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O AICM ČR
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR) 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.
Asociace je organizací nepolitickou, nezávislou na církvích, hnutích a ideologiích, stejně jako na
orgánech státní moci a správy.
K hlavním cílům činnosti Asociace patří naplňování a hájení zájmů svých členů, potřeb a práv mládeže
v oblasti poskytování a zprostředkovávání informací, které nejsou zatíženy diskriminací, jakoukoliv
ideologií či jinými předsudky dle demokratických principů uvedených v „Evropské chartě informací
pro mládež“, která byla přijata dne 19. listopadu 2004 na 15. generálním shromáždění ERYICA v
Bratislavě.
Svou činnost asociace zaměřuje především na vytváření podmínek kvalitativního i kvantitativního
rozvoje poskytování informací pro mládež. Předkládá náměty a doporučení ke koncepcím všech
informačních systémů a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti informací pro mládež v České
republice.
Asociace realizuje vzdělávací, informační, poradenské, konzultační a expertní služby pro své členy i
partnerské instituce a organizace. Vytváří a poskytuje odborný a metodický materiál z oblasti své
činnosti.
Při naplňování svého poslání úzce spolupracuje se všemi státními, nestátními, soukromými a dalšími
subjekty v České republice i mimo ni, které mají shodné či podobné zájmy.
Asociace vykonává svoji činnost na celém území České republiky.

I.

Orgány AICM ČR

Nejvyšším orgánem AICM ČR je Valná hromada členů asociace, která volí předsedu AICM, výkonný
výbor a revizní komisi AICM ČR. Valná hromada se v roce 2012 uskutečnila jedenkrát a to v Hradci
Králové ve dnech 15. a 16. března 2012.
Výkonný výbor pracoval v sestavě pěti členů a v roce 2012 byl zvolen na základě usnesení Valné
hromady na jednoleté funkční období. Výkonný výbor je orgánem zodpovědným nejen za realizaci
konkrétních úkolů, které mu ukládá Valná hromada AICM ČR, ale také za přípravu strategických cílů a
dokumentů a taktéž za realizaci vnitřní certifikace. Komunikaci se členy AICM ČR a dalšími partnery
zabezpečuje výkonný výbor prostřednictvím sekretariátu.
Nejvyšším kontrolním orgánem je revizní komise AICM ČR, která je tříčlenná, a v roce 2012 byla také
zvolena na jednoleté funkční období.

Výkonný výbor AICM ČR v roce 2012
Předseda

Mgr. Vlastimil Kopeček

Místopředseda

Mgr. Josef Svoboda

Členové

Dr. Václav Pavlík, Mgr. Kateřina Opatrná, Hana Hamplová (do 16.3.2012),
Jan Lyko (od 16.3.2012)

Základní prostředky a formy práce výkonného výboru a jeho členů
Pro naplňování strategických úkolů (vyplývajících např. z dlouhodobé strategie rozvoje AICM ČR,
úkolů vyplývajících z usnesení valné hromady / valných hromad, relevantních evropských nebo
národních materiálů ad.) a dílčích aktuálních úkolů využíval výkonný výbor především následující
prostředky a formy práce:





Fyzická setkání (jednání) VV AICM
Společná jednání formou videokonferencí
Samostatná jednání členů VV
Mailová a telefonická komunikace

Pro naplňování úkolů byla podstatná fyzická setkání výboru a společná jednání výboru
prostřednictvím videokonferencí, na kterých se všechny zásadní kroky společně diskutovaly a
odsouhlasovaly a jednotliví členové byly pověřování ve vzájemné dohodě výkonem potřebných
úkolů.
Fyzických jednání VV a jednání prostřednictvím videokonferencí se uskutečnilo celkem 14.

Revizní komise AICM ČR
Předseda

Mgr. Zdeněk Krejsa. DiS.

Členové

Ing. Marie Cagalová, Hana Hamplová (od 16.3.2012)

Úkolem revizní komise byla zejména kontrola finanční závěrky a vyúčtování grantů.

