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Vážení přátelé, kolegové, partneři, příznivci Informačních center pro mládež v České republice.
Opět po roce máme příležitost se na chvilku zastavit a zhodnotit práci naší Asociace a tak trochu také míru zapojení
členských Informačních center pro mládež ve prospěch společných aktivit AICM ČR z.s. jako celku.
V roce 2018 sdružovala naše asociace 8 plnoprávných členů – právnických osob, které jsou zřizovateli Informačních
center pro mládež.
Všem členským organizacím, v tuto chvíli bez ohledu na jejich aktivitu v rámci AICM z.s. bych rád poděkoval za to, že
si jejich představitelé uvědomovali a uvědomují potřebu být sdruženi ve spolku, který hájí zájmy členů a podporuje své
členy v oblastech, ve kterých momentálně může, tj. ve vydávání informačních materiálů, v propagaci a prezentaci
členských ICM směrem k veřejnosti, v předávání regionálních zkušeností ze spolupráce se stávajícími i novými
partnery v krajích, městech, obcích…
Slovo „partnerství“ je, myslím, v současné době a v budoucnu bude, hodně aktuální.
Pro informační centra pro mládež, která pracují především regionálně, tj. v rámci krajů, měst a obcí, je zásadní
nespoléhat na stát a nalézat partnery především právě ve svých krajích, městech a obcích – v samosprávách, u
poboček Svazu měst a obcí, v místních akčních skupinách, v soukromé sféře, ve vzdělávacích institucích, u
profesních komor, u jiných neziskových organizací a dalších subjektů i jednotlivců - tedy tam, kde práci a aktivity
Informačního centra pro mládež a jeho zřizovatele veřejnost a místní instituce znají…
A právě předkládání a zprostředkovávání informací, zkušeností a kontaktů o potenciálních partnerech v regionech
bylo jedním z důležitých úkolů AICM ĆR z.s. v roce 2018 směrem ke svým členským organizacím. Věřím, že naše
snažení v této věci padlo na úrodnou půdu u většiny našich členů a partnerů v regionech.
Do budoucna bych si přál, aby všichni naši členové byli ve spolupráci v rámci AICM ČR z.s. co nejvíce aktivní,
abychom měli co nejvíce spolupracujících partnerů v regionech, aby se do aktivit AICM ČR z.s. zapojila a některá
další vybraná Informační centra pro mládež, o která stojíme… Jak to všechno poběží však ukáže čas, naše možnosti
a „chtění“ všech partnerů a potenciálně zainteresovaných.

Mgr.Vlastimil Kopeček
předseda AICM ČR z.s.

Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. (AICM ČR z.s.) je nestátní
neziskovou organizací, která sdružuje zřizovatele a provozovatele Informačních center pro mládež v České republice.
Účelem spolku je všestranná podpora a hájení zájmů svých členů, potřeby a právy dětí a mládeže i jejich organizací
a dalších nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování a zprostředkování informačně poradenských a
konzultačních služeb.
Činnost spolku směřuje k naplnění společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) vykonávání činnosti spolku na celém území České republiky,
b) hájení zájmů svých členů, dětí, mládeže a pracovníků s mládeží i jejich organizací a ostatních nestátních
neziskových organizací v oblasti poskytování a zprostředkování informačně poradenských a konzultačních
služeb
c) aktivního vytváření příhodných podmínek pro kvalitativní i kvantitativní rozvoj v oblasti poskytování informačně
poradenských služeb pro děti, mládež a pracovníky s mládeží,
d) předkládáním námětů a doporučení ke koncepcím všech informačních systémů a aktivit, které se mohou
dotýkat oblasti informací pro mládež a o mládeži v České republice,
e) praktické spolupráce se všemi státními, nestátními, soukromými a dalšími subjekty v České republice i mimo
ni, které mají shodné či podobné zájmy,
f) informačních, poradenských, vzdělávacích a konzultačních aktivit,
g) propagace aktivit spolku na celostátní i mezinárodní úrovni,
h) pořádáním seminářů, přednášek a konferencí podporujících formální i neformální vzdělávání dětí, mládeže,
pracovníků s mládeží i nejširší veřejnosti,
i) vydavatelské a publikační činnosti související s oblastí informací pro mládež a o mládeži,
Základním východiskem aktivit AICM ČR z.s. se stal v daném roce projekt Když nevíš, zeptej se! 2018.
Projekt byl realizován v souladu se základním posláním AICM ČR z.s. – dobrovolného sdružení občanů, jejichž
zájmem je podpora a pomoc při rozvoji sítě Informačních center pro mládež na území České republiky v kontextu
evropských i specifických národních aktivit a činností podporujících práva dětí a mládeže.
Z hlediska finanční podpory projektu považovali realizátoři projektu za prioritní:
* organizační, administrativní, koncepční a projektovou činnost ústředí AICM ČR z.s.
* vzdělávání pracovníků a dobrovolníků a zvyšování jejich kompetencí včetně společných vzdělávacích aktivit
AICM ČR z.s. a ZIPCeM SR
* podporu aktivit síťového charakteru v místech a regionech působnosti členských ICM AICM ČR z.s.
* prezentaci informačně poradenských a konzultačních služeb ICM v rámci expozic AICM ČR z.s. a ICM v ČR
na tradičních výstavách a veletrzích vzdělávání a pracovních příležitostí
* realizaci aktivit vydavatelské a publikační činnosti podporující informovanost a formální i neformální
vzdělávaní cílových skupin
Při realizaci projektu se dařilo naplňovat jeho cíl a priority, tzn. podpora nestátních neziskových organizací-zřizovatelů
a provozovatelů Informačních center pro mládež v České republice dobrovolně sdružených v síti AICM ČR z.s. při
realizaci implementovatelných evropských politik mládeže a naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období
2014-2020 obsažených v Koncepci rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR z.s. na období 2014–2020.
Aktivity a činnosti projektu byly zaměřeny v souladu s výše uvedeným ve svém obsahu v rozhodující míře na
usnadňování rovného přístupu dětí a mládeže k informacím.
K prioritám realizace projektu patřilo zejména posilování efektivní mezirezortní a mezioborové spolupráce v oblasti
poskytování informací pro mládež a o mládeži, vytváření podmínek pro systémové a efektivní využívání a sdílení
zdrojů v oblasti informací pro mládež a o mládeži, podpora rozvoje kompetencí dětí, mládeže a pracovníků s mládeží

pro práci s informacemi - ústředím AICM ČR z.s. na centrální úrovni a na regionální a místní úrovni v okruhu
působnosti členských organizací se statutem nestátní neziskové organizace. Vzdělávacími a dalšími servisními
službami ústředí AICM ČR z.s. byly podporovány odborné dovedností pracovníků NNO pracujících s dětmi a mládeží
vztahující se zejména k informačním službám, komunikaci s klienty, organizačnímu řízení, informačním a
komunikačním technologiím. Realizací projektu byla naplňována partnerská spolupráce se ZIPCEM SR.
Aktivity a činnosti AICM ČR z.s. v roce 2018 byly zaměřeny do těchto oblastí:
•
organizační, administrativní, koncepční a projektová činnost ústředí AICM ČR z.s. – zabezpečení
provozu provozní kanceláře AICM ČR z.s.
•
organizační, administrativní, koncepční a projektová činnost ústředí AICM ČR z.s.
•
podpora rozvoje kompetencí pracovníků s mládeží pro práci s informacemi-odborných dovedností
pracovníků NNO pracujících s dětmi a mládeží vztahující se zejména k informačním službám, tematická
vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků ICM AICM ČR z.s.
•
podpora rozvoje kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi v rámci sítě členských ICM AICM
ČR z.s. - usnadňování rovného přístupu dětí a mládeže k informacím
•
prezentace informačně poradenských a konzultačních služeb AICM ČR z.s. - posilování efektivní
mezirezortní a mezioborové spolupráce v oblasti poskytování informací pro mládež a o mládeži,
•
vydavatelská a publikační činnost AICM ČR z.s. - vytváření podmínek pro systémové a efektivní
využívání a sdílení zdrojů v oblasti informací pro mládež a o mládeži,

I.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY AICM ČR z.s.

