
1. – 2. června 2015 proběhla 
první Celostátní výměna zkuše-
ností ICM. Hostitelem této akce 
se stalo SVČ Ivančice, které 
disponuje rozsáhlými školícími 
i ubytovacími možnostmi.
Pracovníci více než polovi-
ny ICM se sjeli do Ivančic,  
aby vzájemně sdíleli své vě-
domosti, zkušenosti a dobrou 
praxi. Většina ze zúčastněných 
vystoupila s tématy, na které  
se jejich ICM v poslední době 
zaměřuje. Více se o jednot-
livých příspěvcích dozvíte 
na následujících stránkách. 
Část setkání byla dále věnována 
seznámení se s aktivitami ICM 
v Ivančicích, které je spojené  
s FreeZ klubem mládeže. Moh-
li jsme si vyzkoušet dabing  
v místním mediálním studiu, 
zahrát si kulečník, holandský 
billiard nebo různé deskové hry 
či jen tak posedět v „obýváku“.
Kdo chtěl upozornit na něja-
kou novinku, zajímavost nebo 
dobrý nápad, měl možnost  
na večerním ICM Marketu. 
ICM Kladno a Slaný zde napří-

klad představila své InfoKity 
– informační balíčky z oblastí, 
ze kterých ICM shromažďují 
informace. InfoKity jsou k na-
lezení na webových sránkách 
http://www.icm-infokity.cz/ 
nebo i v tištěné podobě. ICM 
Český Brod a ICM Prostějov 
zas ostatním předvedla své pro-
pagační materiály. Jako jednu  
z netradičních aktivit, na kte-
rých se podílelo, představilo 
ICM Uherské Hradiště Ku-
chařku tradičních pokrmů  
na Slovácku. ICM Třebíč dále 
představilo novou grafiku inter-
netového časopisu Remix.
Večer se pak plynule přenesl  
do neformálního posezení s ob-
čerstvením, které mohlo díky 
skoro letnímu počasí proběh-
nout venku. A výměna zkuše-
ností mohla pokračovat v ne-
formálním duchu.
Celkově se setkání velmi vy-
dařilo a účastníci se shodli na 
tom, že příští rok budeme celo-
státní výměnu zkušeností ICM 
opět opakovat. 
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červen 2015

Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova  
i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež.

ZPRAVODAJ
SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ  V ČR

CVZ ICM

Celostátní výměna zkušeností ICM v Ivančicích



CVZ ICM
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Finanční gramotnost pro středoškoláky 
Pavel Zdráhal z ICM Brno ASK představil projekt 
Finanční gramotnost pro středoškoláky. V rámci 
projektu probíhala 2 denní intenzivní školení pro pe-
dagogy, které vedli zkušení právníci z praxe, a dále 
byly za jejich spolupráce vypracovány rozsáhlé in-
formační materiály použitelné při výuce (pracovní  
a tematické listy). Pokud bude zájem ze strany pra-
covníků ICM je možné podobné školení uspořádat 
také pro ně.

Jak nejlépe na trh práce
Další z příspěvků se týkal metodiky skupinové-
ho poradenského programu Jak nejlépe na trh 
práce, kterou v rámci projektu „Nestůj a pojď!“ 
vytvořilo ICM Cheb a ICM Pelhřimov. Jedná  
se o podrobně zpracovanou metodiku pro pe-
dagogy s konkrétním popisem jednotlivých 
aktivit. Cílem bylo poskytnout pedagogům 
přehledný nástroj pro skupinovou práci nad 
tématy, které jsou klíčové při hledání práce. 
Jednotlivými kapitolami metodiky jsou např. 
Efektivní komunikace, Jak na sebeprezentaci, 
Online nástroje pro životopis, Osobní kompe-
tenční portfolio a mnoho dalších. 

Evropská dobrovolná služba
Eva Hrivnáková z ICM při DDM Hl. m. Prahy 
shrnula ve svém příspěvku zkušenosti s vysíláním  
i přijímáním dobrovolníků v rámci projektů evrop-
ské dobrovolné služby a pro účastníky připravila 
přehledně zpracované Desatero tipů pro začínající 
koordinátory.

