
Certifikace 2013
V roce 2013 podalo žádost o cer-
tifikaci celkem 10 ICM, ICM 
Brno, ICM Cheb, ICM Lomni-
ce nad Popelkou, ICM Prostějov  
a ICM Uherské Hradiště, která 
získala certifikaci již v roce 2009, 
nová ICM jako jsou ICM Český 
Brod, ICM Jilemnice, ICM Klad-

no a ICM Slaný mohou letos zís-
kat certifikát poprvé. Uvedená 
ICM splnila náležitosti žádosti  
a byla zařazena do procesu certi-
fikace. ICM Plzeň zaslalo neúpl-
nou žádost  po termínu a nesplnilo 
tak základní podmínky pro vstup  
do procesu certifikace. Kontroly 
naplňování standardů kvality ICM 
proběhnou v květnu a v červnu. 
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duben 2013

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

Brunch se již tradičně uskuteční 
17. dubna 2013 v NICM při pří-
ležitosti Evropského dne infor-
mací. V přátelské atmosféře vy-
hodnotíme aktivity loňského roku  
a společně s partnery naplánuje-
me aktivity na rok 2013. Před-
stavíme novou mobilní apli-
kaci sítě informačních center  
v ČR nazvanou „Íčko v kapse“. 

Tradiční brunch v NICM

AKTUALITY

Konečně je na světě mobilní aplikace 
„Íčko v kapse“

V aplikaci se dozví nejen o činnos-
ti a aktivitách informačních center 
pro mládež v České republice. Apli-
kace umožní vyhledat ICM nejbliž-
ší místu, na kterém se člověk právě 
nachází a rovnou mu nabídne tele-
fonní číslo na pracovníka ICM, kte-
rý mu rychle a ochotně poradí.

Praktické informace, týkající se 
nejdůležitějších oblastí života mla-
dých, které mohli mladí zatím najít  
na webu nicm.cz, na našem face-
booku a v tištěných materiálech, 
jsou nyní k dispozici i v mobilech. 
Mladí tak mohou mít důležité infor-
mace stále s sebou v kapse. 

 www.nicm.cz
ICM Český Brod



ICM Český Brod
Informační centrum pro mládež zahájilo 
činnost v lednu 2012  a je zřizováno Měst-
ským úřadem v Českém Brodě. ICM má 
sídlo v Českém Brodě na náměstí Arnošta 
z Pardubic čp. 56.

ICM Ostrava
Informační centrum pro mládež zaháji-
lo činnost v březnu 2013  a je zřizováno 
SVČ KORUNKA - Střediskem turistiky. 
ICM sídlí na adrese B. Martinů 17, Ostra-
va Poruba 708 00.
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ICM České Budějovice

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ICM

ICM Praha – Letňany
Informační centrum pro mládež  Letňa-
ny vzniklo jako jedna z činností občan-
ského sdružení „Zdravé Letňany.“  Kon-
taktní pracoviště ICM Letňany pro styk  
s veřejností bylo zřízeno po dohodě s or-
ganizací SÉVA PURA s.r.o.  v letňanské 
provozovně Prostor Letňany, Křivoklát-
ská 302, Praha 9. 

V březnu 2013 bylo otevřeno Informač-
ní centrum pro mládež České Budějovice  
v nově zrekonstruovaných prostorách. 
Jeho zřizovatelem je RADAMBUK – 
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, 
sídlící na stejné adrese - Husova 45/622, 
České Budějovice. Slavnostní otevření 
ICM proběhne příští týden.
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KALENDÁŘ AKCÍ ISM

ICM Slaný: FILMŠMEKR

Každý druhý čtvrtek se v ICM schází mladí na seminá-
ři, který má příjemnou formou poučit veřejnost o historii 
kinematografie a jeho cílem je naučit diváky pozorovat 
filmy poučeným viděním, tedy „dívat se na filmy jinak“.

