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7. -- 11. 11. 2013

ze setkání s primátorem
města Partizánské
Jozefem Božikem.

pøedsedové
Elena Valenteje
Zdeněk Krejsa

SPOLUPRÁCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ICM POKRAČUJE
Ve dnech 7. - 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 Evropské unie, 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.
Prostor byl věnován také exkursím do terénu, příkladům dobré praxe a kulturně - historickému
poznávání. Společně jsme například navštívili Informační centrum pro mládež 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.
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…
Autor textu a fotografií: Vlastimil Kopeèek

POLITIKA MLÁDEE - NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDE 2020

8. 11. 2013

Ve dnech 8. - 9. listopadu 2013 se v Praze uskutečnila KONFERENCI O MLÁDEŽI, na které byla
mimo jiné prezentována i pracovní verze Národní strategie pro mládež 2020. Pracovní verzi na
worskhopu prezentoval ředitel odboru mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Michal Urban. Velmi výrazným způsobem se na zpracování podkladů ke Strategii v oblasti
informací pro mládež a o mládeži podílela i Asociace pro podporu rozvoje informačních center
pro mládež. Prvního kulatého stolu na dané se v roce 2012 zúčastnil i celý tehdejší výkonný
výbor. Podstatným způsobem k umocnění významu informací pro mládež a o mládeži přispěla
AICM ČR prostřednictvím svých zástupců na druhém kulatém stolu k dané problematice.
Informace o mládeži a pro mládež nezůstaly jen na deklaratorní či průřezové úrovni. Tato
problematika byla zařazena do strategických cílů Národní strategie pro mládež 2020 a
naleznete jí v návrhu jako druhý strategický cíl ze třinácti prezentovaných. Tisková informace
AICM ČR o Konferenci o mládeži je k dispozici na webových stránkách AICM ČR. Zde je
zájemcům k dispozici také pracovní přehled návrhů týkajících se informací pro mládež a o
mládeži pro Národní strategie pro mládež 2020. Více informací www.icmcr.cz.

22. 10. 2013

listopad 2013

POZVÁNKY

20. - 22. listopadu 2013
Výstaviště České
Budějovice - VÝSTAVA
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
Prezentaci AICM ČR a
jeho partnerů - České
národní agentury Mládež,
Eurodesku ČR a Nadace
Naše dítě zajišťují
Jihočeská ICM AICM ČR
Český Krumlov,
Prachatice a Tábor.

27. - 28. listopadu 2013
SŠ polytechnická
Olomouc - PŘEHLÍDKA
STŘEDNÍCH ŠKOL
SCHOLARIS OLOMOUC
Prezentaci AICM ČR a
partnerů "jistí" ICM AICM
ČR Prostějov, jehož
zřizovatelem a provozovatelem je Klub studentů,
rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v
Prostějově.

STŘÍPKY

EVROPSKÝ PARLAMENT O PŘEHODNOCENÍ VZDÌLÁVÁNÍ
Evropský parlament přijal dne 22.října 2013 usnesení o PŘEHODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Jak
je na evropské úrovni obvyklé, opět zde nechybí zkušenosti či inspirace, které lze implementovat i
z hlediska podpory a obsahu činností Informačních center pro mládež v ČR. Mimo jiné usnesení
Evropského parlamentu ve vztahu k dané oblasti oceňuje a podporuje role zřizovatelů a
provozovatelů Informačních center pro mládež - nestátních neziskových organizací, tím, že ...

