
TISKOVÁ ZPRÁVA

ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ k projektu KLÍČE PRO ŽIVOT : Podpora informačního systému pro mládež

V Tyršově domě se ve středu 27. května 2009 konalo Úvodní zasedání k části projektu Klíče 
pro život – Podpora informačního systému pro mládež. Tento projekt realizuje Národní 
institut dětí a mládeže a MŠMT. Na zasedání se sešlo na 50 zástupců z Informačních center 
pro mládež z celé republiky, 

Informační  centra  pro  mládež  (dále  jen  ICM) jsou  místa,  kam  chodí  mladí  lidé  za 
informacemi, např. jak a kde hledat brigády, jak cestovat v ČR, ale také v zahraničí, kam za  
vzděláváním u nás i ve světě, kudy za prací po škole, na koho se obrátit, když mají mladí lidé  
problémy.  ICM jsou spojkou, majákem,  nebo chcete-li  navigačním systémem.  Lidé uvnitř 
center, kteří tyto informace sdružují, jsou tu mj. pro všechny děti a mladistvé, kteří nechtějí 
sedět doma a mají vůli poznat více sebe a své možnosti.  ICM využívají  veškeré  moderní 
nástroje komunikace.

Úvodní zasedání především přineslo pracovníkům ICM širší informace o projektu 
Klíče  pro život, který  věnuje  jednu svou část  přímo  podpoře  Informačního  systému  pro 
mládež a navazuje tak na Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 
2013  
a Koncepci rozvoje informačního systému pro mládež v ČR. Oba zmíněné materiály chtějí 
podpořit rozvíjení informovanosti  mládeže, a také posílit  potenciál a kompetence mládeže. 
Pracovníci ICM přijeli  z různých  koutů  ČR  a  vyslechli  si  možnosti  přímé  spolupráce  v 
projektu. 

Co přinese tato část projektu do roku 2012:

Rozšíří se poradenství pro mládež, dojde ke zkvalitnění informačních sítí a budou podpořeny 
začínající ICM. K dispozici budou aktualizované Elektronické katalogy obsahující databáze 
odkazů  a  informací  (první  vzniknou  již  v srpnu  roku  2009  a  poskytnou  především 
elektronickou podobu informací).

14  vybraných  regionálních  koordinátorů bude  dodávat  čerstvé  informace  z  regionů  a 
mapovat  možnosti  pro  děti  a  mládež.  Z těchto  informací  vzniknou  i  články  pro  nový 
elektronický časopis.  Pro managery a zřizovatele  ICM v ČR budou probíhat  odborná 
školení, stejně tak pro stávající pracovníky, či začínající zaměstnance ICM.  Díky projektu 
Klíče pro život budou natočeny  2 videoklipy a 1 krátký animovaný film, který by měl 
přiblížit činnosti ICM široké veřejnosti. 
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