ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

červen 2013

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova
i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež.

AKTUALITY

Bambiriáda 2013
Jubilejní 15. ročník této jedinečné akce
s podtitulem „Dětství v proměnách času“ pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM)
se letos zabýval tématem dětství a navázal tak na základní myšlenku Evropského roku občanů 2013. Bambiriádu bylo
možné navštívit od 23. do 26. května
v některém ze 17 areálů v Blansku, Českých Budějovicích, Českém Těšíně, Humpolci, Chebu, Chrudimi, Ivančicích, Kyjově, Liberci, Náchodě, Ostravě, Plzni, Praze,
Rychnově nad Kněžnou, Šumperku, Třinci
a ve Zlíně. Představila se i ICM a celá ISM.

Ministr školství v NIDM
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala spolu s 1. náměstkem
Jiřím Nantlem a náměstkem pro skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání Jindřichem Fryčem
navštívili v úterý 28. května 2013 Národní institut dětí a mládeže. Tématem
rozhovoru s ředitelkou NIDM Irenou
Hoškovou byla plánovaná transformace NIDM a propojení s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV).
Ministr školství se podrobněji seznámil
s činností a agendami NIDM a ujistil

jeho pracovníky „že transformace neznamená znejistění, ale naopak vstup
do NIDV bude prospěšný a povede
ke zlepšení podmínek pro další práci“.
Během diskuse se hovořilo o problematice uznávání neformálního vzdělávání jako integrální součásti vzdělávání
mládeže a o nezbytnosti systematické
spolupráce vysokých škol se středními
a základními školami v oblasti péče
o talentované děti. Setkání se zúčastnil
také ředitel odboru pro mládež MŠMT
Michal Urban.
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Z REGIONŮ

AUDITY v ICM
V průběhu května jsme provedli několik auditů v regionálních ICM. Dvě z nich letos žádají o certifikaci
již podruhé - Prostějov, Uherské Hradiště. Nováčkem žádajícím o certifikaci je středočeské „íčko“ v Kladně.

ICM Prostějov
Dne 16. 5. 2013 proběhl audit v ICM Prostějov.
Po příjezdu proběhla prohlídka ICM Prostějov
a Arcibiskupského gymnázia, ve kterém se ICM nachází. Samotný audit probíhal v příjemné atmosféře
s vedoucí ICM Katkou Opatrnou. Po auditu se usku-

tečnilo neformální posezení, kde jsme diskutovali
o činnosti prostějovského „íčka“, o dlouhodobých vizích pracovnic ICM a spolupráci ICM
s dalšími organizacemi v regionu, o kampani 2013
a podobně. Zaujaly nás zajímavé projekty a produkty, jako například placky s vtipnými nápisy
a další praktické propagační předměty.

ICM Kladno

chu s vedoucí ICM Renatou Hajníkovou a pracovnicí
Petrou Hanušovou. Krátce po zahájení auditu přišla
V pondělí 20. 5. 2013 proběhl audit v ICM Kladno. ředitelka DDM Labyrint paní Marie Vacková, jako
Jako vždy po příjezdu proběhla prohlídka prostor ICM zástupkyně zřizovatele. Diskutovali jsme o možnosKladno a DDM Labyrint, jehož součástí je právě ICM. tech kladenského „íčka“ a o dlouhodobých záměrech
V DDM nás zaujaly nevídaně krásné malby na stěnách pracovnic ICM i ředitelky DDM při dalším fungování
na pohádkové téma. Audit proběhl v neformálním du- ICM.
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Z REGIONŮ

Uherské Hradiště

ICM, i celého historického objektu, kde ICM sídlí.
Po formální části, kdy jsme kontrolovali, zda ICM splNa konci května, 28. 5. 2013, jsme provedli audit ňuje standardy národní certifikace, opět proběhlo přív ICM Uherské Hradiště. Vedoucí ICM a zástup- jemné neformální posezení, kde jsem probrali radosti
ce zřizovatele ICM v jedné osobě Josef Pavela nám a strasti „íčka“ v Uherském Hradišti. ICM v UH nás
představil nově zrekonstruované prostory a vybavení opět přesvědčilo, že patří stabilně k nejlepším ICM.

