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červenec / srpen 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

AKTUALITY

Kulatý stůl k přípravě Strategii 2020 MŠMT
Dne 27. 6. 2013 se sešli zástupci mi-
nisterstev, přímo řízených organizací 
MŠMT, NNO, knihoven, informač-
ních a poradenských center při ÚP  
a VŠ, ICM, multikulturních  a středo-
školských klubů, KRPIM, církví, KÚ, 
aby připravili nový strategický doku-
ment k politice mládeže v ČR po roce 
2013. 
Proběhla diskuze k oblasti „Informa-
ce o mládeži a pro mládež“. Účast-
níci kulatého stolu se shodli na tom,  
že zdůraznění významu rovného 
přístupu k informacím pro mládež  
a o mládeži pouze v preambuli do-
kumentu není dostatečné. Výstupem 
z diskuse byl požadavek na zařazení 
samostatného strategického cíle k ob-
lasti informací o mládeži a pro mládež 
do přehledu ostatních strategických 
cílů. Následně účastníci kulatého sto-
lu navrhli následující formulaci stra-
tegického cíle a jeho rozpracování  
do dílčích cílů:
Strategický cíl č. 2: Usnadňovat rov-
ný přístup dětí a mladých lidí k infor-
macím 
• Posilovat efektivní mezire-
sortní spolupráci v oblasti poskytová-

ní informací pro mládež a o mládeži 
• Vytvářet podmínky pro sys-
témové propojování efektivního 
využívání a sdílení zdrojů v oblasti 
informací mládeži a o mládeži (ná-
vrhy opatření: podporovat spolupráci 
poskytovatelů informací; usnadňovat 
přístup k informacím metodami a for-
mami pro děti a mladé lidi vhodnými 
a uživatelsky atraktivními)
• Podporovat rozvoj kompeten-
cí dětí a mladých lidí pro práci s infor-
macemi

V nejbližší době budou zpracovány 
návrhy konkrétních opatření k dílčím 
cílům. V září 2013 se bude konat další 
jednání a diskuze o konkrétních opat-
řeních, v listopadu 2013 bude před-
stavena Strategie pro mládež 2020  
na Konferenci o mládeži a v březnu 
2014 bude návrh „Strategie pro mlá-
dež 2020“ předložen ke schválení vlá-
dě.
Návrhy konkrétních opatření k výše 
uvedeným cílům můžete posílat ve-
doucí pracovní skupiny „Informace  
o mládeži a pro mládež Mgr. Šárce 
Kuškové na kuskova@nicm.cz.



ICM Český Brod

Na konci prvního týdne v červnu 6. 7. 2013 jsme 
se vydali na audit do ICM v Českém Brodě. Pří-
jemně nás přivítali všichni pracovníci ICM včetně 
místostarosty města Pavla Janíka, bývalého ředitele 
NIDM.
Tak jako všechny audity proběhl i tento v příjemné 

atmosféře, a to jak formální, tak neformální část. Pra-
covnice Kristýna Šílová, Zdeňka Bočková a Ivana 
Nývltová s námi zkonzultovali všechny připomínky  
a náměty například k vylepšení webu ICM a podob-
ně. Na konci auditu jsem obdrželi dárkové balíčky 
s dárkovými předměty města Český Brod, za které 
ještě jednou moc děkujeme! Udělaly nám velikou 
radost!

AUDITY v ICM
V průběhu měsíce června jsme uskutečnili 5 zbývajících auditů v ICM Český Brod, ICM Cheb, ICM Lomni-
ce nad Popelkou, ICM Jilemnice a ICM Brno a navíc jsme v rámci cesty do ICM v Libereckém kraji navští-
vili ICM v Turnově.

ICM Cheb

V pondělí 10. 6. 2013 proběhl audit v ICM Cheb. Ve-
doucí ICM Hana Šnajdrová a Martin Ivány, nás vřele 
přivítali v ICM, kde jsme opět prošli formální náleži-

tosti a probrali radosti a strasti chebského íčka a jeho 
zřizovatele. Dále nám Hanka přiblížila aktivity, které 
proběhly v posledních měsících a na kterých se za ICM 
podílela.
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ICM Lomnice nad Popelkou

