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Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM) je neziskovou
organizací založenou na bázi občanského sdružení. AICM ČR byla registrována Ministerstvem vnitra České
republiky podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů dne 7. září 1999. Nejbližšími spolupracujícími
partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro mládež jsou zejména: Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR .
Současnými členy AICM ČR jsou kromě fyzických osob také osoby právnické (většinou zřizovatelé jednotlivých
Informačních center pro mládež v ČR).
Hlavním cílem činnosti AICM ČR je podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České
republice. Podpora a pomoc při zakládání nových Informačních center pro mládež v ČR tzn. podávání prvotních
informací a následná pomoc při dalších postupech.

Výkonný výbor AICM:
Předseda – Mgr. Vlastimil Kopeček
Místopředseda – Mgr. Josef Svoboda
Členové – Dr. Václav Pavlík, Ing. Marie Cagalová, Miloš Jakubíček
Revizní komise:
Předseda – Jaromír Hron
Členové – Zdeňka Kösslová, Iva Sukdoláková

AICM ČR získala státní podporu pro svoji činnost v roce 2009 z resortu MŠMT (mládež) ve výši
150.000,- Kč. Ostatní finanční prostředky použité pro činnost AICM plynuly z členských příspěvků
a z vlastních činností.

Členové AICM

ICM Prostějov

ICM ASK Brno

ICM Prachatice

ICM Frýdlant

ICM YMCA Brno

ICM Český Krumlov

ICM Bruntál

ICM Lomnice nad Popelkou

ICM Teplice

ICM Pelhřimov

ICM Jihlava

ICM Česká Lípa

ICM Nový Bydžov

ICM Třinec

ICM Techmania Plzeň

ICM Hradec Králové

ICM Příbram

ICM Tábor

Vzdělání a řemeslo 30.9. - 2.10. 2009 v Českých Budějovicích
Výstava byla realizována ve spolupráci AICM ČR a jihočeských ICM – Č. Budějovice,
Č. Krumlov, Tábor a Prachatice. Prezentace byla řešena formou modelového stánku ICM.
EDUCA 2009 15. - 17.10. 2009 v Liberci
Na přípravě stánku, zajištění expozice po dobu výstavy a finanční účasti se podíleli kromě
AICM také ICM Lomnice nad Popelkou, Č.Lípa, Hradec Králové a Teplice.
Společná expozice ICM v ČR na veletrhu EDUCA představila širokou škálu informačních
poradenských a dalších činností, která ICM pro mladé lidi zajišťují jako veřejnou službu.
Důraz expozice ICM v ČR byl, v souvislosti se zaměřením veletrhu, kladen především
na oblast pomoci mladým lidem orientovat se lépe v oblastech možností vlastního
neformálního vzdělávání a evropských neformálně vzdělávacích příležitostí.

Scholaris Olomouc 25. - 26.11.20009
Spoluúčast na prezenční výstavě realizované ICM Prostějov

Celostátní setkání ředitelů SVČ , Teplice 19. - 21.2.2009
Spoluúčast na prezenční výstavě o činnostech ICM v ČR. Propagace členských ICM.

Miniškolení pro začínající ICM, 12. - 13.3.2009 v ICM Tábor
V prostorách Informačního centra pro mládež Tábor AICM zrealizovala miniškolení
pro začínající pracovníky ICM.
Účastníci byli proškoleni v oblastech: Současný Informační systém pro mládež v ČR, Struktura
řízení činnosti ICM, Finance a hospodaření ICM, Provozní podmínky ICM, Informace – služby
poskytované ICM, Personální zajištění ICM a vzdělávání, Publicita ICM.
Školení se zúčastnili pracovníci ze 3 ICM: Lomnice nad Popelkou, Teplice a Prachatice.
Valná hromada AICM v Pelhřimově
Valná hromada AICM se konala 16. – 17.4. 2009 v Pelhřimově s účastí 13 ICM.
Pozvání přijali následující hosté:
Mgr. Petr Plachý – OŠMT MěÚ Pelhřimov
Mgr. Jaroslav Tuček – MŠMT Praha
Mgr. Pavla Kopečková – MŠMT Praha
Mgr. Jiří Veverka – NIDM Praha
Mgr. Šárka Kušková – NIDM Praha
Bc. Gabriela Žemličková – NICM NIDM Praha
Alice Marciszová - NICM NIDM Praha
Práce výkonného výboru:
VV se sešel celkem 7x

Členská ICM se zapojila pro projektu NIDM MŠMT
- tvorba I-katalogů

Získávání nových členů:
AICM se zaměřila v této záležitosti především na region Plzeňského kraje, resp. přímo v krajském
městě Plzeň. Zde byla v lednu uskutečněna návštěva potenciálního budoucího zřizovatele ICM v Plzni
(Plzeňská organizace ANNO). Doposud však ANNO Plzeň nebyla ve svém snažení úspěšná.
Další jednání s jiným potenciálním zřizovatelem (iniciováno v Plzni opět po delší odmlce ze strany
Tandemu) bylo v posledních měsících roku 2009 znovu obnoveno.

