Vážení přátelé,
kolegové, partneři
a příznivci
Informačních center
pro mládež v České
republice,
opět
máme
příležitost se tak
trochu pozastavit a
uvědomit si přitom, jak ten čas
neuvěřitelné letí. Je za námi další rok v
historii AICM ČR. Nejenže jsme jej
přežili, ale když se trochu ohlédneme,
tak nelze nekonstatovat, že to byl v
historii AICM ČR i jeden z roků
zlomových.
Většina našich členů totiž opět jasně
prokázala, že v dnešní konzumní době
nemusí být peníze až tak na prvním
místě. Jistě, jsou potřebné k dosažení
různých cílů. Bohužel jsme však také
svědky
toho,
že
v
některých
organizacích, které deklarují působení v
oblasti informací pro mládež a stojí
mimo naši Asociaci, je tomu právě
naopak. Smutné na tom je, že takovéto
přístupy jsou momentálně „in“ a jsou
různými, v podstatě jen prázdnými,
deklaracemi podporovány.
Pro naši Asociaci je pozitivní, že drtivá
většina našich členů ví, že „Informační“
práce není během na krátkou trať. A že
různé i negativní virtuality nakonec
odnese čas. Přesto asi většinu z nás
nenechal ani loňský rok až tak moc v
klidu a někteří z nás kolikrát bojovali s
pocity zmaru.
Vše zlé je však i k něčemu dobré. Celý
loňský rok i současnost ukazuje na to,
že nás nepříznivý vývoj na poli informací
pro mládež stmelil, zvýšila se naše
akceschopnost a v souladu s tím se
potvrzuje
i smysluplnost
námi
poskytovaných služeb v místech a
regionech. Nacházíme se v určitém
zlomovém období, a to nejen v rámci
Asociace jako takové. Společně jsme se
rozhodli a pověřili výkonný výbor
Asociace ke skutečně partnerskému
řešení principiálních a systémových
problémů v oblasti informací pro mládež.
Tento mandát je umocněn takovými
postuláty, které doposud Asociace ve
své historii neměla. Je umocněn i
zahraniční spoluprací a podporou,
kterou se nám dostávalo v loňském roce
od slovenských kolegů a která letos
bude pokračovat dalšími společnými
aktivitami.
Mgr. Vlastimil Kopeček
Předseda

VALNÁ HROMADA AICM ČR
.

Zřizovatelé a provozovatelé Informačních center pro mládež Asociace pro
podporu rozvoje informačních center pro
mládež /AICM ČR/ využili jihočeskou
nabídku a ve dnech 25 – 26. dubna
2013 rokovali v bývalém jihočeském královském městě, v Prachaticích.
Před statutárními zástupci zřizovatelů a
provozovatelů Informačních center pro
mládež, členů AICM ČR, stál nelehký
úkol spočívající v projednání celkem devatenácti bodů programu valné hromady.
Jak je již v AICM ČR obvyklé, valná
hromada byla zahájena neformálně již
ve středu večer diskuzí k některým otázkám, které se posléze zpravidla stávají
předmětem oficiálních jednání a řešení
problémů.
Velice výrazným funkčním oživením této
diskuze byla účast a vystoupení RNDr.
Jany Krejsové, předsedkyně Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Jihočeského kraje. Jihočeský kraj jako takový má skutečně co
říci v dané oblasti kolegům v tuzemsku i
zahraničí...
Oficiální jednání valné hromady AICM
ČR bylo zahájeno ve čtvrtek 25. dubna
úderem desáté hodiny ranní v překrásných historických prostorách prachatické
Městské knihovny.
A propos - knihovny. Ve stejný den se v
Prachaticích kromě valné hromady
AICM ČR konalo i setkání knihovníků. A
jelikož členy AICM ČR jsou i někteří zřizovatelé a provozovatelé veřejných
knihoven, není až tak překvapivé, že
zástupci AICM ČR prezentovali informace pro mládež na setkání knihovníků…
Statutární zástupci zřizovatelů a provozovatelů informačních center pro mládež
připravený program jednání zvládli. Přispělo k tomu zajisté i to, že většina materiálů potřebných k projednání a schválení valnou hromadou byla dána členům
Asociace prostřednictvím on-line infor-

