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Vážení přátelé, kolegové a partneři,
rok 2013 byl pro AICM ČR čtrnáctým rokem činnosti, v jehož průběhu se událo několik důležitých skutečností a
pokračovaly některé procesy nastartované v předchozích obdobích. Osobně za velmi zásadní považuji pokračující
větší důraz asociace při hájení a ochraně zájmů svých členů. Tato významná úloha „střechy“ byla v minulosti v naší
činnosti poněkud upozaděna. Další podstatnou (a pro informační centra pro mládež životně důležitou) skutečností
byly činnosti AICM ČR spojené s dalším přibližováním obsahu a forem informačních, poradenských a dalších služeb,
jež ICM poskytují svým hlavním cílovým skupinám i širší veřejnosti. Také v roce 2013 byla pro AICM a členská ICM
velmi obohacující pokračující spolupráce s partnerským slovenským Združením informačných a poradenských centier
mladých. V rámci česko – slovenské spolupráce se například uskutečnilo společné školení pracovníků a dobrovolníků
českých a slovenských ICM v Bojnicích, které bylo programově velmi úspěšné. Na poněkud jiné úrovni než se
slovenskými kolegy byla v roce 2013 spolupráce s hlavním tuzemským parterem – odborem pro mládež Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V tomto případě lze konstatovat, že i v roce 2013 jsme se v náhledech na další
směrování informačních center pro mládež v ČR „poněkud rozcházeli“. Za velmi významnou aktivitu pro praktické
využití ze strany ICM i přímo zájemci o informace považuji ediční činnost asociace v roce 2013, kdy se podařilo ve
spolupráci s již zmíněným naším slovenským partnerem elektronicky vydat celkem čtyři nové publikace. Tradičně
dobře zvládnuté byly také expozice AICM a ICM v ČR na vzdělávacích veletrzích v Liberci, Českých Budějovicích a
Olomouci…V roce 2013 došlo k očekávané personální změně na postu předsedy AICM ČR, kdy se jím stal Mgr.
Zdeněk Krejsa, představitel členského ICM Prachatice, který, věřím, dá naší asociaci „čerstvý vítr“.
Přeji Vám vše dobré.
Mgr. Vlastimil Kopeček
člen výkonného výboru AICM ČR,
bývalý předseda VV AICM ČR

Vážení přátelé, kolegové, partneři
máme za sebou rok 2013, který byl pro naši asociaci časem změn a velkých úkolů. Na svém postu jsem vystřídal
dlouholetého předsedu Vlastimila Kopečka, který od počátku stál v jejím čele a odvedl se svým týmem velký kus
práce. V uplynulém roce se mu například podařilo zpečetit vztah s našimi slovenskými kolegy a podepsat s předsedou
ZIPCEMu smlouvu o spolupráci. Za jeho dlouholetou práci si jistě zaslouží poděkování.
V roce 2013 jsme se aktivně podíleli na řadě akcí, aktivit, porad. Stali jsme se aktivními při tvorbě nové strategie,
kterou připravovalo MŠMT - i díky nám se podařilo prosadit pro informace pro mládež důstojné místo, několikrát jsme
se aktivně setkali s kolegy ze Slovenska, vydali řadu zajímavých materiálů a informací pro mladé lidi.
Naší snahou je i nadále být pro zřizovatele i samotná informační centra pro mládež důležitým partnerem v těchto
nelehkých dobách. Věříme, že se nám podaří některé důležité kroky, potřebné k ukotvení informačního systému v ČR.
Přeji asociaci, aby rok jejích 15. narozenin, rokem přínosným, osvěžujícím a stabilizačním.

Mgr. Zdeněk Krejsa
nový předseda VV AICM ČR

O AICM ČR

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR) je neziskovou organizací
založenou na bázi občanského sdružení. AICM ČR byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky podle
zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů dne 7. září 1999.
Asociace je organizací nepolitickou, nezávislou na církvích, hnutích a ideologiích, stejně jako na orgánech státní moci
a správy.
K hlavním cílům činnosti Asociace patří naplňování a hájení zájmů svých členů, potřeb a práv mládeže v oblasti
poskytování a zprostředkovávání informací, které nejsou zatíženy diskriminací, jakoukoliv ideologií či jinými předsudky
dle demokratických principů uvedených v „Evropské chartě informací pro mládež“, která byla přijata dne 19. listopadu
2004 na 15. generálním shromáždění ERYICA v Bratislavě.
Svou činnost asociace zaměřuje především na vytváření podmínek kvalitativního i kvantitativního rozvoje poskytování
informací pro mládež. Předkládá náměty a doporučení ke koncepcím všech informačních systémů a aktivit, které se
mohou dotýkat oblasti informací pro mládež v České republice.
Asociace realizuje vzdělávací, konzultační a expertní služby pro své členy i partnerské instituce a organizace. Vytváří
a poskytuje odborný a metodický materiál z oblasti své činnosti.
Při naplňování svého poslání úzce spolupracuje se všemi státními, nestátními, soukromými a dalšími subjekty v
České republice i mimo ni, které mají shodné či podobné zájmy.
Asociace vykonává svoji činnost na celém území České republiky.