Sekretář AICM ČR
Funkci sekretáře AICM ČR vykonávala ve výše uvedeném období Jana Šimůnková. Z titulu své funkce
se účastnila schůzí i videokonferencí VV AICM ČR a byla ze strany výkonného výboru pověřována a
úkolována stejným způsobem jako jeho jednotliví členové.
Jana Šimůnková byla v roce 2012 též zástupcem AICM ČR v Koordinační radě poskytovatelů informací
pro mládež, která je poradním orgánem náměstka ministra školství pro mládež a sport v oblasti
informací pro mládež. Setkání KRPIM za účasti delegovaného zástupce AICM ČR se v roce 2012
uskutečnila dvě.

II.

Členská základna AICM ČR v roce 2012

AICM ČR zastřešovala k 31. 12. 2012 17 členských informačních center pro mládež.
ICM Frýdlant ukončilo v září 2012 svoji činnost.
Jednotlivá členská ICM navštívilo osobně více jak 14000 mladých lidí a pracovníci ICM zodpověděli
přes 6000 telefonických či e-mailových dotazů. Asociační ICM mají vlastní webové stránky, které
v roce 2012 zaznamenaly více 94000 přístupů.

Kontaktní přehled členských ICM:
ICM ASK Brno – zřizovatel Asociace středoškolských klubů ČR, o.s.
Česká 11 /Skrytá 2, Brno, 602 00
Tel.: 542 218 065, E-mail: icm@askcr.cz
Web: www.icmbrno.cz
ICM YMCA Brno – zřizovatel YMCA Brno
Ve Vaňkovce 1, Brno, 602 00
Tel.: 542 218 065, E-mail: icm@brno.ymca.cz
Web: www.ymcabrno.cekit.cz
ICM Bruntál – zřizovatel OPEN HOUSE Bruntál
tř. Dr. E. Beneše 47, Bruntál, 792 01
Tel.: 554 713 716, E-mail: romana.daneckova@openhousebruntal.cz
Web: www.openhousebruntal.cz
ICM Český Krumlov – zřizovatel Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
Špičák 114, Český Krumlov, 381 01
Tel.: 380 712 427, E-mail: icm@icmck.cz
Web: icmck.cpdm.cz
ICM Frýdlant – zřizovatel Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant
Mládeže 907, Frýdlant, 464 01
Tel.: 482 312 270, 482 312 051, E-mail: icmfrydlant@email.cz
UKONČIL SVOJI ČINNOST V ZÁŘÍ 2012.

ICM YMCA Hradec Králové – zřizovatel YMCA Hradec Králové
Šafaříkova 666 / 9, Hradec Králové, 500 02
Tel.: 495 513 010, E-mail: icm@hk.ymca.cz
Web: www.icmhradeckralove.cz
ICM Jihlava – zřizovatel Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s. Jihlava
tř. Legionářů 15, Jihlava, 586 01
Tel.: 561 110 210, E-mail: icm@slunceweb.cz
Web: www.slunceweb.cz
ICM Jilemnice – zřizovatel CMJ o.s. Jilemnice
Kostelní 1, Jilemnice, 514 01
Tel.: 737 970 947, E-mail: icmjilemnice@icmjilemnice.cz
Web: www.icmjilemnice.cz
ICM Lomnice nad Popelkou – zřizovatel Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže Lomnice nad
Popelkou
Husovo náměstí 44, Lomnice nad Popelkou, 512 51
Tel.: 481 673 107, 732 125 487, E-mail: simunek@icmlomnice.cz
Web: www.icmlomnice.cz
ICM Nový Bydžov – zřizovatel Město Nový Bydžov
Husova 1370, Nový Bydžov, 504 01
Tel.: Husova 1370, Nový Bydžov, E-mail: knihovna.nb@worldonline.cz
Web: knihovna.novybydzov.cz
ICM Pelhřimov – zřizovatel O. s. Hodina H Pelhřimov
Hrnčířská 111, Pelhřimov, 393 01
Tel.: 602 864 837, E-mail: icm@hodinah.cz
Web: www.icmpelhrimov.cz
ICM Prachatice – zřizovatel KreBul, o.s. Volary
Zlatá stezka 145, Prachatice, 383 01
Tel.: 388 424 196, E-mail: icmpt@centrum.cz
Web: www.oskrebul.cz/icm