Zapojení ICM do evropských projektů
O své mnohdy obtížné zkušenosti s podáváním pro-
jektů do programu Erasmus+ se s ostatními podělila 
Marcela Kubincová z ICM Jindřichův Hradec. 

Celostátní výměna zkušeností ICM v Ivančicích
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Strategické plánování
Jana Heřmanová, ředitelka SVČ Ivančice připra-
vila pro pracovníky ICM úvod ke strategickému 
plánování. Součástí jejího 3 hodinového příspěv-
ku bylo kromě teoretických informací i několik 
praktických aktivit, v rámci kterých se účastní-
ci ve skupinách zamýšleli nad ideální předsta-
vou ICM, formulovali vize a poslání ICM nebo  
se pokoušeli rozpracovat konkrétní cíl na jednotli-
vé kroky. Tento příspěvek reagoval na to, že sou-
částí certifikačního procesu ICM je od tohoto roku 
také vypracování strategického plánu organizace.

Sociální problematika
Se základním přehledem o sociálních dávkách  
a sociálních službách v ČR se zaměřením na mla-
dé lidi účastníky seznámila Ágnes Němečková  
z ICM Jilemnice, která vedle práce v ICM pra-
cuje také v občanské poradně. Stručně předsta-
vila různé situace, se kterými se mohou pracov-
níci ICM v praxi setkat, s klíčovými zákony, s 
problematikou týraného a zneužívaného dítětě a 
domácího násilí. Na její příspěvek pak navázal 
Roman Želonka s ICM Havířov s informacemi  
o sociálním poradenství v ICM. Ve svém příspěv-
ku mimo jiné otevřel téma, zda by nebylo vhodné 
vypracovat jednotnou metodiku sociálního pora-
denství pro ICM.

S kratšími příspěvky dále vystoupili Pavel Janík  
z ICM Český Brod (Dotační možnosti měst 
a obcí pro využití v ICM), Katka Opatrná z Pros-
tějova (Pravopis a formátování textu při redak-
torské práci v ICM) nebo Dušan Brodský z ICM 
České Budějovice (Prezentační dovednosti).
Aktivity náchodského ICM a klubu pro mládež 
pak představili pracovníci ICM v Náchodě Karo-
lína Hnyková a Jindra Brzobohatý. 

Celostátní výměna zkušeností ICM v Ivančicích



Mezinárodní divadelní festival Bez hranic je úspěšně za námi!
Mezinárodní divadelní festival Bez 
hranic je úspěšně za námi!
Letošní ročník festivalu byl poprvé 
zcela věnován dětem. Do Českého 
Těšína, polského Těšína a Petrovic 
u Karviné dorazilo deset profesio-
nálních souborů z Česka, Polska  
a Slovenska.
Mezi účinkující festivalu patřili: 
Teatr Novogo Fronta (Praha), Te-
atro Tatro (Nitra), Bratři v tri(c)ku  
a další.
Vstup na většinu představení byl 
zdarma, maximální cena vstupen-
ky nepřesáhla 70 Kč za představe-
ní. Cílem bylo zpřístupnit festival 
všem!
V rámci festivalu probíhala také 
soutěžní divadelní přehlídka dva-
nácti dětských souborů z Česka, 
Polska a Slovenska.  
Doprovodnou aktivitou festivalu 
byla také pohádková trasa Starka, 
stařik vyklodali. Tuto akci uspo-
řádalo ICM Petrovice u Karviné. 
Děti absolvovaly trasu podle bajek  
ze stejnojmenné knihy a za zvlád-
nutí úkolů si odnesly hodnotné 
ceny.
Poslední den festivalu patřil akro-

První velká akce Jindřicho-
hradeckého parlamentu dětí  
a mládeže je za námi. V sobotu 
6. 6. 2015 Městský parlament 
uspořádal Bazar knih, jehož vý-
těžek bude směřovat na adopci 
bangladéšské holčičky na dál-
ku. Pro adopci na dálku jsme  
se rozhodli zejména kvůli mož-
nosti poznat problémy, ale i ra-
dosti dítěte od nás tak vzdálené-
ho, prostě poznat jinou kulturu 
a ještě tomu dítěti pomoci získat 
vzdělání. Děkujeme všem za 

pomoc s uspořádáním této akce. 
Jmenovitě děkujeme Městu 
Jindřichův Hradec, Sboru dob-
rovolných hasičů města Jin-
dřichův Hradec za poskytnutí 
stanu, ve kterém se bazar uspo-
řádal. Rovněž děkujeme ICM 
Jindřichův Hradec - koordiná-
toru MPDM , Městské knihov-
ně Jindřichův Hradec a všem 
dárcům za darování knih i těm,  
kdo si knihy koupilli a přispěli 
tak na dobrou věc. Výtěžkem 
bazaru je 2570 Kč.