I. Statutární orgány AICM ČR
Nejvyšším orgánem AICM ČR je Valná hromada členů asociace, která volí předsedu AICM, výkonný výbor a revizní
komisi AICM ČR. Jejím hlavním úkolem je řešit rozvoj sítě asociačních informačních center pro mládež a možností
spolupráce, přijímání strategických dokumentů a volba předsedy, výkonného výboru a revizní komise AICM ČR.
Valná hromada se v roce 2013 uskutečnila jedenkrát, a to v Prachaticích ve dnech 24. a 25. dubna.
Výkonný výbor je výkonným orgánem, který je zodpovědný nejen za realizaci konkrétních úkolů, které mu ukládá
Valná hromada AICM ČR, ale také za přípravu strategických cílů a dokumentů a taktéž za realizaci vnitřní certifikace.
Úloha výkonného výboru spočívá především v rozhodovacích procesech, vyhodnocování obsahu činnosti ICM –
metodickém, kontrolním a zpětnovazebním působení směrem k členským ICM, supervizi nad jednotlivými obsahovými
oblastmi, přípravě a organizaci konkrétních společných akcí a projektů, tvorbě strategií, informačním servisu,
informování veřejnosti, propagaci sítě ad.
Pro naplňování strategických úkolů (vyplývajících např. z dlouhodobé strategie rozvoje AICM ČR, úkolů vyplývajících
z usnesení valné hromady / valných hromad, relevantních evropských nebo národních materiálů ad.) a dílčích
aktuálních úkolů využíval výkonný výbor především následující prostředky a formy práce:
•
•
•
•

Fyzická setkání (jednání) VV AICM
Společná jednání formou videokonferencí
Samostatná jednání členů VV
E-mailová a telefonická komunikace

Výkonný výbor nemá žádné pevné sídlo a pracoviště. Pro svoje fyzická setkávání volil i v roce 2013 většinou
pražskou kavárnu Café Louvre. Výkonný výbor pracoval často také elektronickou cestou a využíval možností
videokonferencí, tj. z valné části pracoval pro AICM ČR a členská ICM z míst svých oficiálních pracovišť.

Fyzických jednání VV a jednání prostřednictvím videokonferencí se v roce 2013 uskutečnilo celkem 12.
Výkonný výbor AICM ČR do 25. dubna 2013
Předseda
Mgr. Vlastimil Kopeček
Místopředseda
Mgr. Josef Svoboda
Další členové
Dr. Václav Pavlík, Jan Lyko, Mgr. Kateřina Opatrná

Výkonný výbor AICM ČR od 25. dubna 2013
Předseda
Místopředseda
Další členové

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
Mgr. Josef Svoboda
Mgr. Vlastimil Kopeček, Dr. Václav Pavlík, Jan Lyko

Komunikaci se členy AICM ČR a dalšími partnery zabezpečuje výkonný výbor prostřednictvím sekretariátu.

Sekretář AICM ČR
Sekretář AICM ČR realizuje především:
• administrativní a sekretářské činnosti (korespondence, zápisy z jednání, evidence, statistiky, vyhodnocovací
podklady, vyřizování organizačních i obsahových záležitostí projektů AICM, konkrétní realizace elektronických
a tištěných informačních výstupů AICM (www stránky, on-line informátor ad.))
• metodicko-kontrolní činnosti v ICM ČR (částečně, ve spolupráci se členy VV)
• veškerý základní kontaktní a informační servis pro členská ICM a výkonný výbor
• koordinaci celostátních projektů…
Funkci sekretáře AICM ČR vykonávala ve výše uvedeném období Jana Šimůnková (ICM Lomnice nad Popelkou).
Zajišťovala komunikaci s partnery, s členskými i nečlenskými informačními centry pro mládež a běžnou agendu chodu
Asociace. Z titulu své funkce se účastnila schůzí i videokonferencí VV AICM ČR a byla ze strany výkonného výboru
pověřována a úkolována stejným způsobem jako jeho jednotliví členové.
Revizní komise AICM ČR
Nejvyšším kontrolním orgánem je revizní komise AICM ČR, která je tříčlenná, a je také volena na dvouleté funkční
období.
Revizní komise AICM ČR do 25. dubna 2013
Předseda
Členové

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
Ing. Marie Cagalová, Hana Hamplová

Revizní komise AICM ČR od 25. dubna 2013
Předseda
Členové

Mgr. Kateřina Opatrná
Iva Sonnbergerová, Zuzana Kříbková

Úkolem revizní komise byla zejména kontrola finanční závěrky a vyúčtování grantů.
Revizní komise pracovala v roce 2013 podle schváleného plánu.