Nejvyšším orgánem AICM ČR z.s. je členská schůze, která volí předsedu, výkonný výbor a revizní komisi AICM ČR
z.s. Jejím hlavním úkolem je řešit rozvoj sítě asociačních informačních center pro mládež a možností spolupráce,
přijímání strategických dokumentů a volba předsedy, výkonného výboru a revizní komise AICM ČR z.s.
Členská schůze se v roce 2018 uskutečnila jedenkrát, a to v Prostějově ve dnech 14. – 15.června 2018. Výkonnému
výboru se v součinnosti s členskou základnou podařilo návrhy potřebných materiálů připravit tak, že byly k dispozici
k diskusi a eventuálním korekcím v dostatečném časovém předstihu před jejím konáním. Pozitivem potvrzujícím
soudržnost AICM ČR z.s. jako celku je i větší prostor, kterým se v daném roce prezentovaly aktivity jednotlivých členů.
Výkonný výbor je výkonným orgánem, který je zodpovědný nejen za realizaci konkrétních úkolů, které mu ukládá
členská schůze AICM ČR z.s., za přípravu strategických cílů a dokumentů. Úloha výkonného výboru spočívá
především v rozhodovacích procesech, vyhodnocování obsahu činnosti ICM, supervizi nad jednotlivými obsahovými
oblastmi, přípravě a organizaci konkrétních společných akcí a projektů, tvorbě strategií, informačním servisu,
informování veřejnosti, propagaci sítě ad.
Pro naplňování strategických úkolů (vyplývajících např. z dlouhodobé strategie rozvoje AICM ČR z.s., úkolů
vyplývajících z usnesení členské schůze, relevantních evropských nebo národních materiálů ad.) a dílčích aktuálních
úkolů využíval výkonný výbor v daném roce především následující prostředky a formy práce:
a) fyzická (osobní) jednání
b) samostatná setkání členů výboru při společných účastech na vybraných akcích
c) elektronickou a telefonickou komunikaci
d) samostatné činnosti členů výboru a sekretáře
Výkonný výbor AICM ČR z.s. pracoval v roce 2018 jako tříčlenný, tvořili jej členové delegovaní zřizovateli a
provozovateli ICM AICM ČR z.s., kteří pracovali i v roce 2018 jako dobrovolníci.
Složení VV AICM ČR z.s. v roce 2018:
předseda-statutární zástupce AICM ČR z.s. – Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce Centra pro pomoc dětem a
mládeži o.p.s. Český Krumlov, zřizovatel a provozovatel ICM AICM ČR Český Krumlov,

členové výboru
Mgr. Josef Svoboda, statutární zástupce Klubu přátel DDM Sluníčko, z.s., Lomnice nad Popelkou, zřizovatel a
provozovatel ICM AICM ČR z.s.
Jan Lyko, ředitel ICM AICM ČR z.s. Hradec Králové, zřizovatel a provozovatel z.s. YMCA Hradec Králové
Výkonný výbor AICM ČR z.s. většinou v daném roce pracoval s využitím elektronické komunikace. Fyzická jednání
výkonného výboru se uskutečnila dne 11.dubna 2018 v Praze, 14.června 2018 v Prostějově, 5.-6.listopadu 2018
v Lomnici nad Popelkou a 13.prosince 2018 v Brně.
Výkonný výbor AICM ČR z.s. v roce 2018
a)
připravoval a z velké části realizoval centrální programové aktivity AICM ČR z.s., řešil strategické a koncepční
materiály a výstupy, předkládal členům a partnerům náměty a doporučení, která se dotýkala oblasti informací pro
mládež v České republice.
V tomto směru zintenzivnil aktivity související s členstvím AICM ČR z.s. v Asociaci nestátních neziskových
organizací v ČR z.s. včetně aktivit členů na regionální úrovni v rámci krajských asociací NNO v rámci nového
programového období Evropské unie – územní dimenze.
b)
hájil zájmy svých členů a zastupoval AICM ČR z.s. na veřejnosti a realizoval jednání s partnery v ČR (Nadace
Naše dítě, Eurodesk, Erasmus+…) i zahraničí (ZIPCEM SR).
inicioval a realizoval vzdělávací, konzultační a expertní služby pro své členy i partnerské instituce a
organizace,
realizoval výměnu informací v síti ICM a informační servis směrem k ICM,
zajišťoval ekonomiku a účetnictví AICM ČR z.s.,
zastupoval AICM ČR z.s. a aktivně pracoval v organizacích a institucích, jejímiž členy AICM ČR z.s. je
realizoval úkoly v oblasti informování veřejnosti, propagaci a PR.
Důležitým organizačním, výkonným a komunikačním článkem mezi VV AICM ČR z.s., členy a partnery
se stala v daném roce provozní kancelář AICM ČR z.s. Vedoucí provozní kanceláře AICM ČR z.s. realizoval
administrativní a sekretářské činnosti (korespondence, zápisy z jednání, evidence, statistiky, vyhodnocovací podklady,
vyřizování organizačních i obsahových záležitostí projektů AICM ČR z.s., realizoval elektronické a tištěné informační
výstupy AICM ČR z.s., poskytoval základní kontaktní a informační servis pro členská ICM AICM ČR z.s. a výkonný
výbor.
Provozní kanceláří AICM ČR z.s. působila v sídle ICM Tábor z.s. a funkci vedoucího kanceláře vykonával Václav
Pavlík, předseda-statutární zástupce z.s. Informační centrum pro mládež Tábor, zřizovatel a provozovatel ICM AICM
ČR z.s. Tábor a člen Asociace NNO JČK z.s.
Podstatnou roli v rámci ústředí AICM ČR z.s. sehrával účetní. Realizoval vedení podvojného účetnictví, fakturaci,
úhrady, ekonomické a účetní výstupy, daňová a další přiznání. Vykonával ekonomický a účetní dozor projektového
hospodaření, vyúčtovával dotace a příspěvky, připravoval ekonomické a účetní podklady pro jednání výkonného
výboru AICM ČR z.s. Danou funkci a uvedené aktivity při realizaci projektu vykonával Mgr. Josef Svoboda, statutární
zástupce Klubu přátel DDM Sluníčko, z.s., Lomnice nad Popelkou, zřizovatel a provozovatel ICM AICM ČR z.s.
Funkci revizora AICM ČR z.s. v roce 2018 vykonával Zdeněk Krejsa-předseda Krebul o.p.s. Prachatice, zřizovatel a
provozovatel ICM AICM ČR z.s. Prachatice
Výkonný výbor AICM ČR z.s. v měsíci říjnu zpracoval a v řádném termínu podal žádost o dotaci na MŠMT pro rok
2019, projekt Když nevíš, zeptej se! 2019 - celkové náklady: 175.000 Kč, požadovaná dotace: 120.000 Kč.
SPOLUPRÁCE S PARTNERY V ČR V ROCE 2018
AICM ČR z.s. a její členové v roce 2018 pokračovali v navazování partnerství a spolupráci s dalšími, oborovými