Bazar knih v Jindřichově Hradci        
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AKTUALITY Z REGIONŮ

batické skupině Cirk La Putyka. 
Nejprve si děti z Petrovic u Kar-
viné mohly s herci z La Putyky 
vyzkoušet akrobatické kousky  
v rámci workshopu. Následně  
se program přesunul do Českého 
Těšína, kde v 18:00 na mostě Druž-
by festival vyvrcholil představením 
PLAY. Unikátem tohoto předsta-
vení bylo, že současně probíhalo  
v České Republice i v Polsku.

Markéta Nováková, 
ICM Petrovice u Karviné
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AKTUALITY Z REGIONŮ

BAMBIFEST je celostátní akcí 
zaměřenou na prezentaci aktivit 
dětských sdružení, středisek vol-
ného času a dalších subjektů, které 
organizují volný čas dětí a mláde-
že.
ICM Náchod se prezentovalo  
na akci pořádané Duhou Bar-
toňkou, která proběhla 21. – 22. 
května v Náchodě. Na této akci 
se podílely i další organizace, 
které prezentovaly svou činnost  
a měly připravený bohatý program  
pro všechny návštěvníky. Poča-
sí této akci přálo a dorazilo přes  
3 tisíce návštěvníků.
Pro návštěvníky byl připraven bo-
hatý program, mohli si vyzkou-
šet své estetické vlohy – vytvořit  
si obrázek zažehlováním vosku, 
zdobit kamínky, vyrobit si kroko-
dýla nebo si zkusit práci na kera-
mickém kruhu. Dále mohli pro-
táhnout svá těla – na hřišti byly 
připraveny bumperbally, které 
byly pro všechny děti velkým lá-

kadlem, postaveny byly také vyso-
ké lanové lávky, létání nad parkem 
a na řece se mohli návštěvníci při-
učit vodáckému řemeslu. S prázd-
nou neodešli ani ti, kteří se přišli 
na BAMBIFEST něco nového do-
zvědět – k dispozici jim byli poli-
cisté a hasiči, kteří ukazovali svou 
výzbroj, hvězdáři vytáhli své da-
lekohledy a seznamovali nás s taji 
Vesmíru. Pro informace lidé mohli 
dojít do stánku informační centra 
pro mládež, kde byl připraven kviz 
o městě Náchod, brožury o okolí  
a plánovaných akcí na letní měsíce. 
A zkrátka nepřišli ani ti nejmenší, 
protože program měla připravená 
i 2 mateřská centra a byla otevře-
ná Tlapíkárna, kde se mohly děti 
podívat na morčátka, králíčky, 
myšky a všelijaká jiná zvířátka.  
O program se postaraly také školy 
a školky, které na BAMBIFESTu 
vystoupily v rámci dopoledních  
i odpoledních vystoupení na podiu. 

ICM Náchod

Ve dnech 22. - 23. 5. 2015 se ICM 
České Budějovice zúčastnilo akce 
pro děti a mládež „BAMBOŠKA 
2015“. Akce se zaměřovala na pre-
zentaci spolků volno časových ak-
tivit pro děti a mládež. ICM Č.B. 
mělo své vlastní stanoviště s něko-
lika soutěžemi - lov ryb, petanque, 
hod bolasem na tyč, kuličková drá-
ha nebo rekord v navlékání víček 
na čas. Mezi tisíci dětmi se našli 
jedinci, kteří v jedné minutě do-
kázali navléci i 29 víček. Nejrych-
lejší děti byly odměněny vstupen-
kami do Hopsária, ZOO Hluboká  
a do Regionálního muzea v Čes-
kém Krumlově.
Připraveno bylo i plackování, buď 
s předtištěnou předlohou, nebo  

