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Vážení kolegové,
výkonný výbor Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice zpracoval komplexní nabídku různých materiálů a dokumentů, kterou si tímto dovoluje nabídnout Informačním centrům pro mládež, členům AICM ČR, k využití.
Veškeré níže uvedené materiály a dokumenty jsou zpracovány v elektronické podobě a budou vám, v případě vašeho zájmu, adresně zaslány prostřednictvím CD ROM či elektronicky. Z pověření výkonného výboru AICM ČR vám více informací poskytne a distribuci servisního balíčku zabezpečí Informační centrum pro mládež Tábor, tel. 381 252 416, 607 036 121, info@icmtabor a vaclav.pavlik@icmcr.cz.
a) dokumenty AICM ČR
1. Výroční zpráva AICM ČR za rok 2013
2. Zpráva o činnosti výboru AICM ČR leden - červen 2014
3. Rámcový harmonogram aktivit AICM ČR pro rok 2014
4. Dopis AICM ČR - odbor pro mládež MŠMT - dotace 2013
5. Odpověď Odboru pro mládež - dopis AICM ČR - dotace 2013
6. Dopis AICM ČR - ministr MŠMT - dotace 2013
7. Vyjádření MŠMT - dopis AICM ČR - dotace 2013
8. Historický miniexkurz - Informace pro mládež a o mládeži - Evropská unie - MŠMT - AICM ČR
9. Přístupová smlouva AICM ČR
10. Smlouva o vzájemné spolupráci AICM ČR - ZIPCEM SR
11. Memorandum o podpoře informačních center pro mládež v ČR
12. Implementace evropských politik a strategií v AICM ČR
13. Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020 ( MŠMT )
14. Nový občanský zákoník a NNO - Jak založit spolek
Výkonný výbor dokončuje návrh Koncepce rozvoje informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro
mládež v ČR. K vnitřní diskuzi a připomínkování členů AICM ČR bude zaslána v srpnu tohoto roku.
b) prezentační materiály pro pracovníky Informačních center pro mládež, členy AICM ČR
p 1 Erasmus + - Dům zahraničních služeb
p 2 Erasmus + - Mládež v akci - Dům zahraničních služeb
p 3 Finanční gramotnost - DVD - KreBul o.p.s. Prachatice
p 4 GAMIFIKACE škola hrou s digi odznaky
p 5 Cena vévody z Edinburghu
p 6 NGO Market - Právní pohled na podnikání neziskových organizací - Mgr. Petr Vít
p 7 NGO Market - Současné podnikání v neziskových organizacích z pohledu daňového poradce - Miroslava Nebuželská, BVM Audit
p 8 NGO Market - Jak se pozná sociální podnik - Petra Francová, P3 – People, Planet, Proﬁt o.p.s.
p 9 NGO Market - Přeměňte dobré služby na skvělé
c) publikace AICM ČR - Zpravodaj publikace AICM ČR
Set publikací v elektronické formě, některé i ve formě tiskové. Publikace byly vydány s laskavým souhlasem a za podpory ZIPCEM SR.
Podporují oblasti vzdělávání a průřezová témata Rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední školy . Doporučujeme nabídnout publikace školám v okruhu působnosti prostřednictvím nabídky služeb ICM AICM ČR pro školní rok 2014/2015 .
V setu jsou pro vás připraveny tyto publikace:
Jak napsat životopis, Jak napsat motivační dopis a žádost o zaměstnání, Média a my, Průvodce mužským tělem od pasu dolů, Průvodce ženským tělem od
podprsenky níže, Nezavírejme oči před AIDS, Antisemitizmus, Nikdy nejsi sám - šikana A 4, Nikdy nejsi sám - šikana skládačka, Kyberšikana - nebezpečí v
elektronické podobě

d) Evropské publikace pro základní školy
Set publikací v elektronické formě, některé i ve formě tiskové. Publikace byly vydány v rozhodující míře Evropskou unií a jsou k dispozici k
volnému využití s uvedením autora a vydavatele. Podporují oblasti vzdělávání a průřezová témata Rámcových vzdělávacích programů pro
základní školy . Doporučujeme nabídnout publikace školám v okruhu působnosti prostřednictvím nabídky služeb ICM AICM ČR pro školní
rok 2014/2015.
V setu jsou pro vás aktuálně připraveny tyto publikace:
Sjednoceni v rozmanitosti - legenda, vysvětlivky, mapa, publikace, Hra o Evropě - pracovní list, publikace, řešení, Poznejte Evropu - příručka, publikace,
Cestování po Evropě 2013/2014, Evropa a ty, Vlajky EU - omalovánky, S jazyky toho dokážeš více, Proč je důležitá cenová stabilita - info pro studenty, výukový materiál pro studenty, Tom a Lila - poznámky k výuce, Za jeden provaz, Vy krásné vlaštovky, Modry ostrov , Benny je šampión, O květinkové uličce, To
strašné vedro, Naděje pro kmen Kayaků, Pili byste odpadni vodu?, Nejzdravější prázdniny, Dárek pro Bédu, Odkud máme mléko, Čtyři roční období,
Dobrodružství Julie a Stevena, Představ si a nakresli, Na farmě omalovánky,

e) Evropské publikace pro střední školy
Set publikací v elektronické formě, některé i ve formě tiskové. Publikace byly vydány v rozhodující míře Evropskou unií a jsou k dispozici k
volnému využití s uvedením autora a vydavatele. Podporují oblasti vzdělávání a průřezová témata Rámcových vzdělávacích programů pro
střední školy . Doporučujeme nabídnout publikace školám v okruhu působnosti prostřednictvím nabídky služeb ICM AICM ČR pro školní
rok 2014/2015.
V setu jsou pro vás aktuálně připraveny tyto publikace:
Evropa ve 12 lekcích, Jak funguje Evropa,EU fakta a čísla, Vaše Evropa - vaše práva, Mládež v pohybu, Práva studentů pobývajících v zahraničí, Kodex on line prav EU, Experience Europe, Získejte kontrolu nad svými údaji, Proč je pro vás důležitá stabilita cen - info pro studenty, Proč je pro vás důležitá stabilita cen
- výukový materiál pro učitele, Překlady a mnohojazyčnost, Řeč pro Evropu - jazyky v Evropské unii, Jak psát srozumitelně, Cestování po Evropě 2013-2014,
Nová šance, Čtyři roční období, Exkurze do minulosti - holokaust, Jak nalézt v Evropě zaměstnání, Tvoje první práce přes Eures - nábor mladých lidí, Tvoje
první práce přes Eures - nábor mladých lidí - zaměstnavatelé, Ozveme se vám, Naplněná naděje, Jde i o vaše peníze, Prezentace Evropské unie, Balíček
opatření ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí, Průvodce interkulturní komunikací
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EVROPSKÉ A SVĚTOVÉ DNY V INFORMAČNÍCH CENTRECH PRO MLÁDEŽ AICM ČR
LEDEN
Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. 1. - OSN
ÚNOR
30 dní pro neziskový sektor
Den bezpečnějšího internetu - 11.2. - EU
Světový den sociální spravedlnosti 20. 2. - OSN
Mezinárodní den mateřského jazyka 21.2. - UNESCO
BŘEZEN
Mezinárodní den žen - 8.3.
Světový den spotřebitelských práv 15. 3.
Světový den divadla pro děti a mládež 20. 3. - Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež
DUBEN
Mezinárodní den dětské knihy 2. 4. - Mezinárodní výbor pro dětskou knihu /IBBY/
Mezinárodní den Romů 8. 4. - Mezinárodní romská unie
Evropský den informací pro mládež 17.4. - ERYICA
Evropský den akcí proti rasismu 22.4. Den Země 22.4.
Den pracoviště 30. 4.
KVĚTEN
Dny Evropy 8.5. - EU
Světový den informační společnosti 17. 5. - OSN
Svátek sousedů 30. 5. ČERVEN
Mezinárodní den dětí 1. 6. - Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů, Světová federace
demokratické mládeže
Den rozvoje a vzdělávání dospělých 5.6.
Evropský den hudby 21.6.
Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi 26. 6. - OSN
ČERVENEC
Mezinárodní den přátelství 30.7. - OSN
SRPEN
Mezinárodní den mládeže 12.8. - OSN
ZÁŘÍ
Mezinárodní den gramotnosti 8. 9. - UNESCO
Dny evropského dědictví 6-14.9. - EU
Evropský týden mobility 16.9. - 22.9. - EU
Mezinárodní - evropský den bez aut 22.9. - EU
Evropský den jazyků 26.9. - EU
ŘÍJEN
Světový den učitelů 5. 10. - UNESCO
Světový den duševního zdraví 10. 10. - Světová federace duševního zdraví
Světový den Organizace spojených národů (OSN) 24. 10. - OSN
Světový den pro rozvoj informací 24.10. - OSN
LISTOPAD
Den proti drogám 11.11.
Mezinárodní den studentstva 17. 11. - Mezinárodní studentský sněm
Světový den prevence týrání a zneužívání dětí 19. 11. - Nadace ženského světového summitu
Světový den dětí 20. 11. - OSN, UNICEF
PROSINEC
Světový den AIDS 1. 12. - OSN, WHO
Světový den počítačové gramotnosti 2. 12. - OSN
Mezinárodní den dobrovolníků 5. 12. - OSN
Mezinárodní den lidských práv 10. 12. - OSN
Světový den dětství 11. 12. - OSN
Mezinárodní den lidské solidarity 20. 12.