i mezioborovými, subjekty zejména na regionální úrovni v souladu s hlavními oblastmi činností a opatřeními Koncepce
rozvoje AICM ČR z.s. na období 2014-2020 vycházejícími zejména ze "Strategie EU pro mládež 2020"
K nejvýznamnějším tuzemským partnerům AICM ČR z.s. jak na centrální, tak na místní a regionální úrovni ve
sledovaném patřily zejména tyto organizace a instituce:
Asociace nestátních neziskových organizací České republiky z.s.
Vzájemně výhodná spolupráce byla realizována zejména prostřednictvím krajských Asociací NNO (Jihomoravský kraj,
Jihočeský kraj, Liberecký kraj atd.). Zástupci AICM ČR z.s. se podíleli se například na činnosti a aktivitách pracovních
skupin programového období EU 2014–2020. Dobrá spolupráce byla realizována s krajskými asociacemi – či
obdobnými institucemi – nestátních neziskových organizací – zejména v Jihomoravském, Jihočeském,
Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém kraji či Kraji Vysočina. Na regionální úrovni byli někteří zástupci AICM
ČR z.s. delegováni a aktivně pracovali v daném roce v Regionálních stálých konferencích, například
v Jihomoravském, Jihočeském či Královehradeckém kraji či jejich Pracovních skupinách.
Dům zahraniční spolupráce
Dobrá spolupráce na bázi rovnocenného partnerství pokračovala v rámci přípravy a realizace aktivit programu
vropské unie ERASMUS+: Mládež v akci (zástupcem AICM ČR schvalovacím dotačním výboru ERASMUS+ byl
v roce 2018 Mgr. Jiří Muk) a zastoupením informační sítě pro mládež EURODESK.
AICM ČR z. s. i jednotlivá členská ICM propagují a informují o těchto partnerech v okruhu své působnosti i na všech
veletrzích a výstavách i dalších akcích.
Zastoupení Evropské komise, respektive informační střediska evropské informační služby pro veřejnost
Europe Direct zejména v Jihočeském a Olomouckém kraji.
Nadace Naše dítě
International Student Identity Card ČR
a další
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Aktivity a činnosti AICM ČR z.s. i v hodnoceném roce výrazným způsobem negativně v roce 2018 ovlivňovaly přístupy
MŠMT-Odboru pro mládež. MŠMT v podstatě s AICM ČR z.s. v daném roce opět v podstatě nekomunikovalo.
SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY V ROCE 2018
Nejvýznamnějších zahraničním partnerem AICM ČR z.s. je dlouhodobě Združenie informačných a poradenských
centier mladých v Slovenskej republike. Partnerská smlouva byla v hodnoceném roce naplňována. Oboustranná
setkání probíhala například u příležitosti valných hromad obou organizací či v rámci společných shromáždění,
například v měsíci prosinci v Brně. Díky poskytnutí autorských práce ZIPCEM SR tak například AICM ČR z.s. mohla
realizovat reedice všech doposud vydaných publikací. Publikace byly distribuovány u příležitosti prezentačních a
informačních expozic AICM ČR z.s. na veletrzích vzdělávání. Pro následující rok byly zahájeny aktivity související se
zpracováním a vydáním dvou nových publikací.
II. ČLENSKÁ ZÁKLADNA AICM ČR z.s. v roce 2018
AICM ČR z.s. zastřešovala k 31. 12. 2018 osm členských provozovatelů Informačních center pro mládež:
ICM Brno-zřizovatel Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z.s., provozovatel YMCA
Brno, z.s.
ICM Český Krumlov-zřizovatel CPDM o.p.s. Český Krumlov
ICM Hradec Králové-zřizovatel YMCA Hradec Králové z.s.
ICM Lomnice nad Popelkou-zřizovatel KPSDDM Lomnice nad Popelkou, z.s.
ICM Pelhřimov-zřizovatel Hodina H Pelhřimov, z.s.

ICM Prachatice-zřizovatel KreBul o.p.s. Prachatice
ICM Prostějov-zřizovatel Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
ICM Tábor-zřizovatel Informační centrum pro mládež Tábor, z.s.
Informační centra pro mládež Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České
republice z.s.
JIHOČESKÝ KRAJ
ICM Český Krumlov – zřizovatel Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.,
T.G.Masaryka 114, Český Krumlov, 381 01
tel.: 380 712 427, e-mail: icm@icmck.cz
www.icmck.cpdm.cz
Informační centrum pro mládež Český Krumlov (dále jen ICM), projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. (dále jen CPDM) se zabývá informacemi, poradenstvím a neformálním vzděláváním.
V roce 2018 ICM kromě denních informačních činností pracovalo zejména na neformálně vzdělávacím projektu
„Multikulturní svět kolem nás“, který zahrnoval přednášky, besedy, promítání, výstavy a workshopy na téma různých
kultur, jejich zvyků, tradic a našich dějin ve 20.století; na projektu o třídění odpadů pro nejmenší „Kam co patří“ a
podílelo se na některých společných projektech CPDM.
ICM uskutečnilo pro školní kolektivy přednášky na téma evropských příležitostí pro mládež, o aktivitách CPDM,
provedlo dva adaptační kurzy pro středoškoláky, administrativně zajišťovalo letní tábor Prázdniny v pohybu a stalo se
hlavním organizátorem jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů. V prostorách ICM dále
probíhalo doučování žáků ve spolupráci s dobrovolnicí a nárazově některé informační semináře pro školy či
pracovníky úřadů v jihočeském kraji. ICM se zúčastnilo veletrhů „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích
a „Burza škol“ v Českém Krumlově, proběhla také prezentace AICM pro pracovníky Úřadu práce v Českých
Budějovicích.
Aktivit projektu se v roce 2018 zúčastnilo 1.091 osob z řad dětí, mládeže a pedagogických pracovníků. Celkový počet
uživatelů informací, služeb, účastníků seminářů, workshopů výstav a dalších aktivit ICM Český Krumlov roce 2018
činil 86.763 osob. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty počty účastníků, adresátů a uživatelů činností a projektů, které
nebyly byly plně v gesci pracoviště v rámci zřizovatele CPDM. Toto se týká především informací poskytnutých v rámci
výstav a akcí Kouzelný Krumlov, Vzdělání a řemeslo, Burza škol, ale také výstav v rámci multikulturního projektu atd.
Souhrnná statistika využívání služeb ICM Český Krumlov v roce 2018
Služba / úkon

Počet

Přístup na internet a využití PC

272

Zodpovězené e-mailové dotazy

698

Zodpovězené telefonické dotazy

429

Zodpovězené osobní dotazy

738

Kopírování a tisk

30

Akce ICM - vzdělávací programy (semináře, besedy, workshopy)