s vlastními motivy. ICM Č.B. roz-
dávalo učitelům zúčastněných škol 
letáky s informacemi o Eurodesku 
a Erasmu+.
I přestože počasí letošní akci příliš 
nepřálo, Bambošku během 2 dnů 
navštívilo téměř 3000 návštěv-
níků. Na pořádání Bambošky se 
podílelo 18 organizátorů z Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje 
a 29 spolků a organizací připravilo  
pro děti soutěžní disciplíny a zá-
bavný program. Diváci mohli 
shlédnout na pódiu 37 souborů, 
které předvedly 42 vystoupení, bě-
hem nichž se představilo 485 účin-
kujících. 

ICM České Budějovice

Bamboška 2015 v Českých Budějovicích   

Informační centrum pro mládež na BAMBIFESTu v Náchodě



AKTUALITY Z LOMNICE NAD POPELKOU
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Zveme Česko na večeři
Na dialog mládeže přišli mladí 
lidé, ale i jejich rodiče a učite-
lé ze Střední školy v Lomnici  
nad Popelkou. Akci jsme nazva-
li záměrně “večeří” neboť nejen 
jídlem je člověk živ, ale i vstře-
báváním zajímavých informací.
Nejdříve členové Mládežnic-
kého parlamentu řídili dialog  
se zastupiteli města a mládeže. 
Nejen že diskutovali, ale nej-
dříve měli možnost v “květině” 
napsat své názory, postřehy, při-
pomínky, náměty pro politiky  
a pro učitele ze školy. Máme 
nového mladého pana místosta-
rostu a těšíme se proto všichni  
na další spolupráci s ním.
Přítomni byli pracovnice z ÚP 
Semily a tak v další části byla 
diskuze na téma zaměstnanost 
mladých lidí, jejich možnost 
podnikání – “Jak na to”, a prak-
tické rady do života.
Ve třetí části  vystoupil vedou-
cí ICM Lomnice nad Popelkou 

a dobrovolníci na téma brigády, 
Erasmus+ (seznámení s EVS  
a projekty pro mladé…možnos-
ti), byl promítnut webový por-
tal Eurodesku a další zajímavé 
nabídky pro maldé (cestování, 
kultura…).
Velký zájem byl o projekt DofE, 
který prezentovali dobrovolníci 
ICM, kteří si v pátek 12.6. pře-
vzali bronzová a stříbrná oceně-
ní v Praze.  Z účastníků vznik-
la tak nova skupinka účastníků 
této výzvy pro mladé.
Strukturovaný dialog měl dobrý 
ohlas mezi účastníky a bylo pro-
to dohodnuto, že v září se ještě 
setkají zastupitelé města, Živ-
nostenského úřadu, ÚP a ICM  
s mládeži znovu.
Každý z účastníků  vyplnil eva-
luační dotazník, který vyšel vel-
mi kladně pro pořadatele.

Zapsala Kateřina Sůvová – 
dobrovolnice ICM, která si  plní 

zlatou úroveň DofE

Projekt “Ahoj Evropo” pořádá ICM Lomnice nad 
Popelkou již deset let . Je určen pro třídní kolektivy,  
ale byl modifikován v různých podobách na interná-
tech středních škol a ve Speciálních školách Liberec-
kého kraje. Fotografie jsou z finálového kola znalostí o 
Evropě pro žáky 5. tříd naší Základní školy. Žáci soutě-
žili na 6 stanovištích, vytvářeli poster o jedné z evrop-
ských zemí, a mimo jiné diskutovali i s místostarostou 
a zastupitelkou našeho města.

Projekt Ahoj Evropo



AKTUALITY Z IVANČIC

„Evropa ve škole“ mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt
Ve čtvrtek 28. května odpoledne,  
v prostorách SVČ Ivančice, proběh-
lo slavnostní vyhlášení výsledků 
výtvarných a literárních prací a za-
hájení celostátní výstavy vítězných 
výtvarných prací. Ocenění si mladí 
umělci převzali z rukou pana Mila-
na Bučka, starosty města Ivančice 
a Mgr. Jany Heřmanové, ředitelky 
Střediska volného času Ivančice. 
Pořadatelem 24. ročníku je Minis-
terstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, Národní institut pro další 
vzdělávání a Český komitét pro-
jektu Evropa ve škole. Slavnost-
ní vyhlášení a výstavu připravilo, 
pod záštitou Jihomoravského kraje  
a města Ivančic, Středisko volného 
času Ivančice.
Výtvarné práce hodnotila čtyřčlen-
ná porota, v čele s PhDr. Janou 
Skarlantovou, předsedkyní Národ-
ního komitétu ČR evropského sou-
těžního projektu Evropa ve škole.  