Druhý audit v jednom týdnu proběhl hned ve čtvrtek 
13. 6. 2013 v ICM Lomnice nad Popelkou, kde na nás 
již čekal vedoucí ICM Petr Šimůnek a zástupce zři-
zovatele Josef Svoboda. Opět se nestal žádný zádrhel 
při kontrole náležitostí a ICM Lomnice jako zkušené 
již certifikované íčko si celý proces certifikace zopa-
kovalo podruhé, stejně jako ICM Cheb a ICM Brno 

bez problémů. V rámci neformální části auditu jsme 
absolvovali prohlídku místního zámku, kde ICM může 
uskutečnit některé své aktivity a kde jsme navštívili 
velmi zajímavé expozice. Rovněž jsme při odjezdu do-
stali dárkové balíčky s regionálními produkty a moc 
za ně děkujeme! V zámku celé léto probíhá výstava 
šperků Aranky Novotné ze Železnice nazvané „Krásná 
i v létě“. Budete-li v létě v Libereckém kraji, navštivte 
Lomnici nad Popelkou.

ICM Jilemnice

Do ICM Jilemnice jsme se vypravili v úterý 18. 6. 
2013 za tropického počasí. Audit proběhl za pří-
tomnosti vedoucí ICM Lenky Sedláčkové, zá-
stupce zřizovatele Michala Lalíka a Jany Krůfo-

vé. Oproti loňskému roku ICM mělo připravené 
všechny náležitosti a tak audit proběhl stejně hlad-
ce jako všechny ostatní v letošním roce. V pří-
jemném prostřední ICM jsme opět překonali for-
mální náležitosti auditu a probrali již uskutečněné  
a plánované aktivity ICM, i nový web íčka. Můžete 
se  na něj podívat zde: www.icmjilemnice.cz.
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Návštěva v ICM Turnov 
V rámci auditní cesty do ICM Lomnice nad Popel-
kou jsme v Libereckém kraji zavítali ještě na domlu-
venou návštěvu v ICM Turnov. V ICM nás přivítal 
zástupce zřizovatele, ředitel knihovny v Turnově pan 
Hanuš Karpíšek, který již navštívil NICM, když chtěl 
založit turnovské ICM. Jsme rádi, že jsme mohli ná-
vštěvu oplatit. Měl pro nás již připravené dotazy tý-
kající se především provozu, formálního fungování 
ICM a dalšího rozvoje aktivit v informačním centru 
pro mládež. Během prázdnin pořádají soutěž Prázd-
ninový poutník, více najdete na webu.

Všem výše uvedeným „íčkům“ přejeme mnoho úspěchů a inspirace do další práce.

ICM Brno

Poslední audit do ICM Brno jsme absolvovali  
ve středu 19. 6. 2013 opět za tropického letního po-
časí. V ICM nás přivítali vedoucí íčka Pavel Zdráhal  
a zástupce zřizovatele Zbyněk Šolc. Pánové nám 
představili prostory ICM a budoucí vize, jak prosto-
ry vylepšit a přizpůsobit potřebám mladých klientů 

ICM. Opět bez problémů proběhla formální část au-
ditu a v příjemném duchu pokračoval audit i při ne-
formální části. Zřizovatelem brněnského ICM je Aso-
ciace středoškolských klubů. Což je celorepublikové 
sdružení s již více jak 17- ti letou tradicí. V současné 
době působí na 65 školách ve všech krajích České re-
publiky s členskou základnou přesahující 4 000 členů. 
Informace o jednotlivých klubech najdete zde http://
askcr.cz/kluby/.

Z REGIONŮ



ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA

19. - 20. června proběhlo v chorvat-
ském Záhřebu sympozium zabýva-
jící se politikou mládeže v jihový-
chodní Evropě. Hlavním tématem 
byla role informací a poradenství. 
Toto setkání proběhlo pod hlavič-
kou partnerství EU a Rady Evropy, 
Ministerstva sociální politiky a mlá-
deže Chorvatska, chorvatské vlády, 
Eryica a Salto resource centre. 
Přes 60 účastníků z celé Evropy 
uvítala místopředsedkyně chorvat-
ské vlády Milanka Opaćić a ministr 
školství Zeljko Jovanović, spolu  
s generálním ředitelem GŘ  
pro vzdělání a kulturu Evrop-

ské komise Janem Truszc-
zynski a Rui Gomes  
z odboru mládeže Rady Evropy. 
Na programu byly nejen zdravi-
ce, ale především intenzivní práce  
ve workshopech, world café, příkla-
dy dobré praxe a společné diskuze  
v plénu. Svou prezentaci měl i mla-
dý ambasador práva mladých na in-
formace Robiu Salisu z Walesu. 
Zpráva ze sympozia bude brzy  
k dispozici. Více se dočtete  
na: http://eryica.org/event/symposi-
umyouth-policy-south-east-europe-
role-information-and-counselling.
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Sympozium o politice mládeže v jihovýchodní 
Evropě: role informačních a poradenských služeb