1 091

Rozesílka elektronických informací

6 105

Webové unikátní přístupy a facebook

77 400

Celkem poskytnutých informací a souvisejících služeb

86 763

ICM Prachatice – zřizovatel KreBul, o.p.s. Prachatice
člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.,
Zlatá stezka 145, Prachatice, 383 01
tel.: 388 424 196, E-mail: icm@krebul.cz
www.krebul.cz/icm-prachatice
Informační centrum pro mládež Prachatice, jehož zřizovatelem je KreBul, o. p. s., je důležitou součástí všech
projektových pracovišť tohoto zřizovatele. Stále zaujímá jednu z hlavních úloh poskytovatele informačního a
poradenského servisu. Podílí se na předávání informací mezi cílovou skupinu, hledá vhodné alternativy předávání
informací (sms, facebook, letáky, osobní pozvání), úzce spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Prachatice, pořádá
besedy, přednášky a v neposlední řadě je i předprodejcem vstupenek a různá představení.
V roce 2018 pořádalo několik adaptačních kurzů, kohezních výjezdů, práce se třídou na zdravém klimatu třídy,
besedy, přednášky na různá témata atd. Spolupracovalo na různých soutěží (např. Kampaň 100x jinak), v prostorách
proběhly i výstavy (např. 100x retro věcí), vyjelo na mezinárodní výměnu na Slovensko, kde se podílelo na programu
(energizery, tvořivé aktivity), spolupracovalo na publicitě Prázdninového pasu a samo mělo několik aktivit (např. výlet
na Stožec), pořádalo několik setkání nad tématem dobrovolnictví, umožnilo vykonat odborné praxe studentům či
třídním kolektivům SPgŠ předalo důležité informace o neziskovém sektoru.
ICM Prachatice se představilo na Krajském úřadě v Českých Budějovicích, kde prezentovala společnost KreBul, o. p.
s. všechna projektová pracoviště. Rok 2018 byl pro ICM ale také rokem plánů, které míří k oslavám fungování deseti
let tohoto pracoviště v Prachaticích.
ICM Tábor – zřizovatel Informační centrum pro mládež Tábor z.s.
člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s.,
Farského 887, Tábor, 390 02
tel.: 381 252 416, e-mail: info@icmtabor.cz
www.icmtabor.cz
Informační centrum pro mládež z.s. ukončilo k 30.6.2018 veřejnou službu.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
ICM Brno – zřizovatel Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje z.s., provozovatel
YMCA Brno, z.s.
Kounicova 3, Brno, 602 00
tel.: 542 218 065, e-mail: icm@ymcabrno.cz
www.ymcabrno.cz
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
ICM Hradec Králové – zřizovatel YMCA Hradec Králové
Šafaříkova 666 / 9, Hradec Králové, 500 02
tel.: 495 513 010, e-mail: icm@icmhradeckralove.cz
www.icmhradeckralove.cz
KRAJ VYSOČINA
ICM Pelhřimov – zřizovatel Hodina H Pelhřimov, z.s.
Hrnčířská 111, Pelhřimov, 393 01
tel.: 602 864 837, e-mail: icm@hodinah.cz
web: www.icmpelhrimov.cz

LIBERECKÝ KRAJ
ICM Lomnice nad Popelkou – zřizovatel Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže Lomnice nad
Popelkou
člen Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje NE-LI
Husovo náměstí 44, Lomnice nad Popelkou, 512 51
tel.: 481 673 107, 732 125 487, e-mail: simunek@icmlomnice.cz
www.icmlomnice.cz
Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím - Celoroční aktivity pro děti a mládež bez rozdílu, denně
otevřeno ICM široké veřejnosti, mládeži i dětem.
Posilovat efektivní spolupráci a navazování kontaktů mezi poskytovateli informací na místní, regionální i mezinárodní
úrovni - Komunikace v rámci sítě ICM v ČR, spolupráce s MAS, KAP, MA 21 a sítí Zdravých měst, ANNOLK, NELI
(celokrajné organizace pro NNO), turistická IC v regionu, spolupráce s Krajským úřadem LK, Mládežnickými
parlamenty v kraji, komunikace se Středisky volného času v kraji…
Usnadňovat přístup k informacím metodami a formami vhodnými a uživatelsky atraktivními pro děti a mládež Uskutečnily se 2 akce – „Pojďte s námi na večeři“ – ochutnávky nejrůznějších informačních zdrojů, evropských
informací… Workshopy - Počítač tvůj kamarád, Kdo je za dveřmi
Podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi - Byly pořádány
akce pro děti a mládež – zdokumentováno v kronice ICM a na FC ICM.
Seznámit mladé lidi s činností ICM v jejich regionu a propagovat činnost ISM včetně výměny informací a osvědčených
postupů - Pravidelné workshopy pro školy na Úřadu práce v Semilech. Besedy a akce na ZŠ v regionech a na
Střední škole.
Prohlubovat a zvyšovat kvalifikaci pracovníků ICM a zvyšovat kvalitu služeb ICM - Pracovníci i dobrovolníci se
celoročně účastnili nejrůznějších seminářů a školení . Školení o komunikaci s klienty a o nových trendech v zájmovém
vzdělávání se účastnili všichni dobrovolníci – uspořádal zřizovatel na základě certifikovaného kurzu. 3 pracovníci ICM
mají Yntro.
Zvyšovat povědomí o právu mladých lidí na informace prostřednictvím společných kampaní - Konaly se 4 akce pro
veřejnost . Zdokumentováno v kronice i na FC ICM. Účast na Educe 2018 Liberec. Na Týdnu pro NNO. Zapojení do
celostátních kampaní 72 hodin, Světluška…..
Přispět ke zlepšení obrazu mládeže v očích veřejnosti prezentací jejích úspěchů - Dobrovolníci své úspěchy v DofE i
na dalších soutěžích prezentovali v místních novinách, na FC ICM. Dobrovolníci ICM nechybí na velkých veřejných
akcích v regionu nebo městě a tím dělají největší prezentaci v očích veřejnosti. Ocenění jsou opět uloženy v kronice
ICM i na FC ICM. Česko-Polský mezinárodní projekt byl další velkou propagací ve městě….. Dobrovolníci ICM mají
každý měsíc mezigenerační dílnu pro seniory a jsou spolupořadateli na Klubu seniorů.
Podporovat zavádění nových technologií a rovný přístup dětí a mládeže k jejich aktivnímu využívání (online kurz,
cyklus webinářů...) - V ICM jsou všem bez rozdílu k dispozici počítače, kopírka a další výpočetní technika. Byly
uspořádány 2 kurzy Tisk na 3D tiskárně, kterou mohou mladí využívat. Dále je k dispozici střihové studio.
O všech aktivitách je veřejnost informována na webu ICM, ale hlavně na facebooku ICM, kde jsou pak i fotografie
z proběhách akcí a aktivit ICM. ICM vede kroniku, kde je vše zdokumentováno.
OLOMOUCKÝ KRAJ
ICM Prostějov – zřizovatel Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
člen Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje.
Komenského 17, Prostějov, 796 01
tel.: 582 302 553, E-mail: info@icmprostejov.cz
www.icmprostejov.cz
ICM Prostějov realizovalo v roce 2018 řadu seminářů, besed a prezentací na základních a středních školách, např.
Infoabsolvent.cz, určený zejména žákům 8. a 9. tříd základních škol, Jsem dobrovolník a umím to prodat –
seminář o dobrovolnictví a možnostech, jak prokázat získané kompetence dobrovolnickými činnostmi) nebo ve
spolupráci s účastnicí Evropské dobrovolné služby, Mariou Hretculesei, prezentace o Rumunsku a Evropské

