Jihočeská ICM se opět setkala s pracovníky Úřadu práce.
V pátek 8.února 2019 uspořádalo krajské pracoviště EURES v prostorách Kontaktního pracoviště Úřadu
práce ČR v Písku druhé školení vzdělávacího kurzu - „Partnerské“ instituce EURES I,II pro zaměstnance
Úřadu práce ČR úseku zaměstnanosti z Jihočeského kraje - okresů Tábor, Písek a Strakonice. Pozvání na
toto školení opět přijala i AICM ČR z.s. a jihočeská Informační centra pro mládež.
Úvodem svého vystoupení zástupci ICM seznámili účastníky školení s posláním a obsahem činnosti
Informačních center pro mládež.
Poté následovala prezentace možného partnerství a spolupráce Úřadu práce a ICM zaměřená ve svém
obsahu do dvou základních oblastí činností – vzdělávání a zaměstnanosti.
V oblasti vzdělávání byly prezentovány aktivity a činnosti informačně poradenského a konzultačního
charakteru, jakými jsou například Katalogy vzdělávacích příležitostí v Jihočeském kraji či tematické
Informační zpravodaje. Nechyběly příklady aktivit a činností z realizace a podpory neformálního i
formálního vzdělávání, konkrétně ukázky vydavatelské a publikační činnost i AICM ČR z.s. ( edukační
materiály podporující mediální výchovu, prevenci soc. pat. jevů, sexuální výchovu či protidrogovou
prevenci). Tak, jak je obvyklé i při jiných příležitostech, i zúčastnění pracovníci Úřadů práce projevili o
prezentované edukační materiály značný zájem.
V dané oblasti nechyběla samozřejmě ani evropská problematika, konkrétně například prezentace
regionálních středisek evropské informační a poradenské služby pro mládež či zkušenosti AICM ČR z.s.
ze spolupráce se Zastoupením Evropské komise v ČR či středisky Europe Direct.
Tím se v podstatě prezentace zástupců AICM ČR z.s. a jihočeských ICM plynule posunula do oblasti
zaměstnanosti, konkrétně příkladů obsahu informačně poradenských a konzultačních služeb a zejména
podpory pracovních dovedností a příležitostí. V oblasti informačních a poradenských služeb byly
účastníkům školení prezentovány opět příklady vydavatelské a publikační činnosti, jakými jsou například
informační publikace Jak napsat žádost o zaměstnání, motivační dopis a životopis či informační nabídky
pracovních příležitostí v tuzemsku in zahraničí vydávané jednotlivými ICM. Následovaly příklady a
zkušenosti z podpory pracovních dovedností a příležitostí v rámci AICM ČR z.s. i jejich členů. Například
regionální střediska evropské informační a poradenské služby pro mládež a pracovníky s mládeží
EURODESK v ICM AICM ČR z.s. mohou v dané oblasti prezentovat praxe a stáže Au-pair, práce v
zahraničí, stáže ve firmách, stáže v evropských institucích, podnikání v Evropě atd. Poměrně široká
diskuze se rozvinula mezi účastníky školení a zástupci ICM po prezentaci některých aktivit evropského
programu ERASMUS+Mládež v akci, kde konkrétně jihočeská ICM mají velmi pozitivní zkušenosti jak
z aktivit vlastních, tak i v rámci spolupráce se zahraničními partnery - výměn mládeže, mobilit pracovníků
s mládeží či nadnárodních iniciativ mládeže …Samozřejmě nechyběla ani prezentace Evropské dobrovolné
služby, respektive nové iniciativy Evropské unie na této bázi, kterou je Evropský sbor solidarity.
Na závěr této části prezentace byly účastníkům školení nastíněny i další možnosti využití potenciálu a
zkušeností ICM při vzájemné spolupráci v oblasti podpory pracovních dovedností a příležitostí – například
praxe a stáže, studijní pobyty ve spolupráci se školskými vzdělávacími zařízeními, vytváření společensky
prospěšných pracovních míst, umožnění výkonu obecně prospěšných prací ve spolupráci s Mediační a
probační službou, atd.…
V samotném závěru této části školení byly jeho účastníkům prezentovány i příklady dalších aktivit a
činností ICM podporujících výše uvedenou problematiku, kterými jsou například prezentace AICM ČR z.s. a
jeho členů na veletrzích a výstavách zaměřených na vzdělávání a práci, příprava a realizace vzdělávacích
projektů pro základní a střední školy například na téma Multikultura, Životní prostředí, Zdravý životní styl…,
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partnerská spolupráce v rámci členství AICM ČR z.s. v Asociaci nestátních neziskových organizací České
republiky z.s. či s nejvýznamnějším zahraničním partnerem, kterým je Združenie informačných centier
mladých Slovenskej republiky, aktivity evropského programu pro děti a mládež ERASMUS+Mládež mobility pracovníků s mládeží…, krajské kolo soutěže školních novin a časopisů Jihočeského kraje,
příprava a realizace volnočasových aktivit podporujících informačně poradenské a konzultační služby…
A v čem byla účast na školení zaměstnanců Úřadu práce ČR úseku zaměstnanosti z Jihočeského kraje
přínosná i pro nás? Mimo jiné pro nás z diskuzí vzešla i celá řada námětů, jaké nové aktivity a činnosti
bychom měli rozvíjet a ke kterým osvědčeným a „dočasně zaparkovaným“ se inovativně vrátit.
Václav Pavlík, Jan Čermák
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