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AICM ČR a Tandem Plzeň budou více spolupracovat
Tisková zpráva AICM ze dne 29. června 2010

Z pověření výkonného výboru AICM ČR a na základě pozvání Koordinačního centra
česko – německých výměn mládeže Tandem se zástupci AICM ČR vydali v pondělí
28. června 2010 na pracovní setkání ke svým kolegům do Plzně.
Smyslem setkání zástupců AICM ČR a zástupců Koordinačního centra česko německých výměn Tandem v Plzni bylo probrat především možnosti vzájemné
spolupráce a kooperace. Společné jednání pak ještě mělo jeden cíl – zjistit faktický
stav a situaci v oblasti poskytování informací pro mládež v Plzni.
Za AICM ČR se jednání zúčastnili Václav Pavlík a Vlastimil Kopeček, za Tandem
Plzeň pak jeho ředitel Jan Lontschar a koordinátor dobrovolnického centra Tandemu
Alexander Klozar. Části jednání se zúčastnila také spolupracovnice Tandemu Iveta
Sedláčková.
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Zástupci obou organizací se vzájemně seznámili se svými činnostmi, které vyvíjejí na
poli informací pro mládež a pracovníky s mládeží i v dalších oblastech práce.
Kolegové z Tandemu pak AICM detailněji přiblížili situaci v plzeňském neziskovém
sektoru a přidali také svoje pohledy na aktuální stav oblasti poskytování informací pro
mládež ve městě Plzni.

Další část jednání byla pak věnována možnostem spolupráce AICM a Tandemu.
Ze strany AICM do budoucna půjde především o větší míru informování mladých lidí
a pracovníků s mládeží o aktivitách a programech Tandemu, které jsou zaměřeny na
podporu česko-německé spolupráce mládeže a to prostřednictvím členských
asociačních informačních center pro mládež. AICM ČR plzeňským kolegům také
nabídla možnost využití svých plánovaných letošních informačních expozic na
regionálních veletrzích vzdělávání v Českých Budějovicích, Liberci a Olomouci.
Tandem naopak AICM a členských informačním centrům pro mládež a jejich
pracovníkům nabízí účast na kurzech německého jazyka, workshopech volnočasové
animace v němčině, pomoc v oblasti vysílání a přijímání dobrovolníků a také možnost
účastnit se poznávacích a kontaktních výjezdů do Německa.
S pořádáním a výsledky těchto kontaktních a poznávacích cest, které jsou zaměřeny
například na témata vztahů „gouvernementu“ a občanské společnosti, na oblast
neziskových organizací a jejich spolupráce“, institucionální problematiku ad., má
Tandem velmi dobré zkušenosti.
Dále zástupci obou organizací hovořili také o možnostech přípravy společných
multikulturních projektů a akcí. V této sféře se například na jednání objevila možnost
společného česko-německo-polsko-slovenského multikulturního výměnného projektu
zaměřeného na poznávání a posilování vztahů mladých lidí z výše uvedených
zemí…..
Na schůzce obě organizace již mohly potenciální užší spolupráci podtrhnout i
konkrétními termíny. Tandem pozval AICM na setkání německých a českých
nestátních organizací, které se uskuteční v ČR letos na počátku měsíce října. AICM
naopak pozvala Tandem na setkání členských ICM v AICM, které se uskuteční ve
dnech 22. a 23. října 2010 v Liberci a na výstavu EDUCA Liberec. V Liberci zároveň
dojde i ke třístrannému setkání AICM, Tandemu a slovenského ZIPCEMu směrem
k přípravě společného multikulturního projektu mládeže.

Techmania Plzeň
Václav Pavlík (AICM) v rozhovoru s Michaelou
Petrlíkovou (ICM Techmania)

Techmania Plzeň
Informační centrum pro mládež a středisko
Europe Direct

Po skončení jednání pak společný program pokračoval návštěvou v ICM, které je
zřizováno Asociací nestátní neziskových organizací Plzeňského kraje (není členem
AICM) a poté návštěvou členského asociačního ICM, jehož zřizovatelem je
Techmania Plzeň. Techmania Plzeň je především „science“ centrum, avšak zároveň
velmi vhodně cílovým skupinám dětí a mládeže nabízí další služby a projekty,
kterými jsou jednak služby charakteru informací pro mládež (ICM) a pak také služby
střediska „Europe Direct“. Zdá se, že Techmania Plzeň má, v oblasti informací pro
mládež, pedagogy a další související cílové skupiny, dobře „našlápnuto“.
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