ICM Prostějov – zřizovatel Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově
Komenského 17, Prostějov, 796 01
Tel.: 582 302 553, E-mail: info@icmprostejov.cz
Web: www.icmprostejov.cz
ICM Tábor – zřizovatel Informační centrum pro mládež Tábor o.s.
Farského 887, Tábor, 390 02
Tel.: 381 252 416, E-mail: info@icmtabor.cz
Web: www.icmtabor.cz
ICM Teplice – zřizovatel O. s. FOCUS Teplice
Masarykova 70, Teplice, 415 01
Tel.: 417 633 573, E-mail: icm@ddmteplice.cz
Web: icm-teplice.cz
ICM Třinec – zřizovatel Městská knihovna Třinec, p.o.
Lidická 541, Třinec, 739 61
Tel.: 558 997 203, E-mail: mklub@knih-trinec.cz

Noví členové AICM ČR
AICM ČR v roce 2012 podpořila informacemi a metodickou pomocí vznik informačních center pro
mládež v Turnově, Jablonci nad Nisou („znovuobrození“) a Českých Budějovicích. Tato tři ICM se také
stala novými členy AICM ČR (od ledna 2013).

III.

Zastoupení AICM ČR
a) Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež

Zástupcem AICM ČR v tomto orgánu náměstka ministra školství pro mládež a sport v oblasti
informací pro mládež ve sledovaném období byla jana Šimůnková. Setkání KRPIM za účasti
delegovaného zástupce AICM ČR se v roce 2012 uskutečnila dvě.
Body jednání: Podepsání rozhodnutí o udělení certifikace ICM, Diskuse k problematice dalšího
směřování ICM , Informace o setkání certifikovaných ICM, problematika IBM - Jimmy, Hodnocení
kampaně Právo na informace právě teď…

b) Komora mládeže
Na základě usnesení valné hromady výkonný výbor požádal MŠMT o možno st účasti zástupce AICM
ČR v tomto poradním orgánu. Žádost AICM ČR byla prostřednictvím náměstka MŠMT Jana Kocourka
zamítnuta
c) Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
V této organizaci aktivně působí statutární zástupce zřizovatele a provozovatele ICM YMCA Brno pan
Jaromír Hron. AICM ČR má i další zastoupení prostřednictvím Vlastimila Kopečka.
d) Zastoupení v česko-slovenské smíšené komisi v oblasti mládeže
AICM ČR a ZIPCEM SR zpracovali společný návrh protokolu AICM ČR a ZIPCEM na 6. jednání československé smíšené komise v oblasti mládeže, které se konalo v Praze ve dnech 23. – 24. května 2012.
Tento návrh ani možnost účasti statutárních zástupců – zpracovatelů – návrhu protokolu nebyla
MŠMT akceptována.

III. Aktivity AICM ČR v roce 2012
Výstavní a informační expozice
eSkills Week Praha, 26. 3. 2012
Ve dnech od 26.- do 30. března 2012 vyvrcholil v Praze „Evropský týden počítačových dovedností
2012 – „European e-SkillsWeek 2012“.
Do této kampaně se zapojila také Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež
v České republice (AICM ČR) a Informační centra pro mládež, která jsou členy AICM ČR. A tak v rámci
kampaně probíhaly a probíhají ve členských ICM nejrůznější aktivity - dny internetu zdarma, výuka
seniorů na počítačích, možnost vyplnění si zdarma on-line test počítačových dovedností a jeho
propagace na školách (www.itfitness.cz) a další akce…
V pondělí 26. března 2012 se AICM ČR zúčastnila v Obecním domě v Praze vrcholné akce celé
kampaně - národní konference „e-Skills – ICT ve vzdělávání – evropské inspirace“. Široké veřejnosti,
zastoupeným školám, pracovníkům v oblasti vzdělávání, zaměstnavatelům v IT sektoru, poradenským
institucím a dalším účastníkům tak měla AICM ČR možnost představit v rámci veletržní části

