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NABÍDKA SLU EB JIHO ESKÝCH INFORMA NÍCH  CENTER PRO ŽÁKY, STUDENTY,
MLÁDEŽ  A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VE ŠKOLNÍM/AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013.

Ž Č Č

Aktivity a činnosti jihočeských Informačních center pro mládež  jsou dlouhodobě v rámci obdobných institucí v České 
republice v mnoha případech zcela jedinečné. A to nejen co se jejich obsahu týče, ale i společného “krajského”  

působení. Dovolujeme si předložit Vám naši společnou nabídku aktivit a služeb pro nový školní či ak ademický rok jak 
v oblasti informačně poradenské, tak i podpory vzdělávání... Stačí jen tak málo... a ...  “když nevíš, zeptej se”! 

 

Informační centrum pro mládež Tábor - Centrum služeb pro mládež a pracovníky s mládeží, Farského 887, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 252 416
 

 
EVROPSKÉ  PŘÍLEŢITOSTÍ PRO MLÁDEŢ A PRACOVNÍKY S MLÁDEŢÍ – semináře, přednášky, prezentace 
MOBILITA 

Pro koho: studenti SŠ, VŠ. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.  Cílem tohoto semináře je informovat zájemce o 
evropských moţnostech a příleţitostech v oblasti vzdělávání, práce, cestování a volnočasových aktivit. 

KDYŢ NEVÍŠ, ZEPTEJ SE 
Pro koho: studenti SŠ, VŠ. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina. Studenti a pedagogičtí pracovníci získají základní 
informace o Evropské unii, evropských informačních systémech, projektech a programech.       

STUDIUM V ZAHRANIČÍ 
Pro koho: studenti SŠ, VŠ. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina. Základní informace o evropských programech 
celoţivotního učení  - Comenius, Erasmus,  Leonardo da Vinci, Grundtvig. Základní informace o programu Mládeţ v akci. 

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŢBA 
Pro koho: studenti SŠ, VŠ. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.  Základní informace o Evropské dobrovolné sluţbě (EDS), 
typy aktivit (individuální a skupinová EDS), základní pravidla EDS, jak se zapojit do EDS, jak vyhledat vhodnou organizaci, 
příprava na EDS. 

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŢE 
Pro koho: studenti SŠ, VŠ. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.  Informace o tom, jak mohou mladí lidé vyuţít moţnosti  
a zúčastnit se mezinárodní výměny mládeţe. Jak a kde se o takovéto akci mohou dozvědět. Co musí udělat proto, aby se 
mezinárodní výměny v ČR či zahraničí mohli zúčastnit. 

SYTYKIA – projekt evropské informační sluţby pro mládeţ a pracovníky s mládeţí Eurodesk 
Pro koho: studenti SŠ. Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny.  Cílem tohoto projektu je prostřednictvím interaktivního 
semináře informovat cílovou skupinu o moţnostech a příleţitostech, které nabízí mladým lidem programy Evropské unie. 
Zvýšit povědomí účastníků seminářů o Evropské unii a povzbudit je ve snaze aktivně se zapojit do evropských projektů.  

HYHO - projekt evropské informační sluţby pro mládeţ a pracovníky s mládeţí Eurodesk 
Pro koho: studenti SŠ, VŠ. Nový interaktivní modul  vznikl v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví. Časový rozsah: 2 
vyučovací hodiny. Během modulu HYHO se studenti dozví, co je to dobrovolnictví, zjistí, jak je dobrovolnictví prospěšné 
společnosti a co můţe přinést samotnému dobrovolníkovi, seznámí se s moţnostmi dobrovolnictví ve svém okolí a jak se 
stát dobrovolníkem v jiné zemi v Evropě, budou podpořeni ve svých (budoucích) dobrovolnických aktivitách. 
 

INFORMACE A MÉDIA - semináře, přednášky, prezentace, workshopy 
INFORMACE PRO MLÁDEŢ A PRACOVNÍKY S MLÁDEŢÍ V TEORII A PRAXI  

Pro koho: pedagogové, pracovníci s mládeţí. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina. V obsahu historie vývoje informačních 
sluţeb pro mládeţ v Evropě a ČR, Evropská charta informací pro mládeţ - obsah a výklad pojmů. Významné evropské a 
národní instituce a organizace zabývající se informacemi pro mládeţ a pracovníky s mládeţí, prezentace výsledků práce s 
informacemi, vnitřní a vnější komunikace. 

PUBLIC A MEDIA RELATIONS   
Pro koho: pedagogové, pracovníci s mládeţí. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina.  V obsahu public relations a školská 
zařízení, komunikační strategie, tištěná a elektronická média, práce s novináři, školní noviny. 

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA  
Pro koho: studenti SŠ, pedagogové, pracovníci s mládeţí. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina. Prostředky a formy 
multimediální tvorby, tvorba prezentací, školních novin a časopisů. 
 