2. 4. – 7. 5. 2013   Internetová soutěž EU v otázkách v ICM Prostějov
3. 4. 2013              Seminář k projektu Cena vévody z Edinburghu v ICM Lomnice nad Popelkou
4. 4. 2013              Festival Mladí ladí jazz, který každoročně spolupracuje s NICM
9. 4. 2013              Seminář Europass a další evropské sítě na podporu mobility
11. 4. 2013            Fórum Studenti a dospělí v ICM Lomnice nad Popelkou
                              Křesadlo – udělování cen dobrovolníkům v ICM Náchod
12. 4. 2013            Vyhlášení soutěže školních časopisů v ICM Pelhřimov
12. – 13. 4. 2013   Miniveletrh cestovního ruchu – propagace ISM v ČR v ICM Lomnice n/ P
15. – 21. 4. 2013   Evropský týden informací v ICM Pelhřimov
17. 4. 2013            Brunch s partnery NICM, zahájení Kampaně
                              Evropský den informací v ICM Pelhřimov
                              Den internetu zdarma – Den informací pro mládež a Světový den knihy  
         a autorských práv v ICM Prostějov
         Evropský den informací v ICM v ČR
22. – 26. 4. 2013   Týden otevřených dveří v ICM Český Brod
23. 4. 2013         Slavnostní otevření ICM České Budějovice
23. 4. 2013            Dobrovolnictví je IN! v ICM Uherské Hradiště
25. 4. 2013            VH  členů AICM
26. 4. – 7. 5. 2013 Studentský festival Majáles, se kterým v Praze každoročně aktivně spolupracuje  
         také NICM, se koná v Hradci Králové (27.4.), v Plzni (26. – 27. 4.), v Praze (30.4.)  
          a v Brně (7.5.) 
30. 4. 2013            Pálení čarodějniček v ICM Náchod

Z REGIONŮ

ICM Orlová: Z Orlové do celého světa

V pátek 29. března byl zahájen další ročník cestopisných 
přednášek spojených s promítáním fotografií jednotli-
vých přednášejících. Cestovatelské večery 2013 orga-
nizované členy YMCA Orlová přinášejí přednášky již 
ostřílených přednášejících, ale dají šanci také debutan-
tům.
První Cestovatelský večer proběhl v pátek 29. břez-
na o Thajsku. Další čtyři cestovatelské večery proběh-
nou v ICM Orlová do začátku prázdnin. Na konci léta,  
po prázdninách, budou cestopisné přednášky pokračovat. 

ICM České Budějovice: Plackovač 
k dispozici

V ICM je možnost zapůjčení přístroje na výrobu 
placek o průměrech 25 mm a 50 mm. Materiál 
mají k dispozici, stačí  mít vlastní nápad a donést 
si vzor s motivem. Vyrobte si vlastní placku!

ICM Brno ASK: Třídit je cool!
 
Přijďte se podívat od 11. do 21. dubna do brněn-
ské Galerie Vaňkovka, kde bude probíhat výsta-
va „Třídit je cool“. Výstava bude podle organi-
zátorů zábavná, interaktivní a nenásilně poučná.
Seznámíte se s tím, jak je to s tříděním odpadu  
v Brně, co všechno se dá z odpadu získat zpět.  
Pro děti i dospělé budou každé odpoledne nachys-
tané tvořivé dílničky, kde si budete moci něco za-
jímavého zrecyklovat!
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STATISTIKY ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ICM

Personální zajištění ICM 
V sedmnácti certifikovaných ICM v České republice pra-
cuje celkem 63 stálých pracovníků, kteří dohromady 
tvoří  26,5 úvazku. V průměru tedy připadá 1,5 úvazku 
na jedno ICM.
14 ICM využívalo při své práci pomoc 108 dobrovolní-
ků.
Dobrovolníci, kteří se podílejí na fungování ICM jsou 
převážně účastníci Evropské dobrovolné služby.  
Nejvíce dobrovolníků hostilo ICM v Ivančicích - 22, ICM 
v Třebíči - 18 a ICM v Pelhřimově - 12.