konference činnost Informačních center pro mládež v naši ČR. Představení AICM ČR a členských ICM
bylo uskutečněno prostřednictvím nového propagačního stánku členských ICM v AICM, v němž byly
aktivně všem zájemcům předávány materiály z členských ICM i informační materiály, které pro
potřeby mladých lidí vydalo ústředí AICM ČR.
Účast AICM ČR na Evropském týdnu počítačových dovedností 2012 – „European e-SkillsWeek 2012“
v Praze byla velkým přínosem pro oblast rozvoje informací pro mládež v ČR. Naše účast byla velkou
osvětou, která představila ICM v ČR jako velmi důležitá místa, jež se zabývají produkcí a předáváním
informací a souvisejícím poradenstvím směrem k dětem, mládeži i další veřejnosti.
Jobday České Budějovice – 28.3.2012
Jihočeská informační centra pro mládež (Tábor, Prachatice a Český Krumlov) prezentovala AICM ČR
na veletrhu pracovních příležitostí na Jihočeské univerzitě. Cílem akce bylo zprostředkovat setkání
zástupců firem a institucí se studenty Jihočeské univerzity a širokou veřejností. V prostorách
univerzitní menzy se prezentovali významné národní a mezinárodní společnosti a personální
agentury. Informační centra si jako tradičně připravila řadu zajímavých informačních materiálů pro
mladé lidi. Z nich se mohli dozvědět například o možnostech práce v zahraničí, jak se připravit na
pracovní pohovor, co je evropská dobrovolná služba, jaké možnosti nabízí program Evropské unie
Mládež v akci či evropská informační služba pro mládež a pracovníky s mládeží Eurodesk.
Z nabízených produktů JICM byl největší zájem o vlastní materiál, který přibližuje, jak napsat
životopis, motivační dopis či žádost o pracovní místo. Tyto materiály vydala Asociace pro podporu a
rozvoj informačních center pro mládež, a to ve spolupráci s kolegy ze Slovenska.

EDUCA Liberec, 18.–20. 10. 2012
Na přípravě stánku, zajištění expozice po dobu výstavy se podíleli kromě VV AICM také ICM Lomnice
nad Popelkou. 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.
V tomto roce se v rámci expozice AICM zúčastnila výstavy i ČNA Praha.
V rámci veletrhu Educa se uskutečnilo pracovní setkání zástupců členských ICM. Za účasti zástupce
Ministerstva zemědělství České republiky a slovenské firmy IDEX. Více informací o tomto setkání – viz
blok „Společná setkání členů AICM ČR, vzdělávání a školení“
Hlavní témata tohoto setkání:
Na tomto setkání byla z iniciativy ZIPCEM SR navázána spolupráce s agenturou IDEX s.r.o. Prievidza.
Cílem této spolupráce je podpora zaměstnanosti absolventů.
Informace o cestě zástupců AICM na VH slovenského ZIPCEMU - průběh, výsledky a další možnosti
spolupráce se slovenskými kolegy. Informace k certifikaci AICM, jednání o přístupové smlouvě
v AICM, úprava stanov, akční plán AICM.
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO České Budějovice 2012, 21.–23. 11. 2012
AICM ČR prezentovala svoji činnost a činnost členských ICM prostřednictvím vlastní samostatné
informační expozice za pomoci jihočeských Informačních center pro mládež Český Krumlov,
Prachatice a Tábor. V rámci stánku AICM ČR na této výstavě byly poprvé a s velkým úspěchem
veřejnosti prezentovány dvě v té době nově vydané informační brožurky „Sexualita chlapců“ a
„Sexualita děvčat“. Jihočeská ICM zde také prezentovala aktualizovaný „Katalog středoškolského
vzdělávání v Jihočeském kraji na školní rok 2013 – 2014“. Výstavu a expozici AICM ČR navštívila také

skupina mladých lidí ze Slovenska v čele s předsedou partnerského Združenia informačných a
poradenských centier mladých v Slovenskej republike Michalem Dobiášem.

