Asociace rokovala v Prachaticích.
Tisková informace
V poměrně krátké historii prachatického Informačního centra pro mládež, jehož zřizovatelem a provozovatelem je od
roku 2009 občanské sdružení KreBul Volary, se stala významným mezníkem druhá polovina minulého týdne. Zástupci
členských organizací Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež /AICM ČR/ využili jihočeskou
nabídku a nejen „navštívili“ kolegy ve zbrusu novém „íčku“ bývalého královského města.
Již ve středu odpoledne a v podvečer se mohli statutární zástupci zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro
mládež z celé republiky, ale i kolegové ze Slovenska „kochat“ překrásnou architekturou hostitelského města.
A tak není divu, že se ani moc nikomu nechtělo vrátit se do reality a věnovat se jednání valné hromady AICM ČR.
Před statutárními zástupci zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež, členů AICM ČR, stál
doopravdy nelehký úkol spočívající v projednání celkem devatenácti bodů programu valné hromady.
Tak, jak je již v AICM ČR obvyklé, setkání účastníků valné hromady bylo zahájeno neformálně ještě ve středu večer
diskuzí k některým otázkám, které se posléze zpravidla stávají předmětem oficiálních jednání a řešení problémů.
Velice výrazným funkčním oživením této diskuze bylo i vystoupení zdejší patriotky - předsedkyně Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové. Jihočeský kraj jako takový má
skutečně co říci i v dané oblasti kolegům v tuzemsku i zahraničí.

RNDr. Jana Krejsová pozdravila za Jihočeský kraj a přiblížila spolupráci NNO s Jihočeským krajem

Oficiální jednání valné hromady AICM ČR bylo zahájeno ve čtvrtek 25.dubna úderem desáté hodiny ranní
v překrásných historických prostorách prachatické Městské knihovny.
Nota bene, knihovny. Ve stejný den se v Prachaticích kromě valné hromady AICM ČR konalo i setkání knihovníků. A
jelikož členy AICM ČR jsou i někteří zřizovatelé a provozovatelé veřejných knihoven, není až tak překvapivé, že
zástupci AICM ČR prezentovali informace pro mládež na setkání knihovníků…
Je možné konstatovat, že statutární zástupci zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež připravený
program jednání zvládli. Přispělo k tomu zajisté i to, že většina materiálů potřebná k projednání a schválení valnou
hromadou byla dána členům Asociace prostřednictvím on-line informátoru k diskuzi a stávající výkonný výbor tak „jen“
posléze korigoval některé drobnosti v obsahu jednotlivých projednávaných materiálů.
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Jednání valné hromady AICM

O slovenské spolupráci hovořil předseda ZIPCEM Michal Dobiaš

Jaké jsou konkrétní podstatné výstupy valné hromady AICM ČR konané v Prachaticích?
- valná hromada projednala a schválila „klasické“ materiály, jakými jsou například Zpráva výkonného výboru o
činnosti, Výroční zpráva, Finanční zpráva včetně účetní uzávěrky za uplynulý rok či Plán práce AICM ČR na rok 2013.
- v souladu s usnesením valné hromady v činnosti AICM ČR budou v dalším období uplatňované instrumenty
zabezpečující nejen hájení zájmů jejich členů, ale i podporující kvalitu poskytovaných informačně poradenských a
konzultačních služeb, jakými je například Přístupová smlouva či inovované Standardy kvality poskytovaných služeb
směrnic, atd.
- v souvislosti s tím byla velká pozornost statutárních zástupců Informačních center pro mládež, členů AICM ČR,
věnována i dlouhodobějším vizím v souvislosti s implementací evropských strategií v dané oblasti
- valná hromada schválila Memorandum o podpoře Informačních center pro mládež v České republice
- na valné hromadě byla podepsána česká varianta Smlouvy o spolupráci AICM ČR se slovenskými Informačními
centry pro mládež – ve slovenském znění byla podepsána statutárními zástupci obou organizací u příležitosti
výročního shromáždění Združenia informačných a poradenských centier mladých ve Slovenskej republike, konaného
v měsíci březnu v Prievidzi
- novým předsedou AICM ČR byl zvolen předseda KreBul, občanského sdružení Volary, Mgr.Zdeněk Krejsa
Více informací nejen o valné hromadě AICM ČR vám poskytne Zpravodaj AICM ČR.

Podpis české verze dohody o spolupráci

Spolupráci Města Prachatice přiblížila Hanka Rabenhauptová

Mgr.Zdeněk Krejsa
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