dobrovolné službě. Těchto seminářů se dohromady zúčastnilo 270 žáků základních a středních škol. V roce 2018
byla opět zaktualizována také brožura o možnostech dobrovolnictví (nejen) v Olomouckém kraji – „Chci být
dobrovolníkem (v Olomouckém kraji)“. Brožura obsahuje ve své aktualizované podobě katalog 39 organizací, které
ke své činnosti potřebují dobrovolníky. V elektronické podobě je brožura volně ke stažení na internetových stránkách
ICM (http://bit.ly/brozura18).
Na jaře 2018 proběhl jedenáctý ročník internetové soutěže „Evropská unie v otázkách“ a v listopadu 2018 se
uskutečnil již 14. ročník soutěže „Dobrodružství s počítačem“. Vydařenými akcemi byla např. Noc s Andersenem,
které se zúčastnilo 21 dětí ve věku od 6 do 11 let, nebo tvořivé dílny, které jsme pořádali v průběhu celého roku ve
spolupráci s účastnicí Evropské dobrovolné služby z Rumunska – Mariou Hretculesei.
Důležitou součástí činnosti ICM Prostějov byla také prezentace ICM na tradičních akcích pro mládež a širokou
veřejnost. Zdařilou byla zejména expozice na Dnu Evropy v Olomouci nebo v rámci Prostějovského léta či na
Burze volného času a Scholarisu v Prostějově.
V otevírací době navštívilo ICM Prostějov v roce 2018 celkem 1541 návštěvníků z řad mladých lidí i široké veřejnosti.
Internetové stránky ICM Prostějov (www.icmprostejov.cz) pak zaznamenaly víc jak 44 000 návštěvníků. K 31. 12.
2018 měl Facebookový profil ICM Prostějov (www.facebook.com/icmprostejov) 321 fanoušků a ICM účet na Twitteru
sledovalo 109 uživatelů.
Za rok 2018 zodpověděli pracovníci ICM Prostějov 53 dotazů obdržených prostřednictvím e-mailu či sociálních sítí a
89 telefonických dotazů a na dalších 94 dotazů zodpověděli přímo při osobní návštěvě klienta v ICM.
III. ZASTOUPENÍ AICM ČR z.s. V ORGÁNECH A INSTITUCÍCH
•

na centrální úrovni

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky z.s.
AICM ČR z.s. je řádným členem od roku 2010. V roce 2018 statutární zástupce zřizovatele a provozovatele ICM
YMCA Brno Jaromír Hron působil ve funkci místopředsedy ANNO ČR z.s.
Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu
Asociace NNO Jihomoravského kraje z.s., zřizovatel ICM YMCA Brno–Jaromír Hron – člen MV IROP
Program Erasmus + (MVA)
Členem schvalovací komise programu Erasmus + (Mládež v akci) byl v roce 2018 za AICM ČR z.s. Mgr. Jiří Muk,
pracovník Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov.
•

na regionální úrovni

Monitorovací výbor INTERREG V CZ – AT
Výbor schvaluje dotace na česko-rakouské přeshraniční projekty v regionech Horní Rakousko, Dolní Rakousko, jižní
Čechy, Vysočina a jižní Morava)
Asociace NNO Jihomoravského kraje z.s., zřizovatel ICM YMCA Brno–Jaromír Hron-řádný člen společného
monitorovacího výboru
CPDM o.p.s. Český Krumlov – Vlastimil Kopeček – zastupující člen společného monitorovacího výboru INTERREG V
CZ – AT,
Regionální stálé konference krajů ČR
Asociace NNO Jihomoravského kraje z.s., zřizovatel ICM YMCA Brno–Jaromír Hron – řádný člen RSK
Jihomoravského kraje
ICM Tábor z.s. – Václav Pavlík-řádný člen RSK Jihočeského kraje

Asociace krajských nestátních neziskových organizací
CPDM o.p.s. Český Krumlov–člen Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.
ICM Tábor z.s. - člen Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.
Krebul Prachatice o.p.s. - člen Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.
•

na místní úrovni

Řídící výbor ŘV ITI Brno
Asociace NNO Jihomoravského kraje z.s., zřizovatel ICM YMCA Brno – Jaromír Hron – člen
Místní akční skupiny
Zastoupení členů AICM ČR, z.s. při tvorbě a realizaci Místních akčních plánů vzdělávání.
Aktivity podporující zahraniční spolupráci-střediska Evropské infomační sítě Europe Direct, regionální zastoupení
Eurodesk, Erasmus+, Evropská dobrovolná služba – Hostitelské, vysílající a koordinující organizace, Prodejní místa
průkazů GTS International
IV. AKTIVITY AICM ČR z.s. V ROCE 2018
Aktivity AICM ČR z.s. byly v daném roce realizovány v souladu s Rámcovým harmonogramem aktivit AICM ČR z.s.,
který byl zpracován, a následně schválen valnou hromadou AICM ČR z.s. v souladu s návrhem Koncepce dalšího
rozvoje AICM ČR z.s. na období 2014-2020 a projektem AICM ČR Když nevíš, zeptej se! 2018, který podala AICM
ČR z.s. v řádném dotačním řízení MŠMT pro rok 2018. Některé předpokládané aktivity vzhledem k výši poskytnuté
a účelově zaměřené dotace MŠMT byly v průběhu daného roku aktualizovány, respektive omezeny.
Pracovní harmonogram aktivit AICM ČR z.s. pro rok 2018 byl opakovaně výkonným výborem AICM ČR z.s. nabídnut
členské základně k diskusi s nabídkou prezentace aktivit členů.
Podpora rozvoje kompetencí pracovníků s mládeží pro práci s informacemi-odborných dovedností
pracovníků NNO pracujících s dětmi a mládeží vztahující se zejména k informačním službám, tematická
vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků ICM AICM ČR z.s.
Informační centra pro mládež pokračovala postupně posunula v zapojování se do nových oblastí uplatnění.
Projekt AICM ČR z.s. Když nevíš, zeptej se!2018. akcentoval tyto potřeby a v obsahu tematických setkání pracovníků
a dobrovolníků ICM, členů AICM ČR z.s. Na tuzemské úrovni i ve spolupráci se zahraničními partnery byl kladen
důraz na prohlubování odborných dovedností, kterými pracovníci informačních center pro mládež musí umět
disponovat na přiměřené úrovni při realizaci Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR z.s. na
období 2014–2020.
Členská schůze AICM ČR z.s. 14.-15.června 2018 Prostějov.
Členská schůze ve svém programu schválila Výroční zpráva za rok 2017, Finanční zprávu za rok 2017 a
Harmonogram aktivit na rok 2019. Nedílnou součástí programu byla i metodická část, v jejímž obsahu probíhala v
v diskusích výměna zkušeností na činnost AICM ČR z.s. či byly řešeny možnosti spolupráce se slovenskými partneryvzdělávání, společné projekty. Členské schůze se zúčastnilo z 8 řádných členů 7 statutárních zástupců zřizovatelů a
provozovatelů ICM s hlasem rozhodným.
Mezinárodní pracovní setkání AICM ČR z.s. se uskutečnilo ve dnech 9.-10.prosince v Brně ve vzdělávacím
centru CČSH Zahrada. Zúčastnili se jej zástupci členských informačních center pro mládež české AICM ČR z.s. a
slovenského ZIPCEM. V úvodních částech programu se účastníci se vzájemně informovali o tom, jaká je situace
v českých a slovenských ICM, jak se vyvíjí členská základna, jaký je postoj státních orgánů v obou zemích k oblasti
informací pro mládež, jak reagují česká a slovenská informační centra pro mládež na změny ve společnosti a na
potřeby mladých lidí atd. Poslednímu z výše uvedených bodů-současnému obsahu a perspektivním činnostem ICM
v budoucnosti-byl věnován největší časový prostor. Česká i slovenská ICM a obě jejich střešní organizace akcentují
společenské, vzdělanostní, technologické a další posuny u svých současných cílových skupin, kterými jsou především