DOBROVOLNICTVÍ - semináře, přednášky, prezentace, workshopy 
Pro koho: 8. - 9. ročníky ZŠ, SŠ, VŠ. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina. Anotace: Ţáci a studenti získají 
informace kdo je dobrovolník, kdo se dobrovolníkem můţe stát. Proč se stát dobrovolníkem a co mohou tímto 
rozhodnutím získat. Kde a jak se můţe dobrovolník uplatnit. Dobrovolnictví nejen v ČR. 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  
INFOLISTY MOBILITA - elektronické 

Aktuální informace z různých zájmových oblastí, nabídky z NAEPu,  nabídka adaptačních kurzů, další naše společné 
aktuální informace školám, atd … 
Garant – Informační centrum pro mládež Tábor, frekvence 1 x za měsíc 

INFOLISTY BRIGÁDY A DALŠÍ PRACOVNÍ PŔÍLEŢITOSTI – elektronické  
 Aktuální informace o brigádách a dalších pracovních příleţitostech v Jihočeském kraji a v zahraničí  
Garant – Informační centrum pro mládež Tábor, frekvence 1 x týdně 

INFOLISTY EVROPSKÉ PŘÍLEŢITOSTI PRO MLÁDEŢ  A PRACOVNÍKY S MLÁDEŢÍ – elektronické  
Informace z ČNA, EURODESKu, NAEP, Evropské komise, Europe Direct a dalších zdrojů  
Garant – Informační centrum pro mládež Český Krumlov, frekvence 1 x čtvrtletně 

INFOLISTY DOBROVOLNICTVÍ - elektronické  
Aktuální informace z oblasti dobrovolnické práce v Jihočeském kraji 
Garant: Informační centrum pro mládež Prachatice, frekvence 1 x čtvrtletně 
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ČASÁK   

Nejen internetový ale i tištěný časopis dětí a mládeţe, nový projekt Informačního centra pro mládeţ Český Krumlov, pro-
jektového pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeţi, o.p.s. Český Krumlov. Nabízí prostor zájemcům o novinářskou a 
literární práci a všem těm, kteří chtějí něco tvořit a nenechat si pro sebe. Více info www.casakicm.cz.  

 

INTERNETOVÉ RÁDIO ICM ČESKÝ KRUMLOV 
Jedno z pracovišť nízkoprahového a volnočasového klubu Bouda, které spadá pod Centrum pro pomoc dětem a mládeţi 
o.p.s. Rádio nabízí lokální a regionální informace pro mladé ve formě jim vlastní.  
 

EURODESK 
Jihočeská informační centra pro mládeţ jsou certifikovanými středisky evropské informační sluţby Eurodesk  která 
zprostředkovává informace pro mládeţ a pracovníky s mládeţí  z oblasti mobility .  
 

INFORMAČNÍ PRODUKTOVÉ PROJEKTY   
DATABÁZE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 
Databáze je připravována ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje a za podpory 
Jihočeského kraje. Více info www.annojck.cz. 

ŢIJEME V PAMÁTKÁCH - ŹIVÁ KULTURA  
Soutěžní umělecký projekt pro děti a mládež - garant a předkladatel žádosti projektu.  Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži Český Krumlov, o.p.s. – zřizovatel a provozovatel Informačního centra pro mládež. Uzávěrka soutěže 27. září 
2012, více informací www.icmck.cpdm.cz .  

 NABÍDKA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI  
Garant projektu:  Informační centrum pro mládež Tábor, realizace listopad  2012 

NABÍDKA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO A VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI  
Garant projektu: Informační centrum pro mládež Tábor, realizace listopad  2012 

LEVNÉ LÉTO V JIHOČESKÉM KRAJI - aktualizace elektronického katalogu  
Garant projektu: Informační centrum pro mládež Tábor, realizace prosinec  2012 
 

EVROPSKÝ ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY 
Projekt zaštiťuje Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje ve spolupráci s jihočeskými informačními  
centry pro mládeţ, střediskem informační sítě Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje, Eurocentrem České 
Budějovice a vybranými organizacemi seniorů a mládeţe v Jihočeském kraji   
Garant projektu KreBul o.s. Volary, zřizovatel a provozovatel Informačního centra pro mládež Prachatice 
 

SPOLUPRÁCE A PODPORA ŠKOLNÍCH NOVIN A ČASOPISŮ V JIHOČESKÉM KRAJI  
Pravidelný média servis pro školní noviny a časopisy v Jihočeském kraji – prostřednictvím Infolistů. Realizace krajského 
kola soutěţe školních novin a časopisů  

 

SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKÝMI INFORMAČNÍMI CENTRY PRO MLÁDEŢ  
Stáţe pro pracovníky a dobrovolníky jihočeských informačních center pro mládeţ v Informačně poradenských centrech 
mladých Slovenské republiky  
Stáţe pro pracovníky Informačně poradenských center mladých Slovenské republiky v jihočeských informačních centrech 
pro mládeţ   

 

SPOLEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY – rozcestník na jednotlivá jihočeská Informační centra pro mládeţ -  www.jicm.cz 
na stránkách společná nabídka zájmového vzdělávání, společné akce, e-shop společných produktů. Stránka bude 
zprovozněna v průběhu měsíce  října 2012 
 

DALŠÍ SLUŢBY 

Prodejní místo mezinárodních identifikačních á slevových karet pro děti a mládeţ, ţáky a studenty a pedagogické 
pracovníky - IYTC, ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC. 

Kopírování, veřejný přístup na internet, veřejná faxová sluţba, tisk dokumentů z PC, zálohování dat,  scanování, 
laminování, krouţková vazba a termovazba, výrobu buttonů dle vlastní předlohy, předprodej vstupenek na kulturní  

a společenské akce, letní dětské tábory, adaptační kurzy… 
INFORMAČNÍ PRODUKTY  

STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI – nabídka studijních oborů 
VYŠŠÍ ODBORNÉ A VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI - nabídka studijních oborů 

Produkty jsou realizovány v elektronické a tiskové podobě.  Informační produkty budou prezentovány  na veletrzích 
vzdělávání EDUCA 2012 MYJOB LIBEREC ve dnech 18-20.10.2012, SCHOLARIS OLOMOUC ve dnech 21-22.11.2012   

a  VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO ČESKÉ BUDĚJOVICE ve dnech 21- 23.11. 2012 .  
Jihočeská informační centra pro mládeţ jsou členy  

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice  - www.icmcr.cz  
Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji  - www.annojck.cz  

http://www.icmcr.cz/
http://www.annojck.cz/