II. Členská základna AICM ČR v roce 2013
AICM ČR zastřešovala k 31. 12. 2013 osmnáct členských informačních center pro mládež.
Podle zpráv poskytnutých členskými informačními centry pro mládež, navštívilo jednotlivá členská ICM osobně více
jak 13.000 mladých lidí a pracovníci ICM zodpověděli přes 4000 telefonických či e-mailových dotazů. Asociační ICM
mají vlastní webové stránky, které v roce 2013 zaznamenali více jak 86.500 unikátních přístupů.
Podstatně více pozornosti věnovala Asociace v hodnoceném roce také komunikaci na sociálních sítích. Facebok
AICM ČR v roce 2013 měl 600 fanoušků.
Adresář členských ICM:
ICM ASK Brno – zřizovatel Asociace středoškolských klubů ČR, o.s.
Česká 11 /Skrytá 2, Brno, 602 00
Tel.: 542 218 065, E-mail: icm@askcr.cz
Web: www.icmbrno.cz
ICM YMCA Brno – zřizovatel YMCA Brno
Ve Vaňkovce 1, Brno, 602 00
Tel.: 542 218 065, E-mail: icm@brno.ymca.cz
Web: www.ymcabrno.cekit.cz
ICM Bruntál – zřizovatel OPEN HOUSE Bruntál
tř. Dr. E. Beneše 47, Bruntál, 792 01
Tel.: 554 713 716, E-mail: romana.daneckova@openhousebruntal.cz
Web: www.openhousebruntal.cz
ICM Český Krumlov – zřizovatel Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
Špičák 114, Český Krumlov, 381 01
Tel.: 380 712 427, E-mail: icm@icmck.cz
Web: icmck.cpdm.cz
ICM Hradec Králové – zřizovatel YMCA Hradec Králové
Šafaříkova 666 / 9, Hradec Králové, 500 02
Tel.: 495 513 010, E-mail: icm@ icmhradeckralove.cz
Web: www.icmhradeckralove.cz
ICM Jihlava – zřizovatel Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s. Jihlava
tř. Legionářů 15, Jihlava, 586 01
Tel.: 561 110 210, E-mail: icm@slunceweb.cz
Web: www.slunceweb.cz
ICM Jilemnice – zřizovatel CMJ o.s. Jilemnice
Kostelní 1, Jilemnice, 514 01
Tel.: 737 970 947, E-mail: icmjilemnice@icmjilemnice.cz
Web: www.icmjilemnice.cz

ICM Lomnice nad Popelkou – zřizovatel Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže Lomnice nad
Popelkou
Husovo náměstí 44, Lomnice nad Popelkou, 512 51
Tel.: 481 673 107, 732 125 487, E-mail: simunek@icmlomnice.cz
Web: www.icmlomnice.cz
ICM Nový Bydžov – zřizovatel Město Nový Bydžov
Husova 1370, Nový Bydžov, 504 01
Tel.: Husova 1370, Nový Bydžov, E-mail: knihovna.nb@worldonline.cz
Web: knihovna.novybydzov.cz
ICM Pelhřimov – zřizovatel O. s. Hodina H Pelhřimov
Hrnčířská 111, Pelhřimov, 393 01
Tel.: 602 864 837, E-mail: icm@hodinah.cz
Web: www.icmpelhrimov.cz
ICM Prachatice – zřizovatel KreBul, o.s. Volary
Zlatá stezka 145, Prachatice, 383 01
Tel.: 388 424 196, E-mail: icmpt@centrum.cz
Web: www.oskrebul.cz/icm
ICM Prostějov – zřizovatel Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově
Komenského 17, Prostějov, 796 01
Tel.: 582 302 553, E-mail: info@icmprostejov.cz
Web: www.icmprostejov.cz
ICM Tábor – zřizovatel Informační centrum pro mládež Tábor o.s.
Farského 887, Tábor, 390 02
Tel.: 381 252 416, E-mail: info@icmtabor.cz
Web: www.icmtabor.cz
ICM Teplice – zřizovatel O. s. FOCUS Teplice
Masarykova 70, Teplice, 415 01
Tel.: 417 633 573, E-mail: icm@ddmteplice.cz
Web: icm-teplice.cz
ICM Třinec – zřizovatel Městská knihovna Třinec, p.o.
Lidická 541, Třinec, 739 61
Tel.: 558 997 203, E-mail: mklub@knih-trinec.cz

III. Zastoupení AICM ČR v orgánech a sborech dalších institucí
a) Koordinační rada poskytovatelů informací pro mládež
Zástupcem AICM ČR v tomto orgánu náměstka ministra školství pro mládež a sport v oblasti informací pro mládež ve
sledovaném období byla Jana Šimůnková. Setkání KRPIM se v roce 2013 uskutečnilo dvakrát, z toho jednou za
účasti delegovaného zástupce AICM ČR.