Všem výše uvedeným „íčkům“ přejeme mnoho úspěchů a inspirace do další práce.
KALENDÁŘ AKCÍ ISM
3. 6. 2013		
12. 6. 2013 		
12. 6. 2013
13. - 16. 6. 2013
19. 6. 2013 		
		
21. 6. 2013		
			
23. – 28. 6. 2013
25. 6. 2013		
26. 6. 2013 		
27. 6. 2013		
			
			

zahájení výstavy Roma rising/Romské obrození v ICM Český Krumlov
logický turnaj v ICM Náchod
zasedání KRPIM a celostátní setkání certifikovaných ICM v Praze
školení pro pracovníky ICM na Slovensku - AICM
přednáška z cyklu zážitky z cest - „Cestování po Japonsku“ v ICM Letňany
zahájení výstavy fotografií z projektu Lanterna Futuri v ICM Prostějov
Den internetu zdarma u příležitosti Mezinárodního dne zahradních trpaslíků
v ICM Prostějov
VI. Letní Olympiáda mládeže ČR 2013 v UH
Setkání ICM při DDM v Praze
fotografické setkání s dobrovolnicí v ICM Prostějov
„Informace o mládeži a pro mládež“ - meziresortní setkání ke Koncepci státní
politiky v oblasti dětí a mládeže v Praze
turnaj v bowlingu v ICM Náchod
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STATISTIKY ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ICM

Návštěvnost akcí regionálních ICM
Většina ICM realizovala v průběhu loňského roku zajímavé akce pro veřejnost s větším či menším úspěchem.
Každá taková akce je zpestřením práce pro informační
pracovníky s mládeží a může být dobrou vizitkou pro celou síť ICM. Nejvíce návštěvníků na akcích za rok 2012
uvádí ICM Třebíč - 10 452, dalším aktivním pořadatelem akcí je ICM Náchod s 5 889 návštěvníky. ICM Pohořelice a ICM Cheb vykazují počet návštěvníků mírně
pod 4000. Jak vysoká návštěvnost byla v dalších regionech najdete v následující minitabulce.

Fyzická návštěvnost ICM
V roce 2012 osobně navštívilo regionální ICM celkem
42 077 klientů, podle údajů uvedených v závěrečných
zprávách. Největší návštěvnost byla v „íčkách“ v září,
přišlo tedy dohromady necelých 5 000 návštěvníků.

Podle dodaných čísel jsou nejvíce navštěvovanými
ICM Uherské Hradiště, Hradec Králové, Pelhřimov,
Pohořelice, Náchod a Prostějov. Návštěvnosti všech
ICM můžete porovnat v následujícím grafu.
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Nový projekt ERYICA se rozjíždí
Na začátku letošního roku byl
schválen projekt ERYICA “ Youth
on the Move – InfoMobility“ (YoMIM). Měl by probíhat od února
2013 do dubna 2014. Obstál mezi
velkou konkurencí programu Mládež v akci, dostal se mezi 28 vybraných z celkových 108 žádostí
o financování.
Jedná se o pilotní projekt, který má
otestovat dostupnost a použitelnost sítě informačních a poradenských center pro mládež s ohledem
na informace o mobilitě mladých
lidí. Zaměřuje se na její případné
využití pro budoucí držitele karty „Youth on the Move“. Pokud
bude pilotní projekt úspěšný, budou poskytované služby informačních center související s mobilitou
mládeže následně financovány

a podporovány Evropskou komisí.
Projekt Eryica se skládá ze dvou
pilířů: vytvoření sítě YoMIM a školících aktivit pro jejich pracovníky.
V projektu by mělo dojít k oživení
portálu infomobil.org, vytvoření
jednotné vizuální podoby YoMIM
a také vytvoření jakýchsi ukazatelů kvality pro poskytované služby.
Již vznikla pracovní skupina,
s mandátem od valného shromáždění Eryica, která bude připravovat
seznam sebehodnotících ukazatelů
a
směrnic
pro
informační práci s mládeží – s důrazem na mobilitu. Školení, která se chystají, budou určena
pracovníkům ICM, kteří se budou
ve své práci specializovat na mobilitu mládeže.