V rámci projektu byl vytištěn plakát 
a vydán kalendář pro následující 
rok s fotkami výtvarných prací.
Projekt Evropa ve škole, který  
se v České republice koná od roku 
1991, je určen dětem a mladým li-
dem od 5 do 21 let ze všech typů 
škol a školských zařízení. Vychází 
z vědomí kontinuity hodnot ná-
rodní, evropské a světové kultury,  
je výrazem snahy o vytvoření kul-
turní integrity „starého“ kontinentu 
a prostředkem k rozvoji mezinárod-
ní spolupráce a porozumění. 
Projekt je organizován nepřetržitě 
od roku 1953 ve 33 zemích, nejdří-
ve pod názvem „Den evropských 
škol“, poté „Evropa ve škole“. Děje 
se tak pod záštitou Rady Evropy, 
Evropského parlamentu, komise 
Evropské unie, Evropské kulturní 
nadace a dalších významných insti-
tucí. 
Pro autory vítězných pra-
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Mezinárodní projekt Let´s play odstartoval v Ivančicích
V termínu od 1. do 7. 6. 2015 se  
v SVČ Ivančice uskutečnilo školení 
pro pracovníky s mládeží a cílem 
kurzu bylo používat hry jako prostře-
dek k rozvoji měkkých dovedností.  
V rámci toho školícího kurzu  
se účastníci seznámili se čtyřmi 
typy her: deskové a karetní hry, ne-
tradiční hry a sporty, outdoorové hry 
a hry využívající principy zážitkové 
pedagogiky. Každý den školícího 
kurzu byl zaměřen na jednu pri-
mární klíčovou kompetenci a účast-
níci v  reflexích, které následovaly  
po jednotlivých herních blocích, po-
pisovali, jak byla tato kompetence 
v herním procesu rozvíjena. Školící 
kurz byl veden dvěma zkušenými 
lektory, kteří se herními aktivitami  
a rozvojem klíčových kompeten-
cí dlouhodobě zabývají: RoMi 

Michalíkovou za Trendum, o.p.s.  
a Honzou Dvořákem za SVČ Ivan-
čice.
Na tento kurz bude v druhém týd-
nu v září navazovat výměna mlá-
deže, kde budou účastníci projektu 
se svými svěřenci prezentovat ty-
pické hry a aktivity zúčastněných 
zemí. Pracovníci s mládeží budou 
mít možnost využít zkušenosti, 
které získali ve výcvikovém kurzu  
v červnu, a ty implementovat  
do programu výměny v září.
Zapojenými zeměmi do projektu 
jsou Česká republika, Polsko, Slo-
vensko, Španělsko, Řecko, Turec-
ko, Rumunsko, Maďarsko, Itálie  
a Belgie.
Projekt je realizován v rámci pro-
gramu Erasmus+.

 

Středisko volného času Ivančice 
hostilo na začátku června 24 mla-
dých pracovníků s mládeží z Ev-
ropy v rámci projektu Let´s play, 
organizovaného ostravskou nezis-
kovou organizací Trendum, o.p.s..
Projekt Let‘s play kombi-
nuje mobilitu pracovníků  
s mládeží a mobilitu mládeže  
a je zaměřený na rozvoj klíčových 
kompetencí mladých lidí pro-
střednictvím různých druhů her. 

cí a jejich doprovod byl při-
praven dvoudenní program.  
Ve čtvrtek 28.5. se konalo vyhlá-
šení výsledků a vernisáž výstavy, 
v kulturním programu se divákům, 
představili se svým vystoupe-
ním žáci ZUŠ A. Muchy Ivančice  
a taneční soubory SVČ Ivančice.  
V pátek měli účastníci soutěže mož-
nost shlédnout expozice A. Muchy 
a V. Menšíka v místním Památníku 
a absolvovat komentovanou pro-
hlídku města.



EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE 
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Jak podpořit podnikavost mládeže?  - strukturovaný dialog v Hradci Králové
a mládežnické organizace) i politiků  
(z řad zastupitelstva města Hrad-
ce Králové i Královéhradecké-
ho kraje), ale z různých důvodů 
se nakonec zúčastnilo jen devět 
osob. Volené představitele místní 
správy reprezentoval člen kraj-
ského zastupitelstva a náměstek 
primátora města Hradec Králové 
PaedDr. Jindřich Vedlich. Ph.D. 
Mládež reprezentovaly organizace: 
YMCA Hradec Králové, KURO 
Hradec Králové a studentské rady 
z Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace  
a ze SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích. 

Po krátkém úvodu se jednotlivé or-
ganizace a jejich členové představi-
li. Následně nastala diskuse, která 
začala dotazem na dr. Vedlicha, 
který následně představil svoji vizi 
podpory podnikání včetně podpo-
ry podnikání mladých lidí. Zají-
mavá byla informace o aktivitách 
města Hradce Králové k podpoře 
zaměstnávání čerstvých absol-
ventů škol ve firmách působících  
na území města. Zdůraznil důleži-
tost podpory zejména polytechnic-
kého vzdělávání, které má velký 
dopad na ekonomiku. Dále padlo 
na dr. Vedlicha několik dotazů  
a  téma se stočilo k motivaci mlá-
deže a případným stimulům, které  
by ji podpořily ve větší aktivitě. 

Jana Kotherová ze studentské rady 
Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace 
upozornila na nedostatečné zapo-
jení mládeže a její nedostatečnou 
informovanost. Zástupci student-
ských parlamentů dospěli k závěru, 
že k aktivizování mládeže by moh-
ly přispět návštěvy v jejich školách 
s prezentací dobré praxe a možnos-
tí pro ně (úspěšní podnikatelé, zá-
stupci organizací mládeže, úspěšní 
bývalí studenti atd.). 

Dále byl krátce představen program 
Erasmus+ Mládež, jako možnost 
podpory aktivity mládeže, a mož-
nost nalezení finančních prostředků 
pro jejich iniciativu. Poté disku-
se pokračovala ve volnější formě,  
kdy se všichni zúčastnění rovnoměr-
ně zapojovali a hodnotili i činnost 
místních samospráv ve svých měs-
tech v podpoře mládeže. 

Po cca 2 hodinách se Dr. Vedlich 
omluvil a zbylí účastníci se soustře-
dili na plánování případných mož-
ností spolupráce a upřesnění detailů 
jednotlivých částí Erasmus+ Mlá-
dež.

Závěrem je možné říci, že i přes ne-
velkou účast, byla akce velice pro-
duktivní a položila základ pro další 
podobné iniciativy v Hradci Králo-
vé.

ICM Hradec Králové

V rámci Evropského týdne mláde-
že (4. – 10. 5. 2015) proběhla akce 
nazvaná „Jak podpořit podnika-
vost mládeže“, která se soustředila 
na dialog mezi mládeží a veřej-
nými činiteli. Akci inicioval Dům 
zahraniční spolupráce (DZS). 
Organizována byla Informačním 
centrem pro mládež Hradec Krá-
lové (ICM) a spolkem KURO 
Hradec Králové. 

Ve spolupráci s doc. PhDr. Jaro-
slavem Šturmou, dlouholetým pe-
dagogem Univerzity Hradec Krá-
lové brzy vykrystalizovala forma, 
kterou dialog nutně musí mít, aby 
byl smysluplný: Musí jít o dialog 
volených zástupců mládeže s vo-
lenými představiteli místní a stát-
ní správy. Dialogu se nemohou 
účastnit ani úředníci, kteří nejsou 
voleni, ani jednotlivci, kteří repre-
zentují jen sami sebe.