mátoru k diskuzi a stávající výkonný výbor tak „jen“ posléze korigoval některé
drobnosti v obsahu jednotlivých projednávaných materiálů.
Jaké jsou konkrétní podstatné výstupy
valné hromady AICM ČR konané v Prachaticích?
- valná hromada projednala a schválila
„klasické“ materiály
- v činnosti AICM ČR budou v dalším
období uplatňované instrumenty zabezpečující hájení zájmů jejich členů i podpodporující kvalitu poskytovaných informačně poradenských a konzultačních
služeb
- v souvislosti s tím byla velká pozornost
statutárních zástupců Informačních center pro mládež, členů AICM ČR, věnována i dlouhodobějším vizím v souvislosti s implementací evropských strategií v
dané oblasti
- valná hromada schválila Memorandum
o podpoře Informačních center pro mládež v České republice
- na valné hromadě byla podepsána
česká varianta Smlouvy o spolupráci
AICM ČR se slovenskými Informačními
centry pro mládež
- novým předsedou AICM ČR byl zvolen
předseda KreBul, občanského sdružení
Volary, Mgr.Zdeněk Krejsa
VALNÉ SHROMÁŢDĚNÍ ZIPCEM

V sobotu 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 již několik let 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? Na
valném shromáţdění byla uzavřena
a statutárními zástupci partnerských
organizací podepsána SMLOUVA O
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VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI.
Smlouva formalizuje a konkretizuje jak
osvědčené a 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 a česká informační centra pro mládež a další.
Pro obě organizace je zásadní
uskutečňování společných vzdělávacích
a zkušenostních aktivit. 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. aţ 16. června 2013.
Obsah navazuje na loňské setkání i na
další aktuální problémy týkající se
informací pro mládež, včetně výzev
a příležitostí k vypracování Koncepcí
rozvoje Informačních center pro mládež
na národních úrovních.
Účast na tomto setkání byla nabídnuta i nečlenským ICM ČR.
Aktuální a velice výraznou formou
spolupráce AICM ČR a ZIPCEM je též
společný postup při vydávání a publikování 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 dekklarovaná 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.

MEMORANDUM

noví předsedové AICM ČR – .Zdeněk
Krejsa, ZIPCEM – Elena Valentaje
Jedním z podstatných výstupů jednání
valné hromady AICM ČR se stalo
projednání a schválení MEMORANDA O
PODPOŘE INFORMAČNÍCH CENTER
PRO MLÁDEŢ V ČESKÉ REPUBLICE.
Tímto institutem reagují statutární zástupci zřizovatelů a provozovatelů
ICM AICM ČR na, dle jejich názoru,
kumulující se dlouhodobější problémy, spočívající v absenci jasně definované státní zakázky v oblasti informací pro mládeţ a s tím související
neefektivní a netransparentní vynakládání státních finančních prostředků v této oblasti.
Cílem MEMORANDA je nabídnout
odbornou pomoc státním institucím a
podílet se aktivně na řešení problémů
v této oblasti.
O tom, že je v dané oblasti skutečně
vážná situace ohrožující samotnou existenci informačních center pro mládež
svědčí doprovodné dokumenty MEMORANDA, které AICM ČR zpracovala. Tyto materiály jsou zmíněny v průvodním
dopise k memorandu s tím, že v případě
zájmu, jsou statutární zástupci AICM ČR
připraveni tyto materiály MŠMT poskytnout, představit je a jednat o nich. Některé z nich, i opakovaně, předkládala
AICM ČR především Odboru pro mládež
MŠMT. Například analýza SOUČASNÝ
STAV A PERSPEKTIVY DALŠÍHO
ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
PRO MLÁDEŢ V ČR je výstupem široké
diskuze v členských organizacích AICM
ČR i některých dalších organizací zabývajících se informacemi pro mládež po
přijetí rezortní Koncepce rozvoje Informačního systému pro mládež ze dne
29. dubna 2008. Velmi brzy se totiž
v praxi při realizaci Koncepce začaly
projevovat výrazné problémy jak po
stránce obsahové, tak i technickoadmi-

