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Spolupráce českých a slovenských ICM pokračuje
Tisková zpráva AICM ČR ze dne 13. listopadu 2013
Autor textu a fotografií: Vlastimil Kopeček
Ve dnech od 7. do 10. listopadu 2013 se uskutečnil na Slovensku další z pracovních programů
zástupců českých a slovenských Informačních center pro mládež. Tentokrát šlo o setkání vedení
střešních národních neziskových organizací (české AICM ČR a slovenského ZIPCeMu), které na
bázi členství sdružují Informační centra pro mládež ve svých zemích.
Cílem setkání bylo zhodnotit spolupráci a společné hlavní a navazující aktivity, které se uskutečnily
v tomto roce a předběžně naplánovat aktivity pro rok 2014. Vzájemné kontakty a společné
projekty, které se doposud uskutečnily v tomto roce byly vyhodnoceny jako velmi přínosné.
Jednalo se zejména o společné vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků českých a
slovenských ICM, uskutečněné v červnu v Bojnicích, o přípravu informačních materiálů pro mládež,
o dokončení elektronické informační aplikace pro mobilní telefony, o strategií dalšího směrování
informačních služeb pro mládež, ale také o účast slovenských mládežníků na mezinárodních
projektech organizovaných na Prachaticku a Českokrumlovsku a další aktivity.
Diskuse se ale dotýkaly také státních mládežnických politik a zkušeností obou střešních organizací
s partnerstvím NNO a státu. Stejně tak, jako v České republice, tak také na Slovensku se
v současném období připravuje nová státní strategie práce s dětmi a mládeží, která je odvozována
od zásadního dokumentu EU, kterým je „Strategie Evropské unie pro mládež – investování do
mládeže a posílení jejího postavení“. Obě strany se v rámci tohoto tématu vzájemně informovaly o
stavu těchto strategií.
Část hovorů se dostala také k „vysoké“ politice, protože na Slovensku se v sobotu 9. listopadu
konaly volby do „krajů“ - vyšších územně správních celků.
Prostor byl věnován také exkursím do terénu, příkladům dobré praxe a kulturně - historickému
poznávání. Společně jsme například navštívili Informační centrum pro mládež ve městě
Partizánske, pozváni jsme byli také na krátkou prohlídku pracoviště společnosti, která vyvíjí
programy jazykového vzdělávání (podívejte se například na web www.slovake.eu) a byli jsme
přijati primátorem města Partizánské panem Jozefem Božikem… Výjimečným zážitkem pak byla
návštěva rekonstruovaného zámku v Oponicích, v němž se nachází unikátní historická knihovna
šlechtického rodu Apponyiů.
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Setkání bylo důležité také vzhledem k tomu, že v průběhu letošního roku došlo postupně k předání
předsednických funkcí jak v AICM ČR, tak i v ZIPCeMu a poprvé se v předsednických funkcích
pracovně setkali Zdeněk Krejsa a Elena Valenteje…

Informační centrum pro mládež Partizanske - setkání s
primátorem města Jozefem Božikem

Zámek Oponice s historickou knihovnou
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