* žádá, aby se při koncipování a realizaci strategií celoživotního učení počítalo s
organizacemi mládeže a občanské společnosti a jejich zapojením...
* vyzdvihuje významnou roli organizací mládeže a občanské společnosti jako doplňujících poskytovatelů vzdělání v
oblasti neformálního a informálního učení a příležitostí k dobrovolné činnosti přispívající u studujících a mladých lidí
k rozvoji průřezových dovedností a individuálních osobních schopností, jako je schopnost... zpracovávání
informací...
* naléhavě vyzývá členské státy, aby přestaly snižovat výdaje na podporu zaměstnanosti a vzdělávání mladých lidí...
* připomíná, že nejpřesnější a nejaktuálnější informace o regionálních trzích práce lze získat právě na nižší než
celostátní úrovni ...
* vyzývá k větší spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli vzdělání, podnikovou sférou, sociálními
partnery, občanskými organizacemi a místními, regionálními a vnitrostátními orgány a službami zaměstnanosti...
Plné znění usnesení a více informací - www.europarl.europa.eu, P7_TA(2013)0433.

Ve dnech 10. až 21. října
2013 se nedaleko lotyšského města Liepaja
uskutečnil mezinárodní
vzdělávací projekt s
názvem „Include Your
Willpower, Step II“.
Projekt evropského programu
Mládež v akci připravila a
realizovalalotyšská organizace Liepajas Jaunie Vanagi.
Mezi 21 účastníky z evropských zemí se projektu
aktivně zúčastnili i Kristína
Mrzenová, Vojtěch Andrš a
Martin Kopeček Centra pro
pomoc dětem a mládeži,
o.p.s., zřizovatele a
provozovatele ICM AICM ČR
Český Krumlov.
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Ve dnech 17. - 19. října
2013 se v Liberci
uskutečnil veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních
Čechách - EDUCA JOB
Days Liberec.
Tradičně se zde prezentovala
i AICM ČR se svými partnery.
Expozici "jistila" ICM AICM
ČR Libereckého kraje.

Dne 23 .října 2013 se v
táborském hotelu Palcát
uskutečnila PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A
ODBORNÝCH UČILIŠŤ.

FOND PRO NNO ODSTARTUJE V LISTOPADU PRVNÍ GRANTOVOU VÝZVOU

listopad 2013

14. 11. 2013

Mezi nestátními neziskovými organizacemi ( NNO ) v České republice dlouho očekávané
odstartování další etapy tzv. „norských fondů“ se stane brzy skutečností. S vyhlášením první
grantové výzvy fondů Evropského hospodářského prostoru počítají jeho zprostředkovatelé v
ČR, kterými jsou Nadace rozvoje občanské společnosti a nadace Partnerství, v průběhu
měsíce listopadu tohoto roku.
S ohledem na základní priority fondů EHP byl pro podporu nestátních neziskových organizací
zřízen „Fond pro NNO“ (FNNO), jehož cílem je poskytnout finanční pomoc, která přispěje k posílení
neziskového sektoru, zvýší jeho kapacitu a jeho přispění k sociální spravedlnosti, demokracii a
udržitelnému rozvoji.
Program FNNO se tak stane jedním z významných nástrojů, jimiž bude v letech 2013 až 2016 možné financovat aktivity NNO v
českém prostředí a podpořit tak nejen řešení aktuálních problémů, ale i budování jejich kapacity a posilování jejich vlivu.
Cílem programu FNNO je především: posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech, podpořit bilaterální
spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou, posílit kapacitu NNO, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírnit regionální
rozdíly v oblasti působení NNO v rámci ČR, posílit demokracii, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.
Prioritní oblasti programu FNNO
I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory:
I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
I.b) Genderová rovnost
I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
II. Děti a mládež v ohrožení
III. Sociální inkluze
IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny
Více informací zájemci naleznou na www.fondnno.cz
Zdroj: NROS Praha a web FNNO, připravil: Vlastimil Kopeček