nistrativní. Hlavní příčinu těchto problémů spatřuje AICM ČR v absenci krátkodobých, střednědobých či strategických opatření při naplňování Koncepce. Proto na základě požadavků, zejména členských ICM AICM ČR, zorganizovala AICM ČR pracovní setkání ICM
AICM ČR v únoru 2010 v Sezimově Ústí.
Na setkání byla sestavena pracovní
skupina, která v souladu se zde přijatými
závěry zpracovala a následně po vnitřní
diskuzi v AICM ČR předložila ke
schválení valné hromadě AICM ČR
v Prostějově „Analýzu současného stavu
a perspektiv dalšího rozvoje AICM ČR.
Součástí vnitřní analýzy AICM ČR se
stala i opatření krátkodobého a střednědobého charakteru k dosažení vyšší
kvality poskytovaných služeb ICM AICM
ČR a podpory rozvoje ICM v ČR.
Zpracování a výstupy vnitřní analýzy
AICM ČR nemohly výrazně akcentovat i
objektivní podmínky rozvoje a podpory
ICM v ČR. Tím vznikl i dokument SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY DALŠÍHO ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSYSTÉMU PRO MLÁDEŢ V ČR, který
statutární zástupci AICM ČR předložili
Odboru 51 MŠMT v únoru 2011 a následně Koordinační radě poskytovatelů
Informačních služeb pro mládež v měsíci
červnu 2012. AICM ČR není známo,
zda-li na tento materiál, i další podněty
AICM ČR, zástupci MŠMT podstatně
reagovali.
O tom mimo jiné svědčí například i
Analýza dotací MŠMT na rok 2013
/ Programy státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 – 2015/ zpracovaná
AICM ČR. Z dat zpracovaných a publikovaných MŠMT by mohlo být považováno jako prostředky vynaložené v rozporu s deklarovanými zásadami poskytování dotací:
u Programu 1 - 14.71% přidělených
finančních prostředků - 14.790.000,-Kč
U Programu 2 - 12.3% přidělených
finančních prostředků - 3.998.000,-Kč
U programu 3 - 10.13% přidělených
finančních prostředků – 2.554.000,-Kč
V publikovaných tabulkách, jejichž zpracovatelem je MŠMT, nelze vyloučit nerelevantní jednotlivosti. Zdrojem k jejich
ověření a zpracování byla data publikovaná na webových stránkách
MŠMT v roce 2012 a 2013.
Přílohou MEMORANDA je i Analýza
implementace evropských strategických dokumentů v oblasti informací pro mládeţ. Z analýzy jsou patrné
funkční a efektivní činosti a aktivity AICM
ČR.
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EVROPA A AICM ČR