Cílem bylo umožnit mládeži  
a lokálním/regionálním politikům  
se vyjádřit k problematice aktivi-
ty mládeže. Akce proběhla v pro-
storech Krajského úřadu v Hradci 
Králové za laskavé asistence Mgr. 
Aleny Kosinkové z odboru škol-
ství Krajského úřadu Královéhra-
deckého kraje. Byla pozvána celá 
řada organizací mládeže (školy, 
studentské parlamenty, studentské  



Celoevropská akce, kte-
rou organizuje ve všech 
zemích programu Eras-
mus+ Evropská komi-
se, probíhala v České 
republice celý první 
květnový týden. Téma-
tem letošního ročníku 
bylo „Zapojení mládeže  
do pracovního politic-
kého a obecně do ko-

munitního života“. To 
znamená, že byl za-
měřen převážně na za-
městnanost mládeže  
se zviditelněním rozvoje 
podnikavosti a aktivního 
politického dialogu. Bě-
hem Evropského týdne 
mládeže byly organizo-
vány různé doprovodné 
programy a soutěž.
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EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE 

Evropský týden mládeže 2015 - shrnutí z DZS

V průběhu Evropského 
týdne mládeže se uskuteč-
nilo 11 strukturovaných 
dialogů mládeže se zamě-
řením na téma „zaměstna-
telnosti a zaměstnavatel-
nosti mladých lidí“. Akce 
proběhly v regionech ČR 
a účastnilo se několik 
stovek mladých lidí. Na-
příklad v Plzeňském kraji  
se v prostorách střední ško-
ly sešli studenti, aby dis-
kutovali na téma podpory 
zaměstnanosti mladých 
lidí v česko-německém 
příhraničí, v Olomou-
ci debatovali mladí lidé  
se zástupkyní zastupitel-

stva o problémech ve své 
komunitě a jejich řešení  
a v Holešově žáci základ-
ních škol řešili možnosti 
brigád a pracovní příleži-
tosti.
Strukturovaný dialog na-
bízí mladým lidem příle-
žitost diskutovat s předsta-
viteli mládežnické politiky  
o tématech, která je zají-
mají a která se jich dotý-
kají. Na tento typ projektu 
je možné získat grantovou 
podporu programu Eras-
mus+. Více informací na-
jdete na webu www.nae-
rasmusplus.cz.

Dialogy mládeže v regionech

Ideas Lab - laboratoř nápadů 
Už 20. března za-
čala akce nazvaná 
Ideas Lab. Evropská 
komise chtěla tou-
to iniciativou zís-
kat nápady a návrhy  
na řešení politiky 
mládeže z celé Evro-
py. U nás se skupina 
dvanácti aktivních 
mladých lidí sešla  
v prostorách Domu 
zahraniční spoluprá-
ce. Vybrali si téma 
zapojení mladých lidí 

do občanského živo-
ta, vytvořili návrh,  
jak danou proble-
matiku řešit a vy-
slali jednoho zá-
stupce na začátku 
května do Bruselu. Tam  
se uskutečnil work-
shop se zástupci  
ze všech zemí, kde 
se dialog uskutečnil  
a společně pak vy-
tvořili finální návrhy, 
které byly předány 
Evropské komisi.

Soutěž „Sociální podnikání očima mladých“
však druhou šanci díky firmě, 
která jej zaměstnala a pomoh-
la mu se získáním řidičského 
průkazu. A teď se rozhodl  
si udělat střední průmyslovou 
školu. Druhá, Tereza Křen-
ková, prezentovala sociálně 
terapeutickou kavárnu Lás-
kavárna v Moravské Třebové. 
Mezi jejich záslužné projek-
ty patří rozhodně „svačinky  
do škol“, jimiž cílí na zdravěj-
ší stravování studentů. Na tře-
tím místě se umístila Veronika 
Cézová s textovou a fotore-
portáží „Sluneční zahrada. 
Místo, kde to voní po prášku 
a aviváži.“ Ta se točí kolem 
chráněné dílny Velké prádlo, 
kterou provozuje neziskovka 
Sluneční zahrada pomáhající 
lidem s mentálním či kombi-
novaným postižením.
Všechny příspěvky je možné 
najít na stránkách soutěže.