děti a mládež a postupně, v rámci svých možností, pracují na rozšiřování portfolia svých služeb a programů. Vedle
informací a s nimi souvisejícího poradenství, tak začínají být již delší dobu aktuální a ze strany cílových skupin žádané
oblasti například neformálního vzdělávání, podpory vzdělávání formálního či produkce informačních a vzdělávacích
materiálů ad.
Co se týče tematických oblastí, tak v obou zemích jsou v současné době nejvíce aktuální témata prevence xenofobie
a rasové nenávisti, prevence všech druhů závislostí u dětí a mládeže, prevence zneužívání médií, podpora zdravého
životního stylu, podpora šetrného chování k životnímu prostředí a některé další. AICM ČR z.s. a ZIPCEM SR na
jednání deklarovali, že v řadě činností a jejich podpoře budou postupovat společně a ve vzájemné kooperaci. Obě
strany se tak dohodly na projektových vstupech do vybraných celoevropských, partikulárních i jednotlivých národních
grantových titulů, které by umožnily společně anebo jednotlivě, ale návazně, řešit výše uvedená nejvíce frekventovaná
obsahová témata. Mimo jiné výstupem společného jednání je i příprava společných aktivit například v srpnu 2019 péčí
ZIPCEM SR či v říjnu 2019 péčí AICM ČR z.s. Slovenská strana zahájí přípravu společného vzdělávacího v měsíci
červnu 2019 na Slovensku. Součástí spolupráce v oblasti vzdělávání a vzdělávacích programů samozřejmě i nadále
bude zůstávat vzájemná licenční výměna informačních materiálů.
Podstatným způsobem se v daném období dařilo rozvíjet spolupráci na bázi partnerství na regionální úrovni v rámci
realizace opatření programového období EU 2014-2020 – aktivitami zřizovatelů a provozovatelů ICM, členů AICM ČR
z.s. například Regionálních stálých konferencích pro území příslušných krajů, jednotlivých pracovních skupinách –
především v rámci Pracovních skupin vzdělávání při tvorbě Krajských akčních plánů vzdělávání či na místní úrovni
Místních akčních plánů vzdělávání. V tomto směru se pozitivně daří zejména zřizovatelům a provozovatelům ICM se
statutem NNO v Jihomoravském, Jihočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
Podpora rozvoje kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi v rámci sítě členských ICM AICM ČR z.s.
- usnadňování rovného přístupu dětí a mládeže k informacím.
V rámci realizace evropských politik mládeže v oblasti informací pro mládež, Koncepce podpory mládeže na období
2014-2020 a Koncepce rozvoje informačních center pro mládež AICM ČR z.s. na období 2014–2020. Projekt AICM
ČR z.s. Když nevíš, zeptej se! 2018. podpořil mezioborovou síťovou spolupráci ICM AICM ČR z.s. v regionech a
místech jak na tuzemské, tak zahraniční úrovni.
V rámci těchto aktivit, bez potřeb na dotační prostředky, byly zejména realizovány regionální či místní zastoupení:
Regionální partneři EURODESK
ICM AICM ČR z.s. - Český Krumlov, Hradec Králové, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Prachatice, Prostějov,
www.eurodesk.cz
Evropská dobrovolná služba
Hostitelská, vysílající, koordinující organizace-ICM AICM ČR z.s. Pelhřimov, Prachatice, Prostějov, Český Krumlov
(vysílající, koordinační) http://europa.eu/youth/evs_database
Prodejní místa průkazů GTS INTERNATIONAL
ICM AICM ČR z.s. Pelhřimov, Prostějov, www.isic.cz
V jednotlivých členských ICM AICM ČR z.s. byly v průběhu celého roku realizovány na místní či regionální úrovni
osvědčené aktivity, jejichž smyslem se stalo využití významných celosvětových a evropských dnů (resp. událostí) k
aktivaci sítě a tvorbě společných projektů AICM ČR z.s. jako celku. Aktivity byly realizovány ve spolupráci a za
podpory například Zastoupení Evropské komise-sítě středisek evropské informační služby Europe Direct programu
Evropské unie ERASMUS+ atd. Těmito aktivitami AICM ČR z.s. podporovala a podporuje územní rozvoj sítě
informačních služeb pro mládež a jejich teritoriální vyváženost.