Společná setkání členů AICM ČR, vzdělávání a školení
Valná hromada AICM ČR
Uskutečnila se ve dnech 15.–16. března 2012 v Hradci Králové.
Zásadním úkolem, kterým valná hromada pověřila výkonný výbor bylo jednat s partnery na národní
úrovni o materiálu Strategie, koncepce a kvalita práce s informacemi pro mládež v ČR z pohledu
současných potřeb cílových skupin a stávající praxí v ICM.
Proběhla volba předsedy a členů VV AICM na dobu 1 roku. Předsedou byl zvolen Vlastimil Kopeček.
Výkonný výbor AICM ČR, vzhledem k situaci, která „panuje“ v oblasti informací pro mládež v ČR,
oslovil všechny statutární zástupce zřizovatelů členských Informačních center pro mládež a pozval je
na své jednání před konáním valné hromady. Společným jmenovatelem obecněji pociťovaných
problémů je skutečné a nikoliv hrané partnerství všech subjektů majících co říci k problematice
informací pro mládež. AICM ČR v tomto směru svou roli plnila a plní. Zpracovala a předložila MŠMT
celou řadu podstatných návrhů a připomínek. Bohužel, drtivá většina účastníků valné hromady AICM
ČR pociťovala, že jejich návrhy a připomínky, předkládané prostřednictvím výkonného výboru AICM
ČR, nejsou brány MŠMT dostatečně v potaz. A zřejmě mimo jiné i proto, že odborné pracoviště
MŠMT v dané oblasti nepracovalo a nepracuje ve vztahu k AICM ČR partnerským stylem a na
potřebné odborné úrovni. Diskuze v tomto bodu jednání byla uzavřena příslibem ředitele odboru
MŠMT Mgr. Michala Urbana zorganizovat „tripartitu“ – MŠMT, AICM ČR, oddělení informací /NICM/
NIDM MŠMT. Bez ohledu na „to“ jak se bude situace na úseku partnerských vztahů dále vyvíjet,
vyzněla z diskuze na valné hromadě jednoznačná vůle členů i nadále působit a pracovat společně, V
mezinárodních vztazích pak bylo jednoznačně doporučeno prohlubovat spolupráci a partnerství
zejména se Sdružením informačně poradenských center mládeže Slovenské republiky /ZIPCeM/
Valné hromady se jako host zúčastnil ředitel odboru pro mládež MŠMT ČR Michal Urban, zástupce
Eurocentra Hradec Králové a další hosté.

Vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských Informačních center pro
mládež
Bylo zorganizováno Asociací pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR a
slovenským Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR ve dnech 14.–17. 6.
2012 v Zátoni u Českého Krumlova. Více informací o školení - viz část „Zahraniční aktivity AICM
ČR“

Vzdělávací setkání zástupců ICM v Liberci
Uskutečnilo se v rámci veletrhu EDUCA v Liberci ve dnech 17.–18. 10. 2012.
Body setkání:
Informace o cestě zástupců AICM na VH slovenského ZIPCEMU - průběh, výsledky a další možnosti
spolupráce se slovenskými kolegy. Informace k certifikaci AICM, jednání o přístupové smlouvě
v AICM, úprava stanov, akční plán AICM. Prezentace a nabídka spolupráce personální a poradenské

společnosti IDEX (pan ing. Ivan Dražo, ředitel společnosti). Prezentace a nabídka spolupráce
Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR (pan Olaf Deutsch, vedoucí
ICBP MZČR) .