Informační centra pro mládež AICM ČR
se dlouhodobě, formálně i neformálně,
zabývají problematikou Evropské unie.
Většina plnohodnotných ICM AICM ČR
má velmi bohaté zkušenosti z účasti na
evropských projektech i přípravy a realizace evropských projektů v tuzemsku. A
to
především
v rámci
Programu
Evropské unie pro neformální vzdělávání
a
volnočasové
aktivity
Mládež,
respektive Mládež v akci. Některá ICM
AICM ČR působila i jako regionální
zastoupení tohoto programu, ve většině
plnohodnotných ICM AICM ČR působí i
střediska evropské informační služby pro
mládež
a
pracovníky
s mládeží
EURODESK.
V některých regionech jsou ICM AICM
ČR významnými partnery sítě Europe
Direct. AICM ČR jako celek příležitostně spolupracuje i se Zastoupením
Evropské komise v ČR.
V evropském prostoru tak dlouhodobě
ICM AICM ČR nacházejí celou řadu
podnětů pro svou činnost a aktivity,
inspirují se zkušenostmi zahraničních
partnerů.
V současném období se jedná o
realizaci jedné ze stěžejních iniciativ
STRATEGIE PRO INTELIGENTNÍ A
UDRŢITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ
ZAČLENĚNÍ - EVROPA 2020, kterou je
iniciativa MLÁDEŢ V POHYBU. Jedním
z „balíčků“ této stěžejní iniciativy je i
„strategie evropské unie pro mládež“
s oficiálním názvem INVESTOVÁNÍ DO
MLÁDEŢE A POSÍLENÍ JEJÍHO
POSTAVENÍ 2010-2018. OBNOVENÁ
OTEVŘENÁ METODA KOORDINACE
PŘÍSTUPU
K
PROBLÉMŮM
A
PŘÍLEŢITOSTEM MLÁDEŢE.
Pro ICM AICM ČR je tento dokument
velmi inspirující jak z hlediska krátkodobých opatření, tak i dlouhodobých
strategií.
O tom svědčí i příloha
MEMORANDA - krátká analýza realizo-

vaných opatření v činnosti a aktivitách
zřizovatelů a provozovatelů členských
ICM i AICM ČR jako celku.
Z analýzy vyplývává, že zřizovatelé a
provozovatelé ICM AICM ČR v rámci
daných možností a podmínek neformálně implementují evropské zkušenosti a doporučení v oblasti informací pro mládež. Realizovaná i
připravovaná
opatření
podstatným
způsobem ovlivňují funkčnost a exkluzivitu
poskytovaných
informačních,
poradenských a konzultačních služeb
v síti ICM AICM ČR.
Realizace obecných cílů evropské
spolupráce v oblasti mládeţe do
konce roku 2018 v podmínkách AICM
ČR odpovídá osvědčeným a doporučeným přístupům spočívajících ve
VYPRACOVÁNÍ A PODPOŘE
* konkrétních iniciativ v oblasti mládeže,
tj. politik a opatření cíleně zaměřených
na mladé lidi v oblastech, jako je neformální učení, účast - participace, dobrovolná činnost, práce s mládeží, mobilita
a INFORMACE,
* iniciativ zaměřených na začleňování
otázek mládeže…tj. iniciativ umožňujících MEZIODVĚTVOVÝ PŘÍSTUP
JEDNOTLIVÉ OBLASTI ČINNOSTI
DLE „strategie evropské unie pro
mládež“ a ICM AICM ČR:
OBECNÉ INICIATIVY
* zajišťování kvalitních sluţeb poskytujících odborné vedení a poradenství,
* zlepšování přístupu mládeţe ke
kvalitním informacím a šíření informací na místní, regionální, a vnitrostátní úrovni všemi moţnými způsoby, jakoţ i prostřednictvím organizací
s celoevropskou působností…
* podpora zvyšování informovanosti
o situaci mladých lidí…
Realizace v ICM AICM ČR
Eurodesk, Europe Direct, Mládež v akci, EVS

VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA
* poskytovat kvalitní poradenské a
konzultační sluţby pro mladé lidi
* propagovat studijní a vzdělávací
mobilitu všech mladých lidí
* podporovat mediální gramotnost
Realizace v ICM AICM ČR
Veletrhy
vzdělávání
EDUCA
Liberec,
Vzdělání a řemeslo České Budějovice,
Scholaris
Olomouc,
Katalogy
nabídky
sekundárního a terciárního vzdělávání
v Jihočeském kraji