V měsíci lednu 2013 KRPIM projednávala problematiku Certifikace 2013 - Připomínky členů KRPIM k certifikaci a
k ICM, Kampaň pro rok 2013 - Evropský rok občanů. KRPIM doporučila:
- stanovit hustotu sítě ICM v souvislosti s možnostmi dotací (max. 1 certifikované ICM na okres/kraj), např. Lomnice,
Jilemnice a Turnov nebo Ivančice, Pohořelice jsou v okruhu několika kilometrů
- upravit podmínky certifikace ve standardu o počtu škol ve městě; nově navrhuje upravit standard např. podle počtu
obyvatel, okresní město apod.)
- zhodnotit weby ICM, která žádají o certifikaci i těch, která jsou certifikovaná (grafika, obsah, přehlednost…), některé
weby jsou neaktuální a bez adekvátního obsahu
- řešit vykazování návštěvnosti webů a návštěvnosti ICM v závěrečných zprávách o činnosti, rozpor s realitou
- zvážit v rámci udržitelnosti Klíčů pro život zapůjčení výpočetní techniky ICM na další rok
- oslovit Ministerstvo pro místní rozvoj – obnova techniky, návaznost na projekt ministerstva informatiky

b) Asociace nestátních neziskových organizací České republiky
Ve výboru této organizace, která sdružuje nestátní neziskové organizace z ČR, aktivně působil v roce 2013 Jaromír
Hron, statutární zástupce zřizovatele a provozovatele ICM YMCA Brno.
AICM ČR má v Asociaci i další zastoupení prostřednictvím Vlastimila Kopečka.

IV. Aktivity AICM ČR v roce 2013
Výstavní a informační expozice
Informační a prezentační stánky na výstavách jsou z hlediska vizuálního (formálního) v základu tvořeny speciálně
vyrobenou výstavní stěnou, která tvoří tzv. „záda“ celé expozice. Stěna je dle potřeby dále doplněna o samostatně
stojící speciální bannery, tzv. „easy displeje“. V rámci expozice je využívána vizuální a audio projekce…
Po obsahové stránce jsou návštěvníkům výstav na prezentačním stánku předkládány informační materiály tištěného
i elektronického charakteru, které pochází z produkce AICM ČR a členských ICM a z produkce našich partnerů s tím,
že co nejvíce akcentujeme vztah materiálů a informací k cílové skupině návštěvníků a k charakteru výstavy.
Mezi nejvýznamnější partnery, jejichž materiály v rámci našich expozic byly prezentovány, patří Nadace Naše dítě,
Evropská komise, EURODESK, EU program Mládež v akci, vybrané kraje z ČR, vybraná města z ČR, BESIP a další.
Centrální prezentace a výstavy
AICM ČR má dlouhodobě velmi dobré zkušenosti s prezentací Informačních center pro mládež na významných
nadregionálních a národních vzdělávacích veletrzích a výstavách zaměřených na oblast pracovních příležitostí.
V sledovaném období se AICM ČR s vlastními informačními expozicemi prezentovala na těchto výstavách a
veletrzích:
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA JOB Days Liberec. 17.–19. října 2013
Tradičně se zde prezentovala i AICM ČR se svými partnery. Expozici zajistila ICM AICM ČR Libereckého kraje.
Na přípravě stánku a zajištění expozice po dobu výstavy se kromě VV AICM podíleli také pracovníci ICM Lomnice nad
Popelkou. Společná expozice ICM v ČR na veletrhu EDUCA představila širokou škálu informačních, poradenských a
dalších činností, které ICM pro mladé lidi zajišťují jako veřejnou službu.
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO České Budějovice 20.–22. listopadu 2013
Prezentaci AICM ČR a jeho partnerů – České národní agentury Mládež, Eurodesku ČR a Nadace Naše dítě – zajistila
Jihočeská ICM AICM ČR Český Krumlov, Prachatice a Tábor.
AICM ČR prezentovala svoji činnost a činnost členských ICM prostřednictvím vlastní samostatné informační expozice
za pomoci jihočeských Informačních center pro mládež Český Krumlov, Prachatice a Tábor. V rámci stánku AICM ČR
na této výstavě byly poprvé a s velkým úspěchem veřejnosti prezentovány dvě v té době nově vydané informační
brožurky „Sexualita chlapců“ a „Sexualita děvčat“. Jihočeská ICM zde také prezentovala aktualizovaný „Katalog
středoškolského vzdělávání v Jihočeském kraji na školní rok 2013–2014“. Výstavu a expozici AICM ČR navštívila také
skupina mladých lidí ze Slovenska v čele s Michalem Dobiášem, předsedou partnerského Združenia informačných a
poradenských centier mladých v Slovenskej republike.
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL SCHOLARIS OLOMOUC 27.–28. listopadu 2013
Prezentaci AICM ČR a partnerů zajistilo ICM AICM ČR Prostějov, jehož zřizovatelem a provozovatelem je Klub
studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.
Expozice prezentovala na výstavě středních škol Olomouckého kraje v Olomouci Scholaris 2013 činnost informačních
center pro mládež v celé ČR, zejména pak aktivity ICM v Olomouckém kraji (ICM Prostějov a ICM Olomouc),
prezentovala však také další činnost partnerů, zejména Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v ČR, dále pak Národního informačního centra pro mládež, České národní agentury Mládež, Evropské informační sítě
pro mládež EURODESK a Europe Direct Olomouc.