Projekty ICM
Všechna certifikovaná ICM podala v roce 2012 žádost 
o finanční dotaci na plánované projekty. Ukázalo se,  
že pracovníci ICM jsou velmi zdatní v této disciplíně, 
neboť drtivá většina podaných projektů byla schvále-
na.
Z celkového počtu 64 podaných projektů bylo pouze 13 
z nich zamítnuto a 54 projektů bylo úspěšně schváleno. 

Nejvíce projektů podalo ICM Ivančice a bylo 100% 
úspěšné. Stejně tak ICM Orlová, které podalo stejný 
počet projektů a 75% z nich proběhlo úspěšně. Dal-
ším ICM, které bylo velmi aktivní v podávání projek-
tů je ICM Prostějov, které vykázalo rovněž vysokou 
úspěšnost schválených projektů. V následujícím grafu 
najdete úspěšnost projektů všech certifikovaných ICM.

Návštěvnost webů certifikovaných ICM 
za rok 2012 je 125 721 přístupů. 

Tři TOP weby ICM za 2012 :

1. ICM Prostějov  (37 847  přístupů)

2. ICM Uherské Hradiště  (24 029 přístupů)

3. ICM Hradec Králové  (21 878 přístupů)
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ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

Eryica se tentokrát bude konat v Turecku ve dnech 
18. - 21. dubna 2013. Informace z jednání poskytne 
koordinátorka ICM za Českou republiku Mgr. Julie 
Menšík Čákiová.

Valné shromáždění Nový člen v Eryica
ERYICA přijala italskou organizaci Agen-
zia Nazionale per i Giovani (ANG) mezi čle-
ny. ANG poskytuje informace mládeži o ev-
ropských i národních projektech a programech.  
Více na www.agenziagiovani.it 

Usnesení Rady Evropy
Zástupci vlád členských států EU 
v nedávné době vydali tři důleži-
té dokumenty, které se zabývají 
tématy strukturovaného dialogu  
s mladými lidmi, obnoveného rám-
ce spolupráce v oblasti mládeže 

a účasti na sociálním začlenění 
mladých lidí.  
Opět se potvrdilo, že informace pro 
mládež i právo na informace jsou 
jedním ze stěžejních předpokladů 
pro rozvoj dovedností a schopností 

mladých lidí, zejména těch, kteří 
mají méně příležitostí. Všechny 
tři dokumenty je možné stáhnout  
ve formátu pdf. Zde: http://eryica.
org/news/european-council-reso-
lutions-and-youth-information

Nový evropský projekt Mládež v pohybu - InfoMobility 
(YoMIM)

ERYICA oznámila spuštění svého nového projektu, Mládež v pohybu - In-
foMobility (YoMIM). Hlavním cílem projektu je inovovat a zlepšit práci  
s mládeží a zároveň podporovat součinnost mezi hlavními aktéry v oblasti 
informací pro mládež a poradenství.
Tento projekt se týká především přípravy, poskytování a vyhodnocování in-
formací o možnostech a praktických aspektech spojených s pobytem mla-
dých lidí v zahraničí. Projekt se snaží být inovativní, také proto je zaměřen  
na nabídku nových metodických a technologických řešení skutečných pro-
blémů mládeže, informací a poradenské práce. Projekt, podporován z progra-
mu Evropské komise Mládež v akci.
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Česká ICM zastupuje v Eryica pracovnice NICM Mgr. Julie Menšík Čákiová, je zároveň členkou správní rady.

ERYICA ( European Youth Information and Counselling Agency) 
ERYICA je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1986 a je zaregistrovaná v Grand - Duchy v Lu-
cembursku. Jedním z cílů organizace je koordinace činnosti a zvyšování úrovně kooperace mezi subjekty, které se 
zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi v celoevropském měřítku. ERYICA se snaží vytvořit  
a propojit celoevropskou síť struktur, které působí v uvedených oblastech. Vše pro mladé, uplatňování práva  
na informace a aktivní zapojování se do iniciativ v demokratické společnosti je hlavním ideovým principem 
organizace.
Právě ERYICA přijala Evropskou chartu informací pro mládež, která byla schválená na IV. valném shromáždění 
v Bratislavě, roku 1993. O jedenáct let později, v roce 2004 ve stejném městě, byla charta znovudiskutována  
a aktualizována.



ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO ICM

Proč se slaví evropský den informací ?
Evropský den informací se slaví od roku 2007, a to vždy  
17. dubna jako připomínka dne, kdy vznikla v roce 1986 
nezisková organizace Eryica - European Youth Information 
and Counselling Agency. 
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Evropský rok občanů 2013 a ICM
Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem 
občanů. Evropský rok letos poukáže na to, co EU občanům 
již přinesla, zdali byla naše očekávání splněna. V průběhu 
Evropského roku občanů bude v celé EU organizována řada 
akcí, které mají za cíl vysvětlit lidem, jak mohou svých práv 
co nejlépe využívat, a které překážky je třeba ještě překonat.

Právo na informace právě teď s podtitulem  
„Informovaný občan“

Také ICM v ČR budou v rámci mimořádné výzvy odboru 
pro mládež MŠMT realizovat v období od 2. do 6 září řadu 
společných akcí, které vyvrcholí Českým dnem informací 
pro mládež 6. 9. 2013. Tento den budou ICM prezentovat 
svoji činnost. V rámci společných akcí proběhne infocachin-
gová celorepubliová hra „Najdi kešku“ a facebooková sou-
těž „JIMMY na cestách“.
Podrobné informace rozešle odbor pro mládež spolu s NICM 
všem ICM v ČR.

Setkání certifikovaných ICM

Poslední setkání zástupců certifikovaných ICM 
proběhlo 4. 2. 2013 v NICM. Zástupci všech 
ICM tradičně představili dosavadní úspěchy 
v jednotlivých ICM a shodli se na termínech  
a organizaci letošní kampaně Právo na infor-
mace právě teď s podtitulem „Informovaný ob-
čan“. Pro Český den informací pro mládež byl 
schválen návrh termínu 6. 9., který pocházel od 
KRPIM.
Proběhla diskuse k certifikaci 2013. Dále byla 
zajištěna propagace a představení JIMMY. 

Školení školitelů ICM aneb „Víme co jíme“
Dne 5. 2. 2013 proběhlo v NICM školení školitelů v oblas-
ti vyhledávání zdrojů informací z problematiky bezpečnos-
ti potravin. Lektorem byl pan Olaf Deutsch z Informačního 
centra bezpečnosti potravin (ICBP) Ministerstva zeměděl-
ství. Každý absolvent tohoto školení obdržel certifikát a je 
tedy oprávněn poskytovat základní informace o systému 
bezpečnosti potravin v ČR, činnosti ICBP a dalších zajíma-
vostí z problematiky bezpečnosti potravin a zdravé výživy.

Mezinárodní projekt Buď v po-
hodě - přemýšlej rovně! má 
za cíl přispět ke snížení gendero-
vé segregace na trhu práce s ohle-
dem na mládež. Snaží se nabourá-
vat genderové stereotypy mladých 
lidí ohledně volby oboru studia a 
povolání. Naplánovány jsou různé 

vzdělávací semináře a workshopy 
pro mládež, spolupráce se zaměst-
navateli a vzdělávacími organiza-
cemi, které s mladými lidmi pracu-
jí a proto je zde příležitost zapojit  
i ICM! Děti se pro povolání a obor 
studia rozhodují totiž většinou 
dost nesystematicky, rychle a spíše  

pod vlivem okolí, než podle toho, 
co jim samotným ve škole jde a co 
je zajímá. Do procesu rozhodování 
pak hodně zasahují právě i gendero-
vé stereotypy. NICM se bude spolu 
s dalšími 4 ICM na tomto projektu 
podílet. Podrobné informace NICM 
zašle během dubna.

NICM spolu s ICM v regionech bude spolupracovat na projektu Buď v pohodě - 
přemýšlej rovně!