Důvěryhodné informace z Belgie
Belgická organizace De Ambrassade připravuje pro své klienty novinku.
Důvěryhodné informační materiály určené dětem a mladým lidem budou už
na první pohled označeny speciálním logem. Je na něm sovička s nápisem
Trusty – spolehlivý. Mládež už nebude muset tápat, zda jsou poskytované
informace v pořádku, nebo se je někdo snaží nějak ošidit. Sovička Trusty by
měla do světa vyletět v červnu. Takové logo může být inspirací také pro česká
ICM. NICM bude iniciovat spolu se Safer Internet zavedení značky i v ČR.
Důvěryhodnost informací bude tématem setkání ICM 12. 6. 2013 v Praze.

Mladí ambasadoři informací pro mládež vol.2
Součástí loňské kampaně „Information right now!“ bylo i setkání
a školení mladých ambasadorů
práva mladých na informace. Jak
ze strany účastníků, některých
členských organizací a především
Rady Evropy byla tato aktivita
velmi kladně hodnocena. Protože

by bylo škoda, aby koncept mladých zastánců informací pro mládež zanikl s koncem kampaně, navázalo se na loňské školení a letos
se sešli noví ambasadoři ve švédském Stockholmu. Setkání začalo
v neděli 26. 5. 2013.
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ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO ICM

Kampaň 2013
„Právo na informace právě teď! – Informovaný občan“ je kampaň, která směřuje k otázkám práv, vyplývajících z občanství EU. Je realizovaná informačními
centry pro mládež a Národním informačním centrem
pro mládež. Sledujte co se děje na facebooku věnovanému kampani: http://www.facebook.com/PravoNaInformacePraveTed.
Cílem kampaně je upozornit mladé lidi na jejich práva
– zvláště na právo na informace.
Společné aktivity pro ICM:
1. 7. - 5. 9. 2013 - rozšíření informační sítě pro mládež
v ČR o vyškolené dobrovolné spolupracovníky při cer-

tifikovaných ICM v regionech tzv. JIMMY.
1. 7. - 5. 9. 2013 - fotografická soutěž „Jimmy na cestách“ na podporu pilotního programu JIMMY - pravidla budou zveřejněna na webech ICM, NICM a AICM.
1. 7. - 5. 9. 2013 - celorepubliková Infocachingová
hra s otázkami k občanství v EU - pravidla budou
zveřejněna na webech ICM, NICM a AICM.
5. 9. 2013 - happeningy v místech ICM při příležitosti Dne informací pro mládež - pravidla budou zveřejněna na webech ICM, NICM a AICM.
K této kampani MŠMT poskytne mimořádné dotace.

Pravidla letní infocachingové soutěže
Stejně jako předešlé léto bude i letos
během prázdnin po celé republice
schováno 200 otázek. Hledejte kartičky velikosti A6, tzv. Infocache.
Některé otázky na nich budou volné, některé nabídnou soutěžícím
možnosti. Úkolem soutěžících je
najít minimálně 5 otázek a na ně
správně odpovědět. Samozřejmě
je povoleno pro správnou odpo-

věď použít nápovědy, internetu atd.
Seznam míst najdete níže v textu.
Do konce srpna 2013 pak musí soutěžící, ve věku do 30 let, poslat najednou všechny odpovědi na e-mail:
info@nicm.cz. Vždy je třeba napsat
číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najednou
více než 5 odpovědí. Do slosování
se odpovědi rozdělí na skupinky

Pravidelné setkání certifikovaných ICM je přeloženo

Plánované setkání všech certifikovaných
ICM na pondělí 3. 6. 2013 bylo z důvodu
povodňové situace v Praze a dalších částech ČR přeloženo na 12. 6. 2013 od 13
hodin v NICM.

po pěti. Slosované budou zvlášť.
Případně je možné poslat více
e-mailů s odpověďmi.
Z došlých správných odpovědí budou vylosování výherci 5.9.2013.
Hlavní cena: dvě zpáteční jízdenky Student Agency do jakékoli
Evropské destinace, kam Student
Agency jezdí.
více na www.nicm.cz

Informační setkání stávajících i nově vznikajících
ICM při DDM

Na poslední úterý v červnu, 25. 6. 2013, plánuje NICM ve
spolupráci s SP DDM uspořádat na žádost pracovníků setkání ICM při DDM, kde proběhne diskuse všech zúčastněných
o činnostech, provozu a dalším směřování ICM v rámci DDM
a o vzájemné spolupráci a předávání zkušeností.
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