Cílem soutěže, která byla 
vyhlášená začátkem břez-
na, bylo zaměřit pozornost 
mladých lidí na činnost so-
ciálních podniků. Soutěž-
ním příspěvkem mohla být 
reportáž formou videa, fotek 
neboť textu. 
Vítězkou se stala Tereza Thé-
rová s video reportáží Naše 
šance, šance pro společ-
nost. Zobrazuje Kubu, který  
po ukončení ZŠ utekl z do-
mova a postupem času se 
stal bezdomovcem. Dostal 



ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - EYRICA

Kde najít informace z ERYICA na internetu?
Jistě víte, že Eryica má již dlou-
ho své webové stránky. Jejich 
adresa je www.eryica.org. Na 
nich najdete především všeo-
becné informace o organizaci,  
o službách které poskytuje, přehled 
publikací, školících aktivit a také 
hlavně seznam členů organizace.  
Na svých stránkách Eryica také 
uveřejňuje aktuality především tý-
kající se celé sítě, nebo těch, které 
sama chystá či se do nich zapojuje 
sekretariát organizace. Na tom-
to webu se také můžete přihlásit  
k odběru Newsletteru.
 
Další on-line platformou je por-
tál www.infomobil.org. Stále se 
hledající stránka pro mladé cesto-
vatele v nejbližší době projde roz-
sáhlou proměnou v rámci projektu 
YoMIM (Youth on the Move Info-
mobility) tak, aby skutečně odpo-
vídala mladým lidem, kteří cestují 
do zahraničí za poznáním. Měl  
by se stát interaktivní platformou, 

do které se zapojí všechny státy. 
Ne jen některé, jak je tomu dosud.
 
Platforma Sheryica je stále na své 
adrese www.sheryica.org otevře-
na přivítat další informační pra-
covníky s mládeží. Těm je totiž 
výhradně určena. Tento prostor 
pro sdílení vlastních projektů, hle-
dání partnerů či odpovědí na in-
tranetu může být jen tak užitečný,  
jak jej budou lidé využívat. Aby-
chom plně mohli využít platformu 
Sheryica, musí se do ní aktivně 
zapojit co nejvíce lidí a pracovat s 
ní. Možná, tam ještě chybíte vy a 
vaše ICM.
 
V neposlední řadě je Eryica pří-
tomna na sociálních sítích. A tak 
třeba na facebookové stránce 
www.facebook.com/Eryica na-
jdete nejednu zajímavou informa-
ci a aktualitu z celé Evropy. Napří-
klad ta následující je z právě z FB 
Eryica převzata.

Hledají se účastníci Evropské konference o 
práci s mládeží, sociální inovaci a podnikání

V listopadu 2015 bude 
ve švédském Malmö 
probíhat mezisektorová 
konference zabývající 
se potenciálem práce  
s mládeží při podpoře 
sociálního podnikání  
a při zvyšování  mezio-
borové spolupráce, která  
by měla vést k větší pod-
poře sociální inovace  
a podnikání mezi mla-
dými lidmi v Evropě.
Protože se stále zvyšuje 
nezaměstnanost mla-
dých lidí, je právě pod-

nikání jednou z mož-
ných cest, jak situaci 
řešit. Pokud i vás toto 
téma zajímá, uzávěrka 
přijímání přihlášek je  
21. června 2015. 
Podrobnosti najdete 
na: www.salto-youth.
net/tools/european-trai-
ning-calendar/training/
towards-collaborati-
ve-practice-european-
conference-on-you-
th-work-social-inno-
vation-and-enterpri-
se.4978/
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Krátce z NICM:

• Plzeňský Radovánek a tím i ICM má novou ředi-
telku Evu Tischlerovou. Byli jsme na návštěvě a 
nestačili jsme se divit, jaký obrovský kus práce v 
SVČ od ledna odvedli. Íčko se bude v září stěho-
vat.

• Činnost a další rozvoj ISM, možnosti spolupráce 
obou sítí a nové projekty prezentovalo NICM na 
jednání ředitelů DDM, které se konalo 15. 6. v 
Sechově.

• Roll upy „Infoabsolvent“ rozešle NÚV zájemcům 
do konce června.

• O prázdninách chystáme metodické návštěvy na 
jih Čech a na východní a severní Moravu.

• Máme naplánovaná jednání s řediteli zřizovatelů 
pardubického a olomouckého ICM.