Závěrečná zpráva z kampaně „Právo na informace, právě teď“

Na stránce http://eryica.org/news/report-information-right-now je nyní možné 
stáhnout si zprávu o loňské kampani „Právo na informace, právě teď“. Je to ta-
kové stručné shrnutí a inspirace do budoucnosti. 

Jimmy – školení školitelů 
Tak trochu symbolicky proběhlo další školení školitelů Jimmy v Lucemburském Schengenu. Od 13. do 17. červ-
na 2013 se zástupci několika organizací připravovali na vedení školení Jimmy ve svých zemích. 

KRÁTCE:

* Od září odstartuje celorepublikový projekt „Každý má svého Jimmyho“ – spolupracovat budou ICM, 
NNO, DDM a knihovny v ČR.

* Anežka Novotná je novou vedoucí ČNA, která nastupuje za Lucku Havlinovou (Jarolímkovou). Lucka 
odchází na mateřskou dovolenou. Přejeme ji hodně štěstí.Vedoucí Eurodesku se stává Martina Jánská, ta 
se zase naopak z mateřské dovolené vrací. 

*Jednotlivá oddělení NIDM se do konce roku transformují do třech přímořízených organizací MŠMT - 
DZS, NIDV a NÚV.



ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO ICM
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Zasedání KRPIM
Zasedala Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež, jejíž zástupci (MŠMT, NICM, AICM a SP 
DDM) vyhodnotili audity a doporučili ICM k certifikaci. MŠMT seznam nově certifikovaných ICM zveřejní v 
září. Dalším bodem jednání bylo zpracování Strategie 2020 odboru pro mládež. NICM rozpracovalo strategické 
cíle oblasti Informace o mládeži a pro mládež do jednotlivých opatření a rozešle je ke konzultaci a k vašemu 
doplnění. 

Letošní druhé celostátní setkání certifikovaných ICM
Ve středu 12. 6. 2013 se v 
NICM uskutečnilo setkání cer-
tifikovaných ICM. Hlavním 
tématem setkání bylo doladit 
pravidla a průběh celorepubli-
kové prázdninové Infocachin-
gové hry a fotografické soutěže 
„Jimmy na cestách“, kterou si 
bude každé ICM organizovat 
zvlášť v reámci celorepubli-
kové kampaně Informovaný 
občan. Jožka Pavela z ICM 
Uherské Hradiště představil fi-
nální grafické návrhy maskota 
JIMMY, které budou součástí 
letní fotografické soutěže. Ty 
se všem moc líbily. 
Jsou tři – Okoun, Ušoun a 
Chňapka. Proč? JIMMY by 
měl být tím, kdo mladé vy-
slechne, podá jim pomocnou 

ruku, pomůže s jejich problé-
my a také „vidí dále než oni“ 
– zkrátka se lépe orientuje v 
moři informací. Zdařilé návrhy 
můžete posoudit sami)
Dále se zástupci ICM dohodli  
na realizaci projektu „Ces-
ty po EU“ ve formě grafic-
kých listů k oblastem Vzdě-
lávání v ČR a v zahraničí, 
Práce v ČR a v zahraničí, 
Cestování v ČR a v zahraničí  
a Dobrovolnictví. Jednotlivé 
oblasti ke zpracování si mezi 
sebe rozdělili pracovníci z 
ICM Hradec Králové, Lomni-
ce nad Popelkou, Pelhřimov, 
Prostějov, Teplice, Olomouc a 
Uherské Hradiště. 
Domluvili jsme se, že od září 
začneme s realizací dlou-

ho zamýšleného projektu „Krok za kro-
kem“. Ke každé oblasti připravíme  
pro klienty jakési „desatero“, které poradí 
JAK NA TO. Např. Jak se stát dobrovolní-
kem, jak napsat životopis, jak se připravit 
na pohovor, jak se správně stravovat, jak 
se pohybovat bezpečně na internetu…. Na 
projektu se vedle regionálních ICM budou 
podílet i další organizace a ministerstva. 