Aktivity a výstupy pro cílové skupiny členských ICM
Fotografická soutěž
U příležitosti Evropského dne měst vyhlásila AICM ČR spolu se svými členskými ICM fotografickou
soutěže „Moje město“. Jednotlivá členská ICM byla krajskými koordinátory této soutěže, která
proběhla v únoru 2012, a ceny pro autory oceněných fotografií zajistila AICM.
Ediční činnost
V roce 2012 vydala AICM ČR tiskem i elektronicky pro potřeby svých členských ICM a uživatelů jejich
služeb dvě publikace zacílené do oblasti sexuální výchovy a osvěty: „Sexualita dívek“ a „Sexualita
chlapců“. Obě publikace byly v závěru roku 2012 distribuovány do členských ICM. Vzorky publikací
jsme poskytli také ICM, která nejsou našimi členy.

Na konci roku 2012 se AICM ČR zabývala přípravou informační skládačky a plakátu zaměřených na
téma „holocaustu“. Oba podklady jsou nyní ve fázi závěrečných korekcí a úprav a v průběhu roku
2013 budou předána do tisku. Skládačka i plakát budou vydány též v elektronické podobě.

Aplikace „Když nevíš, zeptej se“ pro smartphony iPhone a iPad
Ve shodě s trendy v oblasti informačních technologií i na základě zkušeností Združenia informačních
a poradenských centier mladých Slovenské republiky AICM ČR zpracovala a realizovala tento projekt
za mimořádné podpory MŠMT. Realizace projektu byla umožněna díky exkluzivní nabídce sesterské
asociace slovenských ICM ZIPCeM. ZIPCeM dodal strukturu a vývojáře aplikace. Základní vývoj byl
financován z prostředků ZIPCeM. To umožnilo vydání aplikace za zlomek nákladů nové vlastní
aplikace. AICM ČR dodala do projektu strukturu, obsah (texty, foto, ad.), grafiku a publikace pro
české prostředí.

Obsahem projektu se stal vývoj, obsahová příprava a publikování aplikace s pracovním názvem “Když
nevíš,zeptej se“ pro smartphony iPhone a iPad. Dobré informace jsou ty, které jsou snadno dostupné
a užitečné.
Hlavní cíle projektu:
- otevřít nový informační kanál dostupný mládeži
- propagovat síť existujících Informačních center pro mládež (členů i nečlenů AICM)
- pomoci naplňovat koncept infobodů a JIMMY – každá instalace aplikace ICM ve smartphone bude
moci sloužit mládeži v okolí jako infobod
AICM ČR tak učinila další krok vstříc klientům Informačních center pro mládež – nabídla mobilní
aplikaci ICM, určenou pro mobilní zařízení iPhone a iPad. Stala se historicky prvním mládežnickým
uskupením v České republice, která má vlastní aplikaci pro smartphony iPhone a iPad.

Zahraniční aktivity AICM ČR
V roce 2012 byly podstatným způsobem rozvíjeny aktivity AICM ČR a ZIPCeM SR. V roce 2012 byla
vzájemná spolupráce zaměřena především do oblastí vzdělávání, tvorby informací a informačních
výstupů, konzultací při přípravách strategických dokumentů a podpory dobrovolnických aktivit
mladých lidí.
Ve dnech 23. až 24. března 2012 se zástupci Asociace pro podporu Informačních center pro mládež
v České republice (AICM ČR) zúčastnili, na pozvání partnerů ze Združenia informačných a
poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCEM), výročního zasedání slovenských
Informačních center pro mládež, které se uskutečnilo v Banské Bystrici.
Jedním z bodů v programu výročního shromáždění byla také oblast vzájemné spolupráce a kooperace
mezi ZIPCEM a AICM ČR. A tak na pořadu jednání byly v první části informace o kooperaci obou
organizací v roce 2011 a zhodnocení výsledků této spolupráce. Druhá část jednání v tomto bloku pak
byla věnována společným aktivitám a programům, které jsou naplánovány pro rok 2012 a také do
širší budoucnosti. V roce 2012 jsou například naplánovány vzájemné výměnné stáže pracovníků a
konzultantů českých a slovenských ICM, společné edičně informační aktivity, aktivity v oblasti výroby
elektronických informačních aplikací, společné čtyřdenní školení pracovníků ICM a další.

