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Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice
V sobotu dne 23.března 2013 se uskutečnilo v Prievidzi valné shromáždění Združenia informačných a
poradenských centier mladých Slovenskej republiky /ZIPCEM/. Na toto výroční jednání byli pozvání též
zástupci Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice /AICM ČR/.
To není nic neobvyklého – jak co se místa konání shromáždění týče, tak i co se týče účasti zástupců
českých informačních center pro mládež sdružených v AICM ČR.
Ale co tu ještě doopravdy nebylo? Uzavření SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI mezi
Združením Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike a Asociací pro
podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republike.
Smlouvu podepsali statutární zástupci obou partnerských organizací – za slovenskou stranu pan Michal
Dobiaš a za českou stranu pan Vlastimil Kopeček.
Smlouva formalizuje a konkretizuje jak osvědčené již realizované, tak i připravované společné aktivity
ZIPCEM a AICM ČR. K prioritám spolupráce partnerských organizací patří zejména vzájemná akceptace
odborníků na řešení společných okruhů problémů ve vybraných orgánech a aktivitách, společné
vzdělávání pracovníků, spolupracovníků a dobrovolníků ICM ve vybraných oblastech, příprava a vydávání
informačních tištěných a elektronických materiálů, spolupráce při větším využívání moderních
informačních prostředků, uskutečňování neformálně vzdělávacích aktivit s mladými lidmi navázanými na
slovenská s česká informační centra pro mládež a další.
Uskutečňování společných vzdělávacích a zkušenostních aktivit je pro obě organizace zásadní. První
setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských Informačních center pro mládež proběhlo
úspěšně v loňském roce v České republice. V rámci uskutečněného jednání valné hromady ZIPCEM byl
nyní dohodnut termín druhého společného vzdělávacího setkání pracovníků a dobrovolníků, které se
uskuteční na Slovensku ve dnech 13. až 16. června 2013. Obsah bude navazovat na loňské setkání a na
další aktuální problémy týkající se informací pro mládež, včetně výzev a příležitostí k vypracování
Koncepcí rozvoje Informačních center pro mládež na národních úrovních.
Dalším z příkladů dobré spolupráce AICM ČR a ZIPCEM jsou výsledky v oblasti práce s moderními
informačními technologiemi. V rámci jednání valné hromady členů AICM ČR, která se uskuteční koncem
měsíce dubna za účasti slovenských partnerů v Prachaticích, by již mohla být veřejně prezentována česká
verze speciální informační aplikace pro mobilní zařízení iPhone a iPad.... „Když nevíš, zeptej se“, která
byla vyvinuta a vyrobena právě ve spolupráci s kolegy ze slovenského ZIPCEM. V nejbližším budoucnu
bude spolupráce pokračovat na aplikacích pro další operační systémy.
Aktuální a velice výraznou formou spolupráce AICM ČR a ZIPCEM je též společný postup při vydávání
a publikovaní vybraných tematických informačních materiálů. V loňském roce se díky vzájemné spolupráci
podařilo AICM ČR v tištěné a elektronické podobě vydat tři zajímavé publikace určené pro mládež.
Spolupráce v této oblasti bude pokračovat i v dalším období.
Další společné aktivity a vzájemně deklarovaná spolupráce AICM ČR a ZIPCEM je obsahově výrazně
zaměřena do oblasti moderních informačních technologií – ať již se týká sociálních sítí či speciálních
aplikací zaměřených na podporu informovanosti mládeže.
Obě strany se dohodly, že priority spolupráce AICM ČR a ZIPCEM budou každoročně do konce
kalendářního roku vyhodnocovány a aktualizovány na rok následující.
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