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" 2 in 1" aneb..."
Valná hromada členů Asociace pro podporu informačních center pro mládež v ČR / AICM ČR/
a česko - slovenské školení pracovníků a dobrovolníků Informačních center pro mládež AICM ČR a Združenia
informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike.
Autoři textu: Václav Pavlík, Vlastimil Kopeček, Zdeněk Krejsa
Fotograﬁe: Iva Sonnbergerová
Ve zcela neformálním prostředí táborové základy YMCA ve Veverské Bítýšce se od neděle 15.června 2014 uskutečnily
zcela neformálním způsobem dvě významné akce.
První z nich byla valná hromada AICM ČR. Formální stránky s touto aktivitou související byly velice krátké. Výkonnému
výboru v součinnosti s částí členské základny se podařilo návrhy potřebných materiálů připravit tak, že byly k dispozici k
diskuzi a eventuálním korekcím v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady.
Pozitivem potvrzujícím zkvalitňování činnosti a soudržnosti AICM ČR jako celku je i větší prostor, kterým se ve výroční
zprávě o činnosti AICM ČR za rok 2013 prezentují také aktivity jednotlivých členů. Tím samým přístupem (včetně tomu
odpovídajícímu obsahu) se vyznačuje i valnou hromadou přijatý „harmonogram aktivit AICM ČR na rok 2014“.
Výkonný výbor posléze seznámil členy a hosty se svou činností v období od ledna do poloviny června 2014. V tomto
období se výkonný výbor AICM zabýval například přípravou obsahu síťového informačně vzdělávacího projektu pro členská
ICM, jednáním s tuzemskými i zahraničními partnery o další pokračující a budoucí možné spolupráci, organizačními
záležitostmi a také hájením zájmů svých členů a některých partnerů především ve věcech souvisejících se způsoby
přidělování státních ﬁnančních prostředků směrem k NNO pracujícím s dětmi a mládeží pro rok 2014 ze strany MŠMT ČR.
Po této administrativně nutné části programu již následovalo hodnocení a diskuze na téma spolupráce českých a
slovenských informačních center pro mládež, které jsou zastupovány českou AICM ČR a slovenským ZIPCEM Touto částí
programu tak účastníci neformálně přešli od jednání valné hromady do fáze společného česko - slovenského školení
pracovníků a dobrovolníků informačních center pro mládež.
Pondělí, druhý den pobytu pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských informačních center pro mládež, bylo již
téměř čistě věnováno odbornému vzdělávacímu a informačnímu programu, který byl nastaven tak, aby jednotlivé
workshopy a prezentace byly oboustranně inspirující především pro rozvoj obsahu činnosti na úrovních práce jednotlivých
ICM, tj. především na úrovni místní a regionální.
A některé workshopy měly také konkrétní výstupy. Například výstupem části programu „Gamiﬁkace - škola hrou s
digitálními odznaky“ je, že každý účastník školení obdrží digitální odznak dané dovednosti získané v odborném programu z
Veverské Bítýšky.
Zcela určitě je o "něčem" i problematika ochrany mladého spotřebitele a vzájemně výhodná spolupráce informačních center
pro mládež s odbornými organizacemi, které se v ČR zabývají touto problematikou. Za českou stranu tuto spolupráci s
dTestem a dalšími organizacemi prezentoval vedoucí Občanské poradny při o.p.s. KreBul Prachatice Mgr. Zdeněk Krejsa.
Významnou část dopoledního pondělního programu tvořila problematika tvorby nových koncepcí AICM ČR i ZIPCEM SR.
Na české i na slovenské straně jsou tyto aktivity v plném proudu. Zpracovány jsou již analýzy současného stavu rozvoje
informačních center pro mládež. Prezentace návrhů a diskuze na téma „jak dál v informačních centrech pro mládež“ v
rámci tohoto bodu programu zcela jistě přispěje i k následnému dopracování „koncepcí“ obou zúčastněných stran.
Pondělní odpolední program školení nešlo nezačít jinak, než problematikou nového programu Evropské unie na podporu a
vzdělávání a mobility mladých lidí ERASMUS+ / Mládež v akci. Za pomoci prezentace připravené členským ICM AICM z
Pelhřimova, byl v základní kostce účastníkům celý nový program srozumitelně představen.
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Ukázka z tradiční výměny info materiálů
členských ICM AICM ČR

17.6.2014 - prezentace partnera AICM ČR v oblasti ochrany spotřebitele - dTest
Mgr. Zdeněk Krejsa, občanská poradna při KreBul o.p.s. Prachatice

17.6.2014 - prezentace partnera
AICM ČR - ANNO ČR,
místopředseda Jaromír Hron
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