Místní a regionální prezentace ICM AICM ČR
AICM ČR se prostřednictvím některých členských Informačních center pro mládež prezentovala v sledovaném roce
i na dalších místních či regionálních výstavách a veřejných setkáních vzdělávacího a „job“ charakteru. Jednalo se
zejména o jednodenní akce typu „job days“, veletrhů pracovních a vzdělávacích příležitostí či prezentacích školských
zařízení, jejichž hlavním organizátorem v místech a regionech jsou úřady práce ve spolupráci s EURES,
hospodářskými komorami atd.
PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL A ODBORNÝCH UČILIŠŤ Jihočeského kraje
23. října 2013 Tábor
Tradičně se zde prezentovalo ICM Tábor a jeho prostřednictvím i AICM ČR a další
tradiční partneři.

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL SCHOLARIS PROSTĚJOV
13. listopadu 2013
Prezentaci AICM ČR a partnerů zajistilo ICM AICM ČR Prostějov, jehož zřizovatelem
a provozovatelem je Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia
v Prostějově

Společná setkání členů AICM ČR, školení a další aktivity
AICM ČR měla pro rok 2013 naplánována uskutečnění dvou vzdělávacích setkání pracovníků a dobrovolníků
Informačních center pro mládež:
Tematické vzdělávací setkání I
a) Tvorba a vydávání vlastních informačních produktů
b) Využívání moderních informačních tištěných, elektronických a internetových kanálů a práce s nimi
Tematické setkání II
„Management úspěšného vedení lidí“ – vzdělávací setkání pro zástupce zřizovatelů ICM a vedoucí pracovníky ICM
Vzhledem k výši státní dotace z MŠMT ČR pro rok 2013 byla realizace plánovaných vzdělávacích aktivit velmi
zkomplikována a nebylo možné realizovat Tematické setkání II.
V souvislosti s tím bylo i zracionalizováno a zefektivněno plánované setkání k tvorbě a vydávání vlastních
informačních produktů a směrem k využívání moderních informačních kanálů v ICM AICM ČR. Toto téma bylo
zařazeno do společného vzdělávacího setkání českých a slovenských ICM.
Zároveň tímto způsobem také AICM ČR a ZIPCeM SR navázaly na plánovanou část projektu EMISAR 2013.
Spojením organizačních a lektorských sil a finančních prostředků AICM ČR A ZIPCeM SR se tak uskutečnilo

vzdělávací setkání (školení) společné. To umožnilo zvětšit časový rozsah celého školení a tím také najít časový
prostor pro další potřebná témata a zároveň získat informace a představu o tom, jak jsou probíraná témata vnímána
v českém a slovenském prostředí.
Reálně nakonec AICM ČR v roce 2013 uskutečnila tři vzdělávací aktivity, které se podařilo spojit a připojit k jiným
v AICM ČR uskutečňovaným programům.
a) Společné česko-slovenské vzdělávací setkání - viz zahraniční aktivity AICM ČR
b) Vzdělávací setkání v rámci programu členské valné hromady AICM ČR
Setkání zástupců členských organizací v AICM ČR při příležitosti výročního členského jednání bylo rozšířeno
o informačně vzdělávací program pro zástupce členských ICM v předvečer oficiálního jednání valné hromady
(24. dubna 2013). Tematicky byl informačně vzdělávací program zaměřen na problematiku:
a) Strategie práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji a podpora Jihočeského kraje aktivitám jihočeských nestátních
neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží (lektorsky vedla paní RNDr. Jana Krejsová, členka
zastupitelstva Jihočeského kraje a předsedkyně výboru pro školství a vzdělávání zastupitelstva Jihočeského kraje),
b) Možnosti mezinárodní spolupráce mládeže ze „států Visegrádské čtyřky“ a států „východního partnerství“ (lektorsky
vedl Mgr. Jiří Muk, pracovník CPDM, o.p.s. Český Krumlov, organizátor mezinárodních projektů mládeže v CPDM a
účastník setkání zástupců mládežnických organizací ze zemí V4 a zemí „východního partnerství“ v únoru 2013)
c) Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení a implementace této strategie do
obsahu práce ICM (lektorsky vedl Dr. Václav Pavlík, člen V AICM, vedoucí ICM Tábor)
c) Školení auditorů a lektorů AICM ČR
Toto školení se uskutečnilo v Českém Krumlově ve dnech 21. a 22. listopadu 2013. Cílem školení bylo upravit
evaluační standardy AICM používané při vnitřní certifikaci kvality členských ICM a připravit podmínky, témata a lektory
pro možnost vzájemné výměny lektorů i témat při organizaci seminářů pro veřejnost na vybraná aktuální témata
v jednotlivých členských ICM.
Příklady dobré praxe ICM AICM ČR
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ PRACHATICE V NOVÉM KABÁTĚ
9. ledna 2013, Prachatice – Informační centrum pro mládež Prachatice slavnostně
zahájilo novou etapu své existence v nově zrekonstruovaných prostorách.
Na snímku: První zdravice Mgr. Václava Průchy.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ ČESKÉ
BUDĚJOVICE
Akce proběhla dne 23. 4. 2013 v nově zrekonstruovaných prostorách v Husově ulici
v Českých Budějovicích. Zřizovatelem ICM je RADAMBUK – Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje sídlící na stejné adrese.