ZAMĚSTNANOST
* poskytovat profesní poradenství a
konzultační sluţby,
* propagovat podnikatelské kultury
mezi mladými lidmi

Realizace v ICM AICM ČR
Veletrh pracovních příležitostí JOB DAYS
České Budějovice, tiskovina Jak správně
napsat životopis – ZIPCEM, tiskovina Jak
správně napsat žádost o zaměstnání a
motivační dopis – ZIPCEM, Spolupráce
Úřadů práce a Informačních center pro
mládež v Libereckém a Jihočeském kraji

TVOŘIVOST A PODNIKAVOST
* umoţňovat snadný přístup k novým
technologiím
ZDRAVÍ A SPORT
* sestavit informace o zdraví šité na
míru mladým lidem...
* zmobilizovat informační sítě mládeţe
* informativní a vzdělávací kampaně ochrana mladých spotřebitelů
* informovat o nebezpečích, která s
sebou přináší nekontrolované vyuţívání nových technologií
* osvěta v oblasti sexuální výchovy
* podpora kampaní ke vzdělávání
mládeţe…
Realizace v ICM AICM ČR
Plakát AIDS – ZIPCEM, Publikace Sexualita
chlapců – ZIPCEM, Publikace Sexualita
děvčat - ZIPCEM

ÚČAST - PARTICIPACE
* poskytování kvalitních informačních
sluţeb
* posilování vztahů mezi školami,
mládeţnickými organizacemi a jinými
organizacemi občanské společnosti
SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ
* podporovat začleňování občanů do
informační společnosti
* informovat děti a mladé lidi o tom,
ţe diskriminaci nelze akceptovat v
ţádné formě a v ţádné oblasti, a ţe je
důleţité učinit důrazná opatření,
jejichţ cílem je boj proti všem formám
extremismu.
DOBROVOLNICTVÍ
* ochrana dobrovolníků a zaručení
kvality dobrovolných činností
Realizace v ICM AICM ČR
Statuty hostitelských, vysílajících a koordinujících organiazcí EVS

MLÁDEŢ A SVĚT
* zvýšit povědomí mladých lidí o
základních právech a problémech
týkajících se celosvětového rozvoje.
* informovanost mladých lidí o existenci Evropského dobrovolnického
sboru humanitární pomoci mladým lidem
Realizace AICM ČR
Veletrh cestovního ruchu Region tour Brno,
Mobil salon České Budějovice, Země živitelka
České Budějovice
Václav Pavlík
člen VV AICM ČR odpovědný za vnější
vztahy a partnerství, koncepce a strategie
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STŘIPKY Z ICM AICM ČR
Evropský týden informací
Informační centrum pro mládež Pelhřimov organizovalo besedy s přímými
účastníky Evropské dobrovolné služby
v zahraničí.
*

VÍŠ CO JÍŠ? aneb naše Zdravé město
Akci ke DNI ZEMĚ připravili dobrovolníci ICM Lomnice nad Popelkou a
členové Mládežnického parlamentu

BAMBI 2013 Tábor – Chýnov - Planá
nad Luţnicí
Na již desátém ročníku regionální
přehlídky a prezentace dětských a
mládežnických
organizací,
jehož
zakladatelem a spolurganizátorem je
Informační centrum pro mládež Tábor,
se uskutečnilo 87 vystoupení dětských
souborů. Bambi 2013 navštívilo celkem
10.096 návštěvníků.

*

Jihočeské krajské kolo 7.ročníku celostátní soutěţe školních novin a časopisů
Organizátory krajského kola se již potřetí
stala Jihočeská informační centra pro
mládež. Do krajského kola soutěže se
přihlásilo v šesti kategoriích 28 školních
časopisů a novin.

BAMBIRIÁDA České Budějovice
Již 15.ročník přehlídky dětských a mládežnických organizací organizovala
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje,
zakladatel a provozovatel Informačního
centra pro mládež České Budějovice. Na
přehlídce se společně prezentovala
Jihočeská Informační centra pro mládež.