Prezentace informačně poradenských a konzultačních služeb AICM ČR z.s. - posilování efektivní mezirezortní
a mezioborové spolupráce v oblasti poskytování informací pro mládež a o mládeži.
AICM ČR z.s. má dlouhodobě velmi dobré zkušenosti s prezentací Informačních center pro mládež na
významných nadregionálních a národních veletrzích a výstavách zejména vzdělávacích a pracovních příležitostí.
Centrální prezentace a výstavy
AICM ČR z.s.v rámci daných možností v daném roce prezentovala ústředí, jednotlivé členské organizace i ostatní
subjekty, zabývající se informacemi pro mládež a o mládeži, na významných nadregionálních a národních veletrzích a
výstavách zejména vzdělávacích a pracovních příležitostí.
•
Informační a prezentační expozice na veletrh neziskových organizací NGO Market Praha 201811.dubna 2018, Forum Karlín Praha, www.forum2000.cz/projekty/ngo-market
Hlavním nosným tématem veletrhu byly „Příběhy občanské společnosti“. Význam tohoto tématu byl podtržen při
zahájení veletrhu vystoupeními herce Jaroslava Duška, iniciátora projektu Adventor Michala Roškaňuka a ředitele
Nadace Forum 2000 Jakuba Klepala. AICM ČR z.s. byla jednou z téměř 250 vystavujících neziskovek a jejich zde se
prezentujících partnerů. Paleta na veletrhu zastoupených organizací byla opravdu široká. Na výstavní ploše měly
svoje stánky neziskové organizace pracující v krizové a humanitární oblasti, neziskovky věnující se kultuře, sportu,
volnému času, lidským právům, podpoře demokracie, životnímu prostředí… Největší počet vystavujících se pak
„rekrutoval“ z organizací, které se věnují sociálním službám, zdraví, zdravému životnímu stylu, výchově a vzdělávání.
Veletrh ale nebyl pouze o prezentačních a informačních stáncích neziskových organizací. Organizátoři marketu opět
připravili velmi bohatý doprovodný program, který průběžně běžel po celou dobu veletrhu. A tak návštěvníci veletrhu,
odborná i laická veřejnost, mohli navštívit řadu zajímavých workshopů a seminářů. AICM ČR z.s. na svém stánku
prezentovala především svoji publikační a vydavatelskou činnost. Návštěvníci si tak mohli vybrat a odnést některý ze
sedmi v současnosti dostupných tištěných informačních a metodických materiálů, zabývajících se sexualitou, prevencí
závislostí, šikanou, kyberšikanou, médii, volným časem, pracovními příležitostmi ad. K dispozici byly také informační
materiály některých členských informačních center pro mládež AICM ČR z.s. a jejich zřizovatelů. Na stánku byly
k dispozici také materiály partnerů AICM ČR z.s. Přínosem účasti na veletrhu však nebyla jenom propagace práce
AICM ČR z.s. a informačních center pro mládež, ale také skutečnost bližšího kontaktu s ostatními vystavovateli a
získání některých nových partnerů pro budoucí spolupráci.
•
prezentační expoziční účast na výstavě „Vzdělání a řemeslo 2018, 7. - 9.listopad 2018, České
Budějovice, http://www.vcb.cz,
Na výstavě, která je určena především žákům 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům a pedagogům, prezentují
střední školy a učiliště své studijní a učební obory. Mezi vystavovateli ale nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé
regionu a také organizace, které se zabývají poradenstvím a informacemi v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. AICM
ČR z.s. ve své veletržní expozici prezentovala především informační materiály ze své vlastní produkce. Tyto materiály
ocenili opět především pedagogové škol jako vhodné doplňky školní výuky. Mezi studenty přetrvával největší zájem o
infomateriál vztahující se k psaní životopisu a dále o skládačky vztahující se k sexuální výchově. Vedle vlastních
materiálů byly na stánku AICM ČR z.s. k dispozici také informační tisky některých partnerských organizací. Největší
zájem je o volnočasové katalogy Kapka a o materiály programu EU ERASMUS +. Účast AICM ČR z.s. na Veletrhu
vzdělání a řemeslo byla finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Vydavatelská a publikační činnost AICM ČR z.s. - vytváření podmínek pro systémové a efektivní využívání a
sdílení zdrojů v oblasti informací pro mládež a o mládeži.
K velmi žádaným aktivitám AICM ČR z.s. i jednotlivých členů i v roce 2018 patřila vydavatelská a publikační činnost
tematicky doplňující zejména formální vzdělávání a podporující vzdělávání neformální. Výrazným způsobem byly tyto
aktivity opět podporovány ZIPCEM SR, které na publikace AICM ČR z.s. poskytla autorská práva. Díky poskytnutí
autorských práce ZIPCEM SR tak AICM ČR z.s. mohla realizovat reedice všech doposud vydaných publikací-Jak
napsat žádost o zaměstnání, motivační dopis, životopis, Nikdy nejsi sám – prevence šikany, Kyberšikana-nebezpečí

v elektronické podobě, Média a my – mediální výchova, Nezavírejme oči před AIDS, Sexualita chlapců, Sexualita
děvčat, Stop drogám. Celkem na konci roku 2018 vydavatelské a publikační aktivity AICM ČR z.s. zahrnovaly 8 titulů,
které byly v tomto roce upraveny vzhledem k možnostem do nových formátů – elektronická forma byla uzpůsobena
s možností tisku ve formátu A3 na kopírkách členů dle zájmů a potřeb v okruhu působnosti. K dispozici zájemcům byly
zpracovány a plakáty formátu A3 k jednotlivým publikacím a na konci roku byly zahájeny i činnosti související
s využitím jednotlivých titulů při výuce prostřednictvím interaktivních tabulí. Byly zahájeny i aktivity související se
zpracováním publikací Týrání, sexuální zneužívání a za nedbávání dětí, Kritické myšlení – informační gramotnost.
Výkonné ústředí AICM ČR z.s. v rámci realizace projektu Když nevíš,zeptej se!2018.
•
zpracovávalo a distribuovalo elektronické materiály a informace – infoservis pro členy.
•
zpracovávalo a distribuovalo tiskové informace o aktivitách ústředí či jednotlivých členů AICM ČR z.s.
K prezentaci aktivit členů v jednotlivých regionech byly využívány i informační materiály partnerů, například
v Jihočeském kraji Občasník Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.
Významnou aktivitou některých členů se stala i v tomto roce spolupráce s redakcemi školních novin a časopisů, která
vrcholila krajskými koly soutěže například v Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina.
KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo se věnují DĚTEM
V roce 2018 pokračovala spolupráce s In-Prague.cz, vydavatelem katalogu KAPKA. Pro KAPesní Katalog volného
času pro ty, kdo se věnují DĚTEM 2018 byla prezentována AICM ČR z.s. a její členská ICM. Pokračovala také
distribuce katalogů do všech členských ICM i v rámci prezentačních aktivit AICM ČR z.s.
AICM ČR z.s. i v daném roce se provozovala web www.icmcr.cz a www.facebook.com/kdyzneviszeptejse
Vybrané statistické údaje
Počty návštěvníků výstavních expozic AICM ČR z.s. na veletrzích
•
Informační a prezentační expozice na veletrh neziskových organizací NGO Market 2018 - 11. dubna
2018, Forum Karlín Praha - více než 250 nestátních neziskových organizací
•
prezentační expoziční účast na výstavě „Vzdělání a řemeslo 2018“ - 7. - 9. listopad 2018 České
Budějovice-více než 120 vystavovatelů
Počet účastníků vzdělávacích akcí AICM ČR z.s.
Červen 2018 Prostějov - 9
Prosinec 2018 Brno- 13
Počet uživatelů facebooku AICM ČR z.s. – 3.107
Počet uživatelů (přístupů) na web AICM ČR z.s. – 34.409
Ústředí AICM ČR z.s.
Provozní kancelář AICM ČR z.s. – 1 osoba
Účetní AICM ČR z.s. – 1 osoba
Výkonný výbor AICM ČR z.s. – 3 osoby
Revizor AICM ČR z.s. – 1 osoba
Dobrovolníci
Výkonný výbor AICM ČR z.s. – 3 osoby
Revizor AICM ČR z.s. – 1 osoba
Statutární zástupci a zřizovatelé ICM AICM ČR z.s. – 8 osob

V. HOSPODAŘENÍ AICM ČR z.s. v roce 2018

VI. RÁMCOVÝ HARMONOGRAM HLAVNÍCH AKTIVIT ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH
CENTER PRO MLÁDEŽ ČR z.s. V ROCE 2019.
Aktivity AICM ČR, z.s. v roce 2019 odpovídají jejímu základnímu poslání, kterým je všestranná podpora a
hájení zájmů svých členů, potřeb a práv dětí a mládeže i jejich organizací a ostatních nestátních neziskových
organizací v oblasti poskytování a zprostředkování informačně poradenských a konzultačních služeb.
Základním východiskem aktivit AICM ČR z.s. je projekt Když nevíš, zeptej se! 2019.
Aktivity a činnosti AICM ČR z.s. v roce 2019 jsou zaměřeny do těchto oblastí:
a) organizační, administrativní, koncepční a projektová činnost ústředí AICM ČR z.s.
Výkonné ústředí AICM ČR z.s. dle rozhodnutí valné hromady v roce 2016 působí v roce 2018 ve složení
výkonný výbor