EVROPSKÝ TÝDEN INFORMACÍ
Informační centrum pro mládež Pelhřimov organizovalo besedy s přímými účastníky
Evropské dobrovolné služby v zahraničí.

VÍŠ, CO JÍŠ? ANEB NAŠE ZDRAVÉ MĚSTO
Akci ke DNI ZEMĚ připravili dobrovolníci ICM Lomnice nad Popelkou a členové Mládežnického parlamentu
BAMBI 2013 Tábor – Chýnov – Planá nad Lužnicí
Na již desátém ročníku regionální přehlídky a prezentace dětských a
mládežnických organizací, jehož zakladatelem a spoluorganizátorem je
Informační centrum pro mládež Tábor, se uskutečnilo 87 vystoupení
dětských souborů. Bambi 2013 navštívilo celkem 10.096 návštěvníků

BAMBIRIÁDA České Budějovice
Již 15. ročník přehlídky dětských a mládežnických organizací organizovala Rada dětí a
mládeže Jihočeského kraje, zakladatel a provozovatel Informačního centra pro mládež České
Budějovice. Na přehlídce se společně prezentovala Jihočeská Informační centra pro mládež.

VE VOLARECH POŠESTÉ O MULTIKULTUŘE
Odbornou konference na téma Volary a pochod smrti připravilo a realizovalo občanské
sdružení KreBul, zřizovatel a provozovatel ICM Prachatice.
Na snímku: Stanislav Motl a předseda KreBul, o.s. Mgr. Zdeněk Krejsa

REGION TANČÍ
31. května 2013 Pelhřimov – jedenáctý ročník taneční přehlídky s mezinárodní účastí
pořádalo občanské sdružení Hodina H, zřizovatel a provozovatel Informačního centra
pro mládež Pelhřimov.

JIHOČESKÉ KRAJSKÉ KOLO 7. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH
NOVIN A ČASOPISŮ
Organizátory krajského kola se již potřetí stala Jihočeská informační centra pro
mládež. Do krajského kola soutěže se přihlásilo v šesti kategoriích 28 školních
časopisů a novin.
Na snímku: Ing. Petra Dvořáková /MŠMT/ předává ocenění - TYLÁČEK ZŠ J. K. Tyla
a MŠ Písek

MULTIKULTURA A MY 2013
Pracovnice Informačního centra pro mládež v Českém Krumlově připravily i v tomto roce projekt s názvem
Multikultura a my.
Projekt byl zahájen výstavou Helgy Hoškové-Weissové MALUJ, CO VIDÍŠ.
3.–28. června 2013 NZDM Bouda Český Krumlov – pokračování projektu Informačního centra centra pro mládež
v Českém Krumlově - Výstava Roma Rising / Romské obrození a multikulturní večer
6. června 2013 NZDM Bouda Český Krumlov - Děti a válka I., II. – přednáška s besedou, lektor Stanislav Motl
7. června 2013 NZDM Bouda Český Krumlov Příběh romů II. – přednáška s besedou, lektor Mgr. Julie Svatoňová
POZNEJME SE NAVZÁJEM
Pod tímto názvem se uskutečnil festival sociálních služeb dne 7. června 2013 v Hradci Králové. YMCA Hradec
Králové ve svém stánku prezentovala Informační centrum pro mládež Hradec Králové.
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY V PELHŘIMOVĚ
15 –21. června 2013 Školení Upgrade yourself
14.–21. července 2013 Výměna mládeže N.E.W.

CIHELNA – VYSTUPOVAT 2013
V pátek 14. června 2013 započal již osmý ročník oblíbeného hudebního setkávání
mladých muzikantů nejenom z jižních Čech „Cihelna – Vystupovat 2013“ v Chlumu
u Kremže. Na této dvoudenní akci zahrálo rekordních šestnáct hudebních těles.
Tradiční festival připravilo a realizovalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Český Krumlov, zřizovatel a provozovatel ICM Český Krumlov.

MEZINÁRODNÍ MEDIÁLNĚ – UMĚLECKÝ PROJEKT MLÁDEŽE Český Krumlov
Od 4. do 9. srpna 2013. Připravilo a realizovalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži,
o.p.s. Český Krumlov ve spolupráci se slovenskou organizací „Združenie
informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEeM) a
slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) .

Zahraniční aktivity AICM ČR
V roce 2013 byly podstatným způsobem rozvíjeny a podporovány aktivity AICM ČR a ZIPCeM SR.
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ZDRUŽENIA INFORMAČNÝCH A PORADENSKÝCH CENTIER MLADÝCH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY /ZIPCEM/
se uskutečnilo 23. března 2013 v Prievidzi. Na toto výroční jednání byli pozváni a zúčastnili se jej též zástupci
Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice /AICM ČR/. Na tomto setkání byla
mezi Združením Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike a Asociací pro podporu
rozvoje Informačních center pro mládež v České republice uzavřena a podepsána SMLOUVA O VZÁJEMNÉ
SPOLUPRÁCI.
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ pracovníků ICM a dobrovolných spolupracovníků v ICM AICM ČR
a ZIPCEM SR
13.–16. června 2013 ve slovenském městě Bojnice. Na programu setkání byla řada zajímavých tematických
workshopů, ale také výměna zkušeností z práce s dětmi a mládeží v českých a slovenských ICM. Ve dvou úvodních
blocích byla probrána dvě zásadní témata, od kterých by se měl odrazit další rozvoj činnosti informačních center pro
mládež: blok „Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení“ a blok „Implementace
Strategie do obsahu práce ICM“. Velmi zajímavou částí programu byly také „Příklady dobré praxe v práci ICM“. V této
části bylo prezentováno celkem šest výstupů (včetně témat dotýkajících se tvorby vlastních informačních produktů a
využívání moderních informačních kanálů) z úspěšných projektů, které mohou být inspirací a motivací pro ostatní.
Velmi sympatickým a pro účastníky aktivním programem byla tvořivá dílna s názvem „Příprava ICM k účasti na
veřejné prezentační akci aneb Za málo peněz hodně muziky“. V tomto programu, příhodném a praktickém tématu pro
současnost, byli účastníci rozděleni do tří realizačních skupin a museli levně, ale přesto velmi kvalitně vyřešit
všechno, co je spojeno s uskutečněním prezentační akce jejich ICM pro veřejnost – umět vyrobit propagační materiály
na připravovanou akci ICM (plakát, trička, odznáčky ad.), odprezentovat akci směrem k veřejnosti, připravit tiskovou
zprávu, sestavit rozpočet, sehnat na akci peníze atd. Tento program se všem účastníkům velmi líbil.
Do programu školení se podařilo zařadit velmi důležité téma, kterým se ICM na Slovensku i v Čechách v posledním
období hodně zabývají, a to blok s názvem „Jak pracovat s dětmi a mládeží s tématem holocaustu“. Lektorem
semináře byl Mgr. Jaroslav Král, středoškolský pedagog vyučující dějepis na gymnáziu v jihočeské Kaplici. Ten
připravil pro všechny účastníky interaktivní workshop s využitím „Osvětimského alba“ spojeného s příběhem židovské
dívky Lili Jakob. Smyslem workshopu bylo přiblížit zúčastněným pracovníkům a dobrovolníkům nové způsoby
v informování a vzdělávání mladých lidí o tématu holocaustu. Tato část programu byla účastníky přijata velmi kladně.
V rámci školení si účastníci našli také čas na neformální diskuse, návštěvu bojnického zámeckého areálu s ukázkou
sokolnického a šermířského umění. Podívali se také do blízkého města Prievidza a prohlédli si místní informační
centrum pro mládež.
SETKÁNÍ STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ NÁRODNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - AICM ČR A ZIPCEM SR
Ve dnech 7.–10. listopadu 2013 se uskutečnil na Slovensku další z pracovních programů
zástupců českých a slovenských Informačních center pro mládež. Tentokrát šlo o setkání
vedení střešních národních neziskových organizací (české AICM ČR a slovenského
ZIPCeM), které na bázi členství sdružují Informační centra pro mládež ve svých zemích.
Cílem setkání bylo zhodnotit spolupráci a společné hlavní a navazující aktivity, které se
uskutečnily v roce 2013, a předběžně naplánovat aktivity pro rok 2014. Vzájemné kontakty
a společné projekty, které se doposud uskutečnily v tomto roce, byly vyhodnoceny jako
velmi přínosné.
Jednalo se zejména o společné vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků českých a
slovenských ICM, uskutečněné v červnu v Bojnicích, o přípravu informačních materiálů pro

mládež, o dokončení elektronické informační aplikace pro mobilní telefony, o strategii dalšího směrování informačních
služeb pro mládež, ale také o účast slovenských mládežníků na mezinárodních projektech organizovaných na
Prachaticku a Českokrumlovsku a další aktivity.
Diskuse se ale dotýkaly také státních mládežnických politik a zkušeností obou střešních organizací s partnerstvím
NNO a státu. Stejně tak, jako v České republice, tak také na Slovensku se v současném období připravuje nová státní
strategie práce s dětmi a mládeží, která je odvozována od zásadního dokumentu Evropské unie, kterým je „Strategie
Evropské unie pro mládež – investování do mládeže a posílení jejího postavení“. Obě strany se v rámci tohoto tématu
vzájemně informovaly o stavu těchto strategií.
Prostor byl věnován také exkursím do terénu, příkladům dobré praxe a kulturně-historickému poznávání. Společně
jsme například navštívili Informační centrum pro mládež Partizánske, pozváni jsme byli také na krátkou prohlídku
pracoviště společnosti, která vyvíjí programy jazykového vzdělávání (podívejte se například na web www.slovake.eu),
a byli jsme přijati primátorem města Partizánské panem Jozefem Božikem.
Výjimečným zážitkem pak byla návštěva rekonstruovaného zámku v Oponicích, v němž se nachází unikátní historická
knihovna šlechtického rodu Apponyiů.
Setkání bylo důležité také vzhledem k tomu, že v průběhu letošního roku došlo postupně k předání předsednických
funkcí jak v AICM ČR, tak i v ZIPCeM a poprvé se v předsednických funkcích pracovně setkali Zdeněk Krejsa a Elena
Valenteje.
Výraznými výstupy vzájemné spolupráce AICM ČR a ZIPCeM SR se i v tomto roce stala za podpory slovenských
kolegů publikační činnost AICM ČR. Slovenští kolegové poskytli AICM ČR jak autorská práva, tak i podporu při tvorbě
informačních materiálů pro členská ICM AICM ČR:
KYBERŠIKANA – nebezpečí v elektronické podobě
NIKDY NEJSI SÁM – prevence šikanování – v elektronické podobě
NEZAVÍREJME OČI PŘED AIDS – v elektronické podobě
MÉDIA A MY – v elektronické podobě
HOLOCAUST – minulost a aktuálnost současnosti – jak pracovat s tímto tématem s mládeží a dětmi
Zpracovalo a vydalo o.s. KreBul Volary ve spolupráci s AICM ČR, zřizovatel a provozovatel ICM AICM ČR
v Prachaticích. Vydáno s laskavým souhlasem a podporou ZIPCeM SR.

Spolupráce AICM ČR s tuzemskými partnery
Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro mládež jsou
zejména:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské
zařízení pro zájmové vzdělávání
Statutární zástupci AICM ČR opakovaně při jednáních se zástupci Odboru 51 MŠMT upozorňovali v daném
roce i na další problémy v oblasti informací pro mládež a o mládeži, předkládali funkční návrhy, avšak bez
viditelných výstupů ze strany MŠMT.
O všech těchto aktivitách byli zřizovatelé a provozovatelé ICM AICM ČR průběžně informováni výkonným
výborem AICM ČR.
V hodnoceném roce se problematika koncepčního a strategického charakteru v oblasti informací pro mládež a
o mládeži stala jednou z prioritních včetně tematického vzdělávacího setkání pracovníků a dobrovolníků Informačních
center pro mládež - členských organizací AICM ČR a ZIPCeM SR. V tomto směru byly konzultovány a následně
zpracovány zejména tyto materiály koncepčního charakteru:
-

ANALÝZA PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE NA LÉTA 2011 AŽ 2015.
ANALÝZA IMPLEMENTACE "STRATEGIE EU PRO MLÁDEŽ" V PODMÍNKÁCH AICM ČR
NÁVRHY STRATEGICKÉHO A DÍLČÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ A O MLÁDEŽI –
NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020.
SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI AICM ČR – ZIPCEM SR.

Na základě iniciativy AICM ČR se uskutečnilo jednání AICM ČR a NIDM / NICM
23. ledna 2013. Cílem jednání bylo projednat aktivity obou partnerů, které by mohly být prospěšné všem Informačním
centrům pro mládež v ČR a oběma partnerům vzájemně. AICM ČR představila svému partnerovi plán vybraných
"otevřených" aktivit, které nabízí k využití a účasti jak směrem ke všem ICM v ČR (členům AICM ČR, nečlenům AICM,
státně certifikovaným i necertifikovaným ICM, tj. všem ICM bez rozdílu), tak také samotnému NIDM/NICM a jeho
pracovníkům, spolupracovníkům anebo dobrovolníkům.
Výstupem jednání v tomto směru byl závazek partnerů – výměna vzájemné nabídky a možností další spolupráce
v elektronické podobě jako podklad pro další jednání. AICM ČR zaslala přehled otevřených aktivit svému partnerovi
e-mailem dne 1. února 2013 (tento materiál byl zaslán všem členským ICM AICM ČR a zástupcům zřizovatelů).
AICM ČR adekvátní materiál ze strany NIDM / NICM neobdržela.
Termín dalšího setkání ani platforma další průběžné komunikace nebyly na jednání dohodnuty.

SETKÁNÍ STÁTEM CERTIFIKOVANÝCH ICM - ORGANIZÁTOR NIDM/NICM
v Praze 4. února 2013. AICM ČR předložila na tomto setkání nabídku a možnosti kooperace v roce 2013. Tuto
nabídku jsme oficiálně předali všem zúčastněným tohoto setkání prostřednictvím členů výkonného výboru AICM ČR,
kteří jsou zároveň vedoucími státem certifikovaných ICM, jež jsou členy AICM ČR.

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ AICM ČR S PANÍ EVOU BARTOŇOVOU, NÁMĚSTKYNÍ A STÁTNÍM TAJEMNÍKEM MŠMT
13. února 2013. AICM ČR na jednání zastupoval Vlastimil Kopeček a Václav Pavlík

Předmětem jednání s paní náměstkyni byla tato problematika:
- SOUČASNÝ STAV INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ V ČR
Obsah: slabé stránky a ohrožení, příležitosti a silné stránky, opatření AICM ČR – výběr, vyhodnocování práce ICM
v ČR, hodnocení kvality činnosti ICM, státní certifikace, aktivity AICM ČR v oblasti podpory ICM a informací pro
mládež v posledních třech letech (návaznost na vlastní analýzy a evropