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„.. .PREDSTAVÍM TI ŠŤASTIE V SLEPÝCH ULIČKÁCH...”?

AICM ČR A VELETRH EDUCA MY JOB LIBEREC 2016

ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

T.G.Masaryka  114, 381 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 712 427, www.icmcr.cz, www.facebook.com/kdyzneviszeptejsewww.icmcr

V obsahu:
ICM - jak dál, AICM ČR na veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2016, z aktivit ICM AICM ČR, pozvánky ICM
AICM ČR, publikační činnost AICM ČR v roce 2016, připravujeme, naši partneři, představujeme GO Klačno...

V dnech 13. - 15. října 2016 se uskutečnil v liberecké Home Credit Aréně (SportPark Liberec)-
již 10.ročník Veletrhu EDUCA MYJOB Liberec 2016. Veletrh, jehož návštěvnost každoročně
překračuje více než 10 000 návštěvníků, nabídl i letos intenzivní kontakty se zájemci o práci a
vzdělávání na cca na 4 000 m² kryté výstavní ploše kde se prezentovalo více jak 40 firem nabí-
zejících konkrétní pracovní pozice a více než 80 středních a vysokých škol nabízejících studij-
ní možnosti. Na veletrhu opět nechyběla ani expozice AICM ČR, která byla zaměřena zejmé-
na na propagaci nabídky elektronických publikací mezi studenty a organizacemi, které pracují
s mládeží. Publikace jako Sexualita děvčat, Sexualita chlapců, Jak správně napsat životopis
nebo Kyberšikana a vznikly díky spolupráci s partnerským Združením informačných a pora-
denských centier Slovenskej republiky (ZIPCEM SR). Zájem pedagogů, žáků a studentů pub-
likace AICM ČR byl opět enormní. Dobrým nápadem pro letošní expozici AICM ČR byly i ka-
lendáříky 2017 s prezentací publikací. Vznikla tak celá série kalendáříků s jejichž využitím pro
další aktivityAICM ČR se v dalším počítá... Nový rollup Sexualita byl kontroverzní přesně ako-
rát: Skupinky studentů se zastavovaly, aby mezi sebou prohodily pár vtipných komentářů, dost
na to, aby si všimly dalších nabízených publikací. Expozici AICM ČR zajišťovali a návštěvní-
kům byli k dispozici pracovníci a dobrovolníci členských Informačních center pro mládež a se-
známit se s nabídkou konkrétních center. Expozice AICM ČR na veletrhu EDUCA MY JOB Li-
berec 2016 se uskutečnila za podpory MŠMT ČR. Více informací www.educaliberec.cz

Josef Svoboda a Jan Lyko

Tato slůvka z hudební produkce Mira Žbirky by se zřejmě asi nejlépe - dle našeho názoru - hodila na současný stav, ale zejména stav
budoucí v oblasti Informačních center pro mládež v ČR. I když s námi - neziskovou organizací sdružující od roku 1999 zřizovatele a
provozovatele Informačních center pro mládež - prakticky MŠMT již více než dva roky víceméně nekomunikuje, přesto se k nám
„doneslo”, že i v této oblasti působnosti „státu” se jeví značný problém s tím, jak dál? I zde se ukazuje, že pokus o státní „dirigismus”
opomíjející tu více, tu méně další složky společnosti, které mají či mohou k dané problematice co říci - v konkrétním případě AICM
ČR, subjekt se statutem neziskové organizace - se míjí účinkem a již tak problematickou situaci dál komplikuje.Aoblast informací a

informačních center pro mládež - dle našeho názoru - pomalu, ale jistě spěje „do nikam”. Dlouhodobým a zcela
zásadním problémem v dané oblasti je OBSAH ČINNOSTI INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ - CO
VLASTNĚ MAJÍ TATO PRACOVIŠTĚ „DĚLAT”. Jsou to volnočasové aktivity? Opakovaně a dlouhodobě říkáme -
NE? Těmito aktivitami - ať již pravidelnými či nepravidelnými, ať již pro organizovanou či neorganizovanou mládež - se
prioritně zabývají například příspěvkové organizace ( Domy dětí a mládeže, Střediska volného času...) a také řada
neziskových organizací s podporou státu i bez...V této oblasti je obsah činnosti organizací zřejmě jasný každému. V
oblasti informačně poradenských a konzultačních služeb pro děti a mládež se nám jeví dlouhodobě situace daleko
problematičtější.Adoopravdy nejsme rádi, že takříkajíc dochází na naše slova a že by v podstatě bylo velmi vhodné vrátit
se společně ke kořenům. Je sice krásné, že na „netu” či konkrétně na sociálních sítích je informací dost a dost - otázka
však zní jakých? Umíme my sami s informacemi pracovat? Umí s informacemi pracovat děti, mládež, pracovníci s
mládeží, neziskové organizace nejen dětí a mládeže či s dětmi a mládeží pracující? Aktuální, i nebulvárními médii,
medializované problémy v celé řadě případů, například i v oblasti vzdělávání, ukazují na to, že „to” není žádná sláva.

Co pozitivního konkrétně AICM ČR jako celek a většina jejich členů, zřizovatelů a provozovatelů Informačních center
pro mládež v místech a regionech Velice nám pomohlo naše členství v Asociaci nestátních neziskových organi-„dělá”?
zací ČR. Díky těmto aktivitám ústředí se nám ještě podařilo v některých krajích vstoupit do procesů realizace programo-
vého období Evropské unie 2014-2020, v němž k prioritám patří uplatňování principů územní dimenze, partnerství a mezi-
oborové spolupráce. V některých krajích zástupci našich členů působí v Regionálních stálých konferencích - dobrovol-
ných regionálních uskupeních územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje - i v jejich různých pracovních
komisích, zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, atd. Podílí se tak třeba i na přípravě a realizaci Krajských akčních
plánů vzdělávání (KAP). Významným způsobem se naši členové zapojují do obdobných aktivit i na místní úrovni pro-
střednictvím Místních akčních skupin (MAS) a jimi zpracovávaných Místních akčních plánů vzdělávání (MAP). Význam
vzdělávání v činnosti a aktivitách ústředí AICM ČR a jejich členů je podtržen například i aktuální publikační a vydavatel-
skou činností, prezentací informačních služeb pro mládež na veletrzích vzdělávání, info servisem pro MAS....
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FRANCOUZSKÝ TÝDEN V INFORMAČNÍM CENTRU PRO MLÁDEŽ
18. - 22. července 2016
Účastnice evropské dobrovolné služby Marion a Marjorie z Francie připravily na celý týden pro
prostějovskou veřejnost opravdu bohatý program – v pondělí ochutnávku specialit doplněnou
nácvikem francouzské výslovnosti, úterní kvíz nám přiblížil zeměpis, osobnosti i kulturu a ve
středu jsme si zarelaxovali s komedií a popcornem. Čtvrteční zápolení v pétanque bohužel
přerušil déšť a páteční závěrečná přednáška pak pozvala všechny na festivaly a akce, které
nesmíte vynechat, až se do Francie někdy vydáte.

PROJEKT YOUNG AMBASSADORS FOR YOUTH INFORMATION AGAINST
DISCRIMINATION
Dvě dobrovolnice ICM Hradec Králové vyrazily na konferenci do Slovinska „Young
Ambassadors for Youth Information against Discrimination“ v rámci programu Erasmus . A co+
o tom jedna z nich napsala, jaké byly její dojmy?
Konference ve Slovinsku je tak trochu splněný sen. Nejen proto, že jsme poznaly cizí a
krásnou zemi, ale i pro zkušenosti, které nám hry, přednášky a hlavně hovory s lidmi z celé
Evropy daly. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak rozdílné, a přece se stejným cílem mohou být
názory našich vrstevníků, často podle země, ze které pocházeli. Kromě toho jsme se
dozvěděli neuvěřitelně mnoho nových informací, které byli ovšem vedeny interaktivně,
doplněné hrami a promítáním, takže ani nebyla možnost se nudit. Nejvíce se mi líbilo, že byl
vždy prostor, pro vyjádření vlastního názoru. Pro příklad a na závěr bych vám ráda uvedla asi
nejzajímavější hru. Trainees pro na v tajnosti upravili učebnu jako soudní místnost, aby nás
následovně rozdělili do dvou skupin, z níž jedna byla pro burkiny a druhá proti. Měla jsme
obhajovat svůj názor na vést diskusi. Všechno bylo tak skutečně udělané, že hra ve mě
zanechala hluboký dojem a mnoho námětů k přemýšlení. (Šárka Chocholová)
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Z AKTIVIT INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR

Z AKTIVIT INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR

ICM PROSTĚJOV
zřizovatel Spolek přátel Cyrilometodějského

gymnázia v Prostějově

ICM HRADEC KRÁLOVÉ
zřizovatel YMCA Hradec Králové

ŠPANĚLSKÝ TÝDEN V INFORMAČNÍM CENTRU PRO MLÁDEŽ
25. - 29. července 2016
Dobrovolnice Elena ze Španělska, která je v ICM Prostějov v rámci evropské dobrovolné
služby, nás seznámila se svou zemí – připravila prezentaci o tom, jaká místa je dobré navštívit
a které stereotypy jsou pravdivé, spojenou navíc se zkouškou tradičního novoročního pojídání
hroznů. Na pikniku v parku jsme ochutnali bramborovou omeletu a rýžový nákyp, a ve středu
se naučili tancovat flamenco. Filmový večer jsme strávili s hořkou komedií Volvere a v pátek
jsme opět vyrazili do parku, chvíli běhali za míčem, vyrobili vějíř a hodně zmokli.

Z AKTIVIT INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR ICM PROSTĚJOV
zřizovatel Spolek přátel Cyrilometodějského

gymnázia v Prostějově

PROJEKT MULTIKULTURNÍ SVĚT KOLEM NÁS - INTERKULTURNÍ WORKSHOP -
5.října 2016
Českokrumlovský projekt „Multikulturní svět kolem nás“ pokračuje svými dalšími podzimními
aktivitami. Jednou z nich byl v základní škole ve Vyšším Brodě,„Interkulturní workshop“
určený žákům osmých tříd a pedagogům, kteří se vystřídali ve třídě a shlédli jednotlivé části
workshopu. Tento zhruba šestihodinový program byl přizpůsoben do prostředí školy. Osmáci
získali formou her a různých aktivit informace o tom, co jsou to předsudky a že je úplně
normální mít předsudky, ale záleží především na každém z nás, jak s nimi naložíme a zda s
nimi budeme dále pracovat a nebo ne. Žáci díky svému skvělému fungování v kolektivu, stihli
nejen spousty aktivit, her, výrobu koláže, ale i vážnější diskusi na témata, o kterých se příliš
často veřejně nemluví. Při závěrečné zpětné vazbě žáci 8.A „Interkulturní workshop“ hodnotili
velmi pozitivně, někteří si z něj odnesli i nové informace a především pro nás lektorky byla z
úst žáků slyšet skvělá informace: „Že to nuda vůbec nebyla, právě naopak.“

ICM ČESKÝ KRUMLOV
zřizovatel Centrum pro pomoc dětem

a mládeži o.p.s. Český Krumlov

Z AKTIVIT INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V INFORMAČNÍM CENTRU PRO MLÁDEŽ
15. září 2016
Ve čtvrtek 15. září se u nás konala narozeninová oslava – naše Informační centrum pro
mládež už v Prostějově funguje 15 let. Na dort bylo sice teplo, ale zato si návštěvníci mohli
pochutnat na vlastnoručně nazdobeném perníkovém Íčku a odnést balonek, protože přece
Informace letí. Samozřejmostí byly také zajímavé materiály o Evropě, cestování i práci a
možnost namalovat si vlastní placku. Slavili jsme především podáváním informací – a to nejen
o nás, ale také od našich partnerů, protože současně s našimi narozeninami probíhal i den
otevřených dveří Městského evropského informačního střediska. .A co plánuje ICMko dál? „V
letošním školním roce určitě navážeme na každoměsíční kreativní dílny, tradiční soutěže jako
Dobrodružství s počítačem pro žáky ZŠ, semináře i besedy pro studenty ZŠ, SŠ a veřejnost i
zážitkový podvečer Noc sAndersenem,“ upřesnilaAníička Müllerová.

Z AKTIVIT INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR ICM PROSTĚJOV
zřizovatel Spolek přátel Cyrilometodějského

gymnázia v Prostějově
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PROJEKT MULTIKULTURNÍ SVĚT
KOLEM NÁS - Promítání dokumentů o
holocaustu s besedami s panem
Stanislavem Motlem - 6.října 2016
Českokrumlovský projekt „Multikulturní svět
kolem nás“ pokračuje dalšími podzimními
aktivitami. Jednou z nich byla i dvě promítání
dokumentů s následnými besedami se
spisovatelem, publicistou a dokumentaristou
panem Stanislavem Motlem v prostorách
NZDM Bouda. Žákům byly představeny
dokumenty „Chlapec a hvězdy“, „Svědek z
cely smrti“ a „Živý mrtvý“.

Výstava „Neztratit víru v člověka –
Protektorát očima židovských dětí“

10. - 21. října 2016

Na základě vysoké
poptávky AICM ČR
zahájila reedice tisko-
vin vydaných v uply-
nulém období za pod-
pory Z I P C E M S R .
Vzhledem k ekonomic-
kým možnostem byl
změněn formát tisko-
vin. Byli bychom velice
vděčni, kdyby nejen
uvedené tiskoviny zau-
ja ly potencionáln í
sponzory. A nejen tis-
koviny...

ICM ČESKÝ KRUMLOV
zřizovatel Centrum pro pomoc dětem

a mládeži o.p.s. Český Krumlov

Z AKTIVIT INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR

PROJEKT STÁŽE V EVROPSKÝCH ZEMÍCH
Projekt v rámci programu Erasmus+ umožňující tříměsíční pracovní stáže. Partnerem
projektu - se stala i Hodina H Pekhřimov. Do České republiky přiletělo 12 mladých Španělů a
Španělek, kteří si vyzkoušeli během tří měsíců své pracovní schopnosti a připravenost pro
evropský trh práce v rámci svých studijních oborů a příprav na profesní kvalifikace. Všichni
mladí lidé v rámci projektu rozvíjejí své znalosti a dovednosti a zároveň pracují na svém
osobním a osobnostním rozvoji.Přímo do aktivit Hodiny H byli zapojeni 2 mladí Španělé – obor
audio, ideo. Pět Španělů působilo ve spolupracujících organizacích Hodiny H v Karlovarském
kraji, konkrétně v Karlových Varech a Chebu.
Postřehy od stážistů: www.scribd.com/document/319614196/internship-Andres-Dani-Jose

Z AKTIVIT INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR

VZDĚLÁVACÍ INTERAKTIVNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
„Kam co patří?“ - 10.října 2016
ICM Český Krumlov uskutečnilo dva ekologické workshopy s názvem „Kam co patří?“ v ZŠ
a MŠ Přídolí. Prvního se zúčastnilo 17 žáků 1. a 2. ročníku a druhého se zúčastnilo 19
žáků 3., 4. a 5. ročníku základní školy. Workshopem děti hravou a vtipnou formou
provázela vedoucí ICM Český Krumlov Iva Sonnbergerová a informační pracovnice Jana
Svobodová. Při těchto workshopech se děti dozvěděly pomocí názorných ukázek ve formě
obrázků a drobných předmětů – našich „pracovních odpadků“, jaké existují kontejnery na
tříděný odpad, co do jednotlivých kontejnerů patří a nepatří, a jaké konkrétní kontejnery
mohou najít v jejich obci a okolí.

ICM ČESKÝ KRUMLOV
zřizovatel Centrum pro pomoc dětem

a mládeži o.p.s. Český Krumlov
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST AICM ČR V ROCE 2016 PUBLIKAČNÍ ČINNOST AICM ČR - PŘIPRAVUJEME

ICM PELHŘIMOV
zřizovatel Hodina H z.s.Pelhřimov

PARTNEŘI ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE
INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

www.zipcem.sk

AICM ČR je řádným členem Asociace nestátních ne-
ziskových organizací České republiky z.s. ANNO ČR
je všeoborovou organizací s regionální strukturou.
Poskytuje informační a poradenské služby členům,
obhajuje jejich zájmy. Aktuálním cílem organizace je
zlepšovat postavení neziskového sektoru ve vztahu k
veřejné správě ČR. Sdružuje 45 přímých členů, kteří
spojují cca 900 vlastních členských neziskových or-
ganizací a reprezentují více než 1,3 mil. občanů ČR.
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PŘEDSTAVUJEME

GO Kľačno – rekreačné zariadenie
Kľačno 326, 972 15 Kľačno

Slovenská republika
tel.:0918 326 711, info@goklacno.sk,

www.svpklacno.sk,
www.facebook.com/goklacno

Dovolujeme si nabídnout Vám velmi zajímavou příležitost - jak pro
jednotlivce, tak i zejména pro kolektivy. GO Kľačno představuje rekreační
zařízení v čarokrásné přírodě Malé Fatry, v centru obce Kľačno. Nachází se
nedaleko pramenu řeky Nitry, na úpatí jedné z nejkrásnějších slovenských
turistických oblastí a lyžařského střediska Fačkovské sedlo. Zároveň jen 20
kilometrů od evropského historického skvostu – Bojnického zámku.
GO Kľačno v současnosti představuje rozsáhlý areál s ubytovacími
kapacitami po 130 hostů. Součástí areálu je vlastní fotbalové hřiště, zahradní
altánky, ohniště, prostorná tělocvična, sauna i posilovna. Hostům jsou zároveň
k dispozici společenské klubovny anebo školící místnosti.

UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ VOLNÝ ČAS

STANDARDNÍ POKOJE
pokoje se společnými sociálními zařízeními

na chodbě.
NADSTANDARDNÍ POKOJE

pokoje s vlastním sociálním zařízením
DVOULŮŽKOVÝ APARTMÁN

s vlastním sociálním zařízením a vybavením
pokoje.

Základní cena ubytování 9 € / osoba a noc.
Pro kolektivy a větší skupiny jsou

poskytovány slevy ubytování. Cena je závislá
od počtu osob a počtu přenocování.

Pro ubytované hosty je poskytovaná chutná
domácí strava s možností stravování až 5-krát

denně a přizpůsobení jídelního lístku
individuálním potřebám včetně bezlepkové

a vegetariánské stravy.

K dispozici vlastní fotbalové hřiště, tělocvična,
sauna a posilovna, společenské místnosti...

Tipy na výlety - Bojnický zámek, ZOO Bojnice,
Muzeum pravěku Bojnice, Termální koupaliště

Čajka, Ski Aréna Fačkovské Sedlo...

DOBRODRUŽSTVÍ POČÍTAČEM - 15. listopadu 2016
12. ročník počítačové soutěže pro děti 4. a 5. tříd základních škol z Prostějova a okolí Na.
soutěžící čeká logická hra, úkol v malování, vyhledávání na internetu a formátování ve Wordu.
SCHOLARIS PROSTĚJOV - 16. listopadu 2016.
Prezentace služeb a aktivit Informačních center pro mládež na veletrhu středních škol z
Prostějova a okolí. Zájemcům o studium nabízíme zajímavé informační materiály...
KREATIVNÍ DÍLNY - 21. listopadu 2016
Pravidelná kreativní dílna - tvorba sněhuláků z ponožek jako krásnou zimní dekoraci.
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY - listopad 2016
V listopadu vyšleme dva pracovníky s mládeží na mezinárodní školení Dare to dream – Into
the world. Competences for life., jehož cílem je zvýšit kompetence pracovníků s mládeží tak,
aby podporovali mladé lidé ve využívání svých zkušeností pro osobní, profesní a sociální růst.
Druhým projektem pak bude výměna mládeže , která je inspirovánaYOUth 4 Peace Hrou na
světový mír Johna Huntera a které se zúčastní 5 mladých lidí spolu se svým lídrem.

HODINA H NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA NA MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
18. - 25.listopadu - Estonsko - Frame of tolerance
24.11. -1.prosince 2016 - Itálie - Words to change the world – od 18 let – výměna mládeže
3. -11.prosince - Chorvatsko - EU goes wisely - od 18 let – školení
19. - 25.února 2017 - Polsko - Make mentoring your super power

22. ročník veletrhu školství všech úrovní, ukázek odborného výcviku a soutěží, zařízení pro
speciální školy, nadace, fondy, stipendia, učebních pomůcek, zařízení, učebnic a programů
pro všechny stupně výuky, potřeb pro děti, vzdělávání dospělých, distanční studium,
rekvalifikace. Tradičně mezi vystavovateli nechybí expozice Asociace pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Jejím garantem jsou tradičně
zřizovatelé a provozovatelé jihočeských informačních center pro mládež, členové AICM ČR.
V letošním roce je opět významným partnerem AICM ČR i Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ( Asociace NNO JČK), jejímiž řádnými členy jsou zřizovatelé a
provozovatelé informačních center pro mládež Český Krumlov, Prachatice a Tábor.

POZVÁNKY INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR

POZVÁNKY INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ AICM ČR

POZVÁNKA VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO ČESKÉ BUDĚJOVICE
23. - 25.listopadu 2016

ICM PROSTĚJOV
zřizovatel Spolek přátel Cyrilometodějského

gymnázia v Prostějově

ICM PELHŘIMOV
zřizovatel Hodina H z.s.Pelhřimov

ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
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