14. 11. 2013

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Výkonný výbor AICM ČR v červnu a červenci tohoto roku inicioval a byl hlavním zpracovatelem
projektu do grantového řízení Zastoupení Evropské komise v České republice na téma " Akce na
podporu informovanosti a diskuse o Evropském roku občanů 2013“.
Výkonný výbor AICM ČR s lítostí sděluje svým členským organizacím, že jsme o pověstný "fous" nebyli
AICM ČR zde tradičně
mezi úspěšnými žadateli v tomto grantovém řízení. Chtěli bychom touto cestou poděkovat členským
prezentovalo prezentovalo
ICM AICM ČR Tábor,
organizacím a jejich informačním centrům pro mládež za zapojení se do přípravy tohoto společného
občanské sdružení.
síťového projektu.
Do projektu aktivně vstoupila členská ICM AICM ČR Český Krumlov, České Budějovice, YMCA Brno, Hradec Králové,
Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Prachatice, Prostějov, Tábor a Teplice. Do projektu se přihlásila jako partner také Asociace
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje. Věříme, že budeme moci společně využít dalších příležitostí
například připravovaného Fondu pro nestátní neziskové organizace / Fond NNO /.
Zdroj Zastoupení Evropské komise v České republice, autor textu Vlastimil Kopeček

VZDÌLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE - FÓRUM MLÁDEE - VÝCHODNÍ PARTNERSTVÍ
Dne 13. listopadu 2013
v Prostějově uskutečnila přehlídka středních škol SCHOLARIS.
Prezentaci AICM ČR a
partnerů "jistilo" ICM AICM
Č R P r o s t ě j o v, j e h o ž
zřizovatelem a provozovatelem je Klub studentů, rodičů
a přátel Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově
*

KreBul Volary, občanské
sdružení, které je zřizovatelem a provozovatelem ICM AICM ČR v
Prachaticích zpracoval
a vydal ve spolupráci s
AICM ČR publikaci
HOLOCAUST - minulost a
aktuálnost současnosti - jak
pracovat s tímto téma- tem s
mládeží a dětmi. Vydáno s
laskavým souhlasem
a
podporou ZIPCEM SR.

22. - 25. 10. 2013

V rámci litevského předsednictví Evropské unii se ve dnech 22. - 25. října 2013 se v
Kaunasu pracovníci s mládeží z celé Evropské unie a šesti zemí Východního partnerství
/ Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina/ zabývali problematikou
neformálního vzdělávání ve vztahu k zaměstnanosti mladých lidí. Závěry z diskuzí
zdůrazňují, že na trhu práce v současné době vzrůstají ze strany potencionálních
zaměstnavatelů požadavky na kompetence, které chybí formálním vzdělávacím programům.
Zaměstnavatelé stále častěji upřednostňují pracovníky s praktickými zkušenostmi a
zkušenostmi z účasti v neformálních vzdělávacích aktivitách, například z mezinárodních
výměnných programů, aktivit nevládních organizací, dobrovolnictví, atd. Během fóra
zástupci Evropské komise představili účastníkům i nový EVROPSKÝ PROGRAM PRO
PRO MLÁDEŽ, ERASMUS + , který bude financovat projekty mládeže a spolupráci mezi
Evropskou unií a zeměmi Východního partnerství. Závěry Evropského fóra mládeže Východního partnerství týkající
se uznávání neformálního vzdělávání budou prezentovány zástupcům Evropské unie v Bruselu v polovině listopadu.
Více informací www.youthforum2013.eu, www.eu2013.lt.

14. 11. 2013

NOVÉ PUBLIKACE AICM ČR
Tak, jako každoročně Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v
České republice vydává pro potřeby členských Informačních center nové publikace:
MÉDIA A MY aneb ...jak se nezbláznit z médií. / Informační materiál je vhodný jako doplněk RVP - průřezové
téma Mediální výchova./ KYBERŠIKANA - nebezpečí v elektronické podobě, NIKDY NEJSI SÁM
a NEZAVÍREJME OČI PŘED AIDS. Všechny publikace byly vydány s laskavým souhlasem a podporou
*

Združenia informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike. Jsou k dispozici v
elektronické podobě v Informačních centrech pro mládež AICM ČR. Kopírování a další šíření publikací je
povolené s podmínkou uvedení autora a zdroje. Více informací www.icmcr.cz.