Ing.Petra Dvořáková /MŠMT/ předává
ocenění - TYLÁČEK
ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek
*

Ve Volarech pošesté o multikultuře
Odbornou konferenci na téma Volary a
pochod smrti připravilo a realizovalo
občanské sdružení KreBul, zřizovatel a
provozovatel ICM Prachatice.

Region tančí
Již jedenáctý
ročník ročník taneční
přehlídky s mezinárodní účastí pořádalo
občanské sdružení Hodina H, zřizovatel
a provozovatel Informačního centra pro
mládež Pelhřimov.
Více http://www.hodinah.cz/icmpe

POZVÁNKY ICM AICM ČR
JOBDAYS
Stanislav Motl a předseda KreBul, o.s.
Mgr.Zdeněk Krejsa
*

Multikultura a my 2013
Pracovnice Informačního centra pro mládež v Českém Krumlově připravily i letos
projekt s názvem Multikultura a my.
Projekt byl zahájen výstavou Helgy
Hoškové-Weissové MALUJ, CO VIDÍŠ

Multikultura a my 2013
Pokračování
projektu
Informačního
centra centra pro mládež v Českém
Krumlově
3. - 28. června 2013 NZDM Bouda
Český Krumlov - Výstava Roma Rising
/ Romské obrození a multikulturní
večer
6. června 2013 NZDM Bouda Český
Krumlov - Děti a válka I., II. – přednáška
s besedou, lektor Stanislav Motl

7. června 2013 NZDM Bouda Český
Krumlov Příběh romů II. – přednáška
s besedou, lektor Mgr. Julie Svatoňová
Více http://icmck.cpdm.cz
Poznejme se navzájem.
Pod tímto názvem se uskuteční festival
sociálních služeb dne 7. června 2013
v Hradci Králové. YMCA Hradec Králové
ve svém stánku prezentuje Informační
centrum pro mládež Hradec Králové.
Více www.icmhradeckralove.cz
Mezinárodní projekty v Pelhřimově
15. – 21. června 2013 Školení Upgrade
yourself
14. – 21. července 2013 Výměna mládeţe N.E.W
Více http://www.hodinah.cz/icmpe

AKTIVITY AICM ČR
13. – 16. června 2013 Prievidza
Společné školení zástupců Informačních center pro mládeţ Slovenské a České republiky. K dispozici je
poslední volné místo.
V obsahu: Strategie EÚ - Evropa 2020,
Výzvy a příležitosti pro vypracování
Koncepce rozvoje sítě ICM na národní
úrovni, Tvořivé dílny – „Příprava ICM
k účasti na veřejné prezentační akci
aneb Za málo peněz hodně muziky“
Holocaust - minulost a aktuálnost současnosti (Jak pracovat s tímto tématem
s mládeží a dětmi) , Pískoviště nápadů –
inspirativních
projektů.
Doprovodný
program - Noční prohlídka Muzea Pravěku, Prohlídka historické knihovny Apponyiovského rodu.
Více informací vybor@icmcr.cz
*

17. – 19. října 2013 Liberec - EDUCA
a JOB Days Liberec. Prezentace ICM
AICM ČR a partnerů.
*

Listopad 2013 Olomouc - Scholaris
Olomouc.
Prezentace ICM AICM ČR a partnerů
*

20. - 22. listopadu 2013 - České
Budějovice - Vzdělání a řemeslo
Prezentace ICM AICM ČR a partnerů
*

Praktické stáţe – výměny pracovníků
a dobrovolníků ICM AICM ČR a
ZIPCEM Slovenské republiky
*

Výměnný neformálně vzdělávací
pobyt dobrovolníků českých a
slovenských ICM.
Tématické zaměření: Využití moderních
médií v informační praxi.
Více info www.icmcr.cz
www.facebook.com/kdyzneviszeptejse
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