První česko – slovenské školení pracovníků a dobrovolníků ICM
Vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků českých a slovenských Informačních center pro mládež
bylo zorganizováno Asociací pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR) a
slovenským Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM SR) ve dnech
14.–17. 6. 2012 v Zátoni u Českého Krumlova. Cílem vzdělávacího setkání byla především výměna
zkušeností a příkladů dobré praxe v předem vytipovaných oblastech společného zájmu pracovníků a
dobrovolníků českých a slovenských ICM. V rámci programu se tak uskutečnily workshopy na témata
příkladů dobré praxe, práce s dobrovolníky, efektivních forem poskytování informačních a
poradenských služeb, využívání moderních komunikačních a informačních technologií, propagace a
PR, financování informačních a poradenských služeb apod. Setkání se zúčastnilo 26 pracovníků a
dobrovolníků z českých i slovenských ICM.

Oslavy 20. výročí založení ZIPCeM
Tým zástupců AICM ČR se zúčastnil oslav 20-ti let ZIPCeM ve dnech 27. – 29.září 2012 v Prievidzi.
Kromě účasti na slavnostním programu se uskutečnila jednání zaměřená na oblasti podpory
pracovních příležitostí pro absolventy škol a exkurse zaměřená na enviromentální výchovu mladých
lidí.
Výraznými výstupy vzájemné spolupráce AICM ČR a ZIPCeM SR se v tomto roce stala publikační
činnost AICM ČR - více viz kapitola „ediční činnost“.
Projekt EMISAR 2012
Ve spolupráci AICM ČR a ZIPCEM SR byl zpracován a předložen ke schválení projekt EMISAR 2012 –
podpora spolupráce a mobility pracovníků, konzultantů a dobrovolníků v českých a slovenských
informačních centrech pro mládež. Tento projekt nebyl ze strany MŠMT podpořen. (1 bod pod čarou,
Mimořádný dotační program - Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže)

Spolupráce AICM ČR s tuzemskými partnery
Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro
mládež jsou zejména:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání
V roce 2012 pokračovala spolupráce s Informačním centrem bezpečnosti potravin. Dobrá spolupráce
na bázi rovnocenného partnerství pokračovala s Českou národní agenturou Mládež a zastoupením
evropské informační sítě pro mládež EURODESK. V některých členských ICM AICM ČR je realizován
projekt Eurodesku SYTYKIA a HYHO. Tradičně dobrá spolupráce pokračovala i s organizací Tandem
Plzeň.
Členská ICM AICM ČR se podílela i na realizaci projektu „Klíče pro život“ tvorba a pilotáž vzdělávacích
programů na regionální úrovni, například ve spolupráci s DDM, SVČ, školními družinami a kluby…
Na základě výstupů z jednání se vedoucím odboru 51 MŠMT se výkonný výbor jako celek a některá
členská ICM AICM ČR zapojili to přípravy Koncepce státní politiky na další období. Zúčastnili se
například „kulatého stolu“ dne 24.září 2012

Projektové aktivity AICM ČR
V roce 2012 AICM zpracovala a podala celkem tři projektové žádosti.
První směřovala v podzimním termínu na MŠMT do Programů státní podpory pro práci s dětmi a
mládeží na léta 2010-2015.
Název: ROZVOJ INFORMAČNÍCH AKTIVIT PRO MLÁDEŽ V ČR – PODPORA ROZVOJE A KVALITY
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ.
Projekt byl podán do grantového řízení MŠMT ČR na neinvestiční (provozní) dotování činnosti ústředí
AICM. Projekt byl ze strany donátora podpořen ve výši 190.000 Kč a v průběhu roku 2012 dále

navýšen o 23.700Kč. Upravený (výrazně snížený) rozpočet nepokryl původně plánované aktivity
projektu AICM ČR na rok 2012, a tak některé potřebné aktivity nebyly vůbec realizovány.
Druhá žádost s názvem EMISAR 2012 byla podána do výzvy mimořádné dotace na podporu rozvoje
mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže a týkala se podpory česko – slovenského
dobrovolnictví v oblasti informací pro mládež. Projekt skončil těsně pod čarou a nebyl tudíž ze strany
MŠMT podpořen.
Třetí žádost opět reagovala na mimořádnou výzvu MŠMT a týkala se Aplikace pro mobilní telefony
Iphone a tablety Ipad. Projekt byl podpořen ve výši 30.800Kč.