•
předseda-statutární zástupce AICM ČR z.s. – Vlastimil Kopeček, ředitel-statutární zástupce Centra pro pomoc
dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov, zřizovatel a provozovatel ICM AICM ČR z.s. Český Krumlov
•
členové výboru AICM ČR z.s.
Josef Svoboda, předseda-statutární zástupce Klubu přátel DDM Sluníčko, z.s., Lomnice nad Popelkou z.s., zřizovatel
a provozovatel ICM AICM ČR z.s. Lomnice nad Popelkou
Jan Lyko, ředitel ICM AICM ČR z.s. Hradec Králové, zřizovatel a provozovatel z.s. YMCA Hradec Králové
revizor
Zdeněk Krejsa, předseda Krebul o.p.s. Prachatice, zřizovatel a provozovatel ICM AICM ČR z.s. Prachatice
Opatření:
•
členská schůze AICM ČR z.s.
červen 2018 Pelhřimov
V obsahu:
Výroční zpráva AICM ČR z.s. za rok 2018 – schválení, Zpráva o hospodaření AICM ČR z.s. v roce 2018 – schválení,
Zpráva o činnosti výkonného výboru AICM ČR z.s. v roce 2019, Harmonogram aktivit AICM ČR z.s. na rok 2019 –
schválení. Metodická část – výměna zkušeností, burza nápadů na činnost AICM ČR z.s., spolupráce se ZIPCeM SR,
spolupráce na regionální a místní úrovni.
• Odborná konference k 20ti letům vzniku AICM ČR z.s. s mezinárodní účastí
září – říjen 2019 Lomnice nad Popelkou
Podpora rozvoje kompetencí pracovníků s mládeží pro práci s informacemi - odborných dovedností
pracovníků NNO pracujících s dětmi a mládeží vztahující se zejména k informačně poradenským a
konzultačním službám
Ústředí AICM ČR z.s. předpokládá realizovat v roce 2019 tyto aktivity
Partnerství ve vybraných celoevropských, partikulárních i jednotlivých národních grantových titulech,
umožňujících společně anebo jednotlivě, ale návazně řešit nejvíce frekventovaná obsahová témata.
(prevence xenofobie a rasové nenávisti, prevence všech druhů závislostí u dětí a mládeže, prevence zneužívání
médií, podpora zdravého životního stylu, podpora šetrného chování k životnímu prostředí a některé další).
• příprava a realizace společných aktivit v srpnu 2019 péčí ZIPCEM SR
• příprava a realizace společných aktivit v říjnu 2019 péčí AICM ČR z.s.
• příprava a realizace společného vzdělávacího v měsíci červnu 2019 na Slovensku.
• součástí spolupráce v oblasti vzdělávání a vzdělávacích programů i nadále bude realizována vzájemná
licenční výměna informačních materiálů.
Prezentace informačně poradenských a konzultačních služeb AICM ČR z.s.
Cílem těchto aktivit je posilování partnerství, efektivní mezirezortní a mezioborové spolupráce v oblasti poskytování
informačně poradenských, konzultačních, vzdělávacích a dalších služeb pro děti, mládež, pracovníky s mládeží a
NNO pracující s dětmi a mládeží
Výkonné ústředí AICM ČR z.s. v rámci realizace projektu AICM ČR z.s. Když nevíš, zeptej se! 2019.
předpokládá v roce 2019 realizovat informační expozice na centrálních prezentacích, výstavách a veletrzích
•
Informační a prezentační expozice na veletrh neziskových organizací NGO Market Praha 2019
duben 2019 Forum Karlín Praha, www.forum2000.cz/projekty/ngo-market
•
Informační a prezentační expozice ICM a AICM ČR z.s. na veletrhu EDUCA MY JOBS Liberec 2019
říjen 2019, Liberec, www.educaliberec.cz,

•
Informační a prezentační expozice ICM a AICM ČR z.s. na veletrhu SCHOLARIS Olomouc – Prostějov
listopad 2019, http://scholaservis.cz
•
prezentační expoziční účast na výstavě „Vzdělání a řemeslo 2019“
listopad 2019, České Budějovice, www.vcb.cz
Vydavatelská a publikační činnost AICM ČR z.s. v roce 2019
Ústředí AICM ČR z.s. předpokládá i nadále zpracovávat a distribuovat i elektronické materiály a informace. Podklady
materiálů, tematicky navrhnou jednotlivá ICM, členové AICM ČR z.s. na vzdělávacích setkáních.
V roce 2019 realizovat nové informační materiály
- Týrání, sexuální zneužívání a za nedbávání dětí,
- Kritické myšlení – informační gramotnost.
Další aktivity
- zpracování a distribuce Zpravodaje AICM ČR z.s. pro členy a partnery AICM ČR z.s.
- podpora, úpravy a správa redakčního systému webu a facebooku AICM ČR z.s.
- zpracování a distribuce tiskových informací z aktivit ústředí AICM ČR i jednotlivých členů

VII. FOTOGALERIE AICM ČR z.s. v roce 2018
Veletrh NGO MARKET Praha-duben 2018

Krajská kola soutěže školních novin a časopisů-vyhlášení výsledků–duben 2018 České Budějovice.

Členská schůze AICM ČR z.s. Prostějov – červen 2018

Spolupráce jihočeských Informačních center pro mládež a krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých
Budějovicích-školení zaměstnanců Úřadu práce ČR úseku zaměstnanosti z Jihočeského kraje s názvem
„Partnerské instituce EURES“ – říjen 2018.

Veletrh středního odborného školství Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích – listopad 2018

Společné pracovní vzdělávací setkání AICM ČR z.s. a ZIPCEM SR Brno – prosinec 2018

Děkujeme všem institucím, soukromým i neziskovým organizacím, našim partnerům a v neposlední řadě našim
dobrovolníkům, kteří se aktivně podíleli na činnosti AICM ČR z.s. a členských ICM v roce 2018.
Naše poděkování patří zejména
Združeniu Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike.

Naši partneři

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) je strešnou organizáciou pre jednotlivé
Informačné centrá mladých, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom ZIPCeM je spolupráca s ICM, ich metodické
usmerňovanie, spoločná metodika práce s cieľom vložiť do všetkých ICM jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu,
ktorý vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečuje žiadané informácie a poradenstvo.
www.zipcem.sk

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky z.s. je všeoborovou organizací s regionální strukturou. Poskytuje
informační a poradenské služby členům a obhajuje jejich zájmy. Aktuálním cílem organizace je zlepšovat postavení neziskového
sektoru ve vztahu k veřejné správě ČR.
www.annocr.eu

„Náš příbě/eh nekončí …“
1999 – 2019
20 let AICM ČR z.s.
Odborná konference k 20ti letům vzniku AICM ČR z.s.
s mezinárodní účastí
říjen 2019 Lomnice nad Popelkou

„Aj tak sme stále frajeri…“