Standardy kvality poskytování informačních služeb pro Informační centra pro mládež vydala
AICM jako základní materiál pro posouzení kvality služeb v jednotlivých centrech. Tyto
standardy slouží pro pracovníky center jako vodítko, jakým způsobem o kvalitu ve svých
zařízeních usilovat. První fáze výjezdů auditorských týmů, započala na podzim 2007.
Auditorské týmy navštívily celkem 11 přihlášených informačních center. Druhá fáze
auditorských výjezdů pokračovala i v roce 2008 kdy se přihlásilo ICM Opava a na základě
šetření certifikát kvality obdrželo. V roce 2009 opět proces certifikace AICM pokračoval.
Žádost o certifikaci AICM podalo Informační centrum pro mládež Tábor, ICM Česká Lípa
a Teplice. Certifikací prošlo v roce 2009 ICM Teplice a Tábor.

V roce 2009 vyhlásilo MŠMT certifikační proces, do kterého se zapojilo více než deset členských ICM.
Mezi úspěšné patří ICM Prostějov, ICM Lomnice nad Popelkou ICM ASK Brno a ICM Pelhřimov.

INTERNETOVÁ PREZENTACE – www.icmcr.cz

AICM vytvořila portál Informační centra pro mládež na facebooku.

KOMUNIKACE S MÉDII – byly vydány tiskové zprávy ke všem aktivitám v AICM

ICM se propagovala ve svých regionech na přehlídce volnočasových aktivit.

Dále AICM činnost ICM propagovala celoročně na všech regionálních akcích, veletrzích, v regionálních
novinách a také v mládežnickém internetovém Rádiu ICM Český Krumlov.

AICM spolupracuje s ostatními sdruženími dětí mládeže, s orgány státní správy
a samosprávy v České republice i v zahraničí.

-

Člen Koordinační rady pracovníků s informacemi pro mládež (KRPIM)
Žádost o člena v Komoře mládeže MŠMT

-

Spolupráce s Národním informačním centrem pro mládež
Zapojení do projektu Klíče pro život

-

V roce 2009 byla navázána spolupráce se slovenským ZIPCEMEM
Společné projekty
Výměnné pobyty členů ICM
Účast na mezinárodních veletrzích…

-

Propagace činnosti nadace Naše dítě
Akce pro dětí a mládež na téma – Dětská práva…

-

Mezinárodní projekty Mládež v akci
Vysílání dobrovolníků do zahraničí a jejich hostování v ČR – EVS
Eurodesk v síti ICM ČR
Evropský projekt SYTYKIA
Propagace celého programu Mládež v akci v regionech

-

Propagace časopisu pro studenty
Příspěvky od Icm do novin

-

Získávání a předávání evropských informací pro mládež

-

Realizace ve spolupráci s ANNO ČR seminářů na téma „NNO a fondy EU“

Zpráva o hospodaření AICM ČR za rok 2009

Příjmová kapitola:
Příjmová kapitola sdružení byla tvořena především z následujících zdrojů: dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 150.000Kč, členské příspěvky ve výši 56.250 Kč, tržby za služby ve výši 23.626Kč,
tržby z prodeje materiálu ve výši 480Kč a kladné úroky ve výši 11Kč
Celkem: 230.367Kč
Výdajová kapitola:
Výdajovou kapitolu naplňovaly výdaje těchto nákladových položek:
Spotřeba materiálu: 1.155Kč
Cestovné: 2036Kč
Náklady na reprezentaci: 451Kč
Ostatní služby: 51.859Kč
Poštovné: 2.260Kč
Mandátní smlouvy: 151.275Kč
Osobní náklady: 15.000Kč
Bankovní poplatky: 2.351Kč
Prodaný materiál: 457Kč
Poskytnuté členské příspěvky ANNO ČR: 2.000Kč

Celkem: 228.844Kč

Hospodářský výsledek: 1.523Kč

