Jindřichův Hradec zároveň „rozjeli” i kurzy anglické konverzace pro mírně pokročilé i pro pokročilé od
pondělí do pátku...
Více informací www.icmjh.cz.

ICM Jindřichův Hradec z.s.
zřizovatel ICM Jindřichův Hradec
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Pro AICM ČR zpracovala provozní kancelář AICM ČR  Tábor - Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

...STANE SE V SÍTI AICM ČR...
duben 2015

Nejdůležitější aktivitouAICM ČR v daném mě-
síci je příprava a realizace Valné hromady.
Uskuteční se ve dnech 14. a 15.dubna 2015
v Brně. Ve svém obsahu se valná hromada
bude zabývat a schválí Výroční zprávu AICM
ČR za rok 2014. Dalšími schvalovanými mate-
riály se stanou nové a ko-Stanovy AICM ČR
nečná verze Koncepce rozvoje ICM AICM
ČR na období 2014 - 2020. V souladu s touto
Koncepcí bude schválen i Rámcový harmo-
nogram aktivit AICM ČR na rok 2015. A jak
je to na valných hromadách AICM ČR obvyk-
lé, nebude v jejím programu chybět ani meto-
dická část reflektující potřeby a požadavky
pracovníků i statutárních zástupců ICM AICM
ČR. To vše i za účasti statutárních zástupců
Združenie informačných a poradenských cen-
tier mladých v Slovenskej republike a dalších
hostů. Z Brna se statutární zástupci AICM ČR
i některých zřizovatelů členských ICM přesu-
nou do Prahy. Koná se zde Valná hromada
Asociace nestátních neziskových organi-
zací České republiky, jejímž členem jeAICM
ČR A pro AICM ČR a ně-(www.annocr.eu).
které zřizovatele ICM je „nadupaný” i násle-
dující týden po valné hromadě. Ve čtvrtek 23.
dubna 2015 se v Praze bude AICM ČR pre-
zentovat na tradičním - veletr-NGO Marketu
hu NNO v ČR ( V tom sa-www.ngomarket.cz).
mém týdnu některá členská ICM AICM ČR
uzavírají vyhlášením výsledků krajská kola
celorepublikové soutěže školních novin a
časopisů (www.askcr.cz). A například ve
dnech na základně DDM24. - 26.dubna 2015
Český Krumlov Zátoňské Dvory (kdo by Zátoň
z členů AICM ČR neznal...) Informační cent-
rum pro mládež České Budějovice ve spolu-
práci s ČTU – Velkou radou oblasti Jihočeské-
ho kraje organizují Jihočeskou Vzájemnou
Výměnu Zkušeností pro instruktory, rádce,
vedoucí a další pracovníky s dětmi a mláde-
ží... Více informací www.icmcb.cz

AICM ČR - ERASMUS+
REGIONÁLNÍ PARTNEŘI EURODESK

AICM ČR - ERASMUS+
EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA

AICM ČR - PRODEJNÍ MÍSTA
ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC

5. března 2015 od 9.30 hod. - přednáška -Virtuální Univerzita třetího věku Barokní architektura v Če-
chách
12. března 2015 od 9.30 hod. - přednáška -Virtuální Univerzita třetího věku Lidské zdraví
19. března 2015 od 9. 30 hod. - přednáška -Virtuální Univerzita třetího věku Barokní architektura v
Čechách
do 20.března 2015 - Městská knihovna - - výstava nejlepších prací dětíMalujeme s Ondřejem Sekorou
ze základních škol Turnova z výtvarné soutěže projektu Rok Ondřeje Sekory.
26. března 2015 od 9.30 hod. - přednáška -Virtuální Univerzita třetího věku Lidské zdraví
Více informací http://knihovna.turnov.cz.

Vzdělávání - PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY
Městská knihovna Antonína Marka Turnov

CO DĚLÁME?

Městská knihovna A.Marka Turnov
zřizovatel ICM Turnov

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Aktivity AICM ČR jsou zaměřeny v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí a mláde-
že k informacím:
* posilujeme a podporujeme efektivní oborovou a mezirezortní spolupráci v oblasti poskytování informací
pro mládež a o mládeži,
* vytváříme podmínky pro systémové a efektivní využívání a sdílení zdrojů v oblasti informací pro mládež
a o mládeži,
* podporujeme rozvoj kompetencí dětí, mládeže a pracovníků s mládeží pro práci s informacemi.

V síti AICM ČR využíváme nejlepší zkušenosti evropských politik mládeže v oblasti informací pro
mládež s přihlédnutím k národním, regionálním i místním specifikům.
K rozhodujícím oblastem činnosti v souladu
s Koncepcí rozvoje ICMAICM ČR na období 2014 - 2020 patří
* VZDĚLÁVÁNÍAODBORNÁ PŘÍPRAVA
* Zaměstnanost a podnikání včetně oblasti dobrovolnictví
* Občan a společnost včetně oblasti sociálního začleňování a participace
* Mládež a svět
* Zdraví a dobré životní podmínky
* Volný čas

Oblast v tuzemsku a zahraničí patříVZDĚLÁVÁNÍ
dlouhodobě k rozhodujícím činnostem ICM AICM
ČR Začínali jsme tvorbou adresářů vzdělávacích.
příležitostí v tuzemsku i zahraničí, doplňkově jsme
se zabývali třeba i profesní diagnostikou COMDI...
Aktuálně zejména

VYDAVATELSKÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
*

elektronické publikace
Média a my

Nikdy nejsi sám - prevence šikany
Holocaust

*

tiskové publikace
Kyberšikana – nebezpečí v elektronické

podobě
Nezavírejme oči před AIDS

Sexualita chlapců
Sexualita děvčat

publikace byly vydány ve spolupráci a za podpory
Združenia informačných a poradenských centier mladých

v Slovenskej republike
*

TÉMATICKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJE
*

Nabídka publikací, tiskovin a evropských
informačních zdrojů pro pedagogické

pracovníky a žáky základních škol.
příloha CD ROM - publikace v elektronické formě.

*

Nabídka publikací, tiskovin a evropských
informačních zdrojů pro pedagogické
pracovníky a studenty středních škol.

příloha CD ROM - publikace v elektronické formě.
ve spolupráci a za podpory středisek evropské

informační sítě EUROPE DIRECT
*

PODPORA ŠKOLNÍCH NOVIN A ČASOPISŮ
krajská kola celorepublikové soutěže školních

novin a časopisů

poskytujeme poradenství a metodickou podporu
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání

propagujeme a podporujeme studijní a vzdělávací
mobilitu všech mladých lidí

realizujeme a podporujeme vzdělávací projekty
zaměřené na poznávání historie, tradic a kultury

podporujeme rozvoj vzdělávacích aktivit
zaměřených na prevenci rizik a řešení krizových

situací spojených s užíváním médií

podporujeme mediální gramotnost, včetně
informovanosti dětí, mladých lidí a široké
veřejnosti o vhodnosti mediálních obsahů

z hlediska různých věkových kategorií

nabízíme a podporujeme využití potenciálu
kulturních, společenských a vzdělávacích center
poskytujících příležitostí neformálního vzdělávání
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