Propagace AICM ČR
K propagaci sítě členských ICM sloužila zejména informační skládačka o AICM ČR a členských ICM,
aktualizovaná a vydaná v roce 2012.
AICM ČR má své webové stránky a on-line informátor pro své členy – www.icmcr.cz.
V roce 2012 začalo AICM ČR upozorňovat na zajímavé informace i prostřednictvím facebookové
stránky. Stránka facebook.com/kdyzneviszeptejse slouží i pro propagaci služeb členských ICM.
Dále AICM ČR celoročně propagovala činnost členských ICM na všech regionálních akcích, veletrzích i
v regionálních novinách.
V roce 2012 vydala AICM ČR čtyři Informační zpravodaje, které byly rozposlány členům, partnerům i
dalším organizacím k dalšímu využití. / duben, srpen, říjen, prosinec 2012/
KAPesní KAtalog volného času
I v roce 2012 pokračovala spolupráce s vydavatelem katalogu In-Prague.cz. V KAPesním Katalogu
volného času pro ty, kdo se věnují DĚTEM 2012 a v KAPesním Katalogu volného času pro ty, kdo si
chtějí užít MORAVY 2012 byla bezplatně propagována AICM ČR a její členská ICM. Dále pokračovala i
dojednaná distribuce katalogů (včetně KAPesního KAtalogu volného času pro ty, kdo míří do PŘÍRODY
nebo KAPesní KAlendáře volného času) do členských ICM.
Členská ICM AICM ČR Jihočeského kraje zpracovala a vydala elektronickou formou 3 katalogy
informační nabídky sekundárního a terciárního vzdělávání v Jihočeském kraji, společnou skládačku
jihočeských ICM a vytvořila databázi NNO v jihočeském kraji

IV.

Hospodaření AICM ČR v roce 2012 ve zkratce

Příjmy v roce
2012

351.169 Kč

Dotace MŠMT ČR
Členské příspěvky
Tržby za služby
Kladné úroky

244.500 Kč
47.628 Kč
59.029 Kč
12 Kč

Výdaje v roce
2012

372.458 Kč

Materiál
Cestovné
Ostatní služby
Poštovné
Poplatky
DPP

2.318 Kč
1.888 Kč
344.366 Kč
171 Kč
3.715 Kč
20.000 Kč

Hospodářský výsledek: - 21.289 Kč

V.

Fotogalerie AICM ČR v roce 2012

Valná hromada AICM ČR
14.-15.března 2012 Hradec Králové

eSkills Week
26.března 2012 Praha

Česko – slovenské vzdělávací setkání
14. – 17.června 2012 Zátoň

Valná hromada ZIPCEM
25.března 2012 Banská Bystrica

Job Day
27.března 21012 České Budějovice

Oslavy 20. výročí ZIPCEM SR
28.-30.září 2012 Prievidza

EDUCA MY JOB 2012
18.-20.října 2012 Liberec

Vzdělání a řemeslo
21.-23.listopadu 2012 České Budějovice

Poděkování místo závěru

Děkujeme všem institucím, soukromým i neziskovým organizacím, našim partnerům a v neposlední
řadě našim dobrovolníkům, kteří se aktivně podíleli na činnosti AICM ČR a členských ICM v roce 2012.
Naše poděkování patří zejména:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Združeniu Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

Adresa:

Špičák 114
381 01 Český Krumlov
Czech Republic

Telefon/fax: +420 380 712 427
WWW:
www.icmcr.cz
Facebook:

www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

E-mail:

info@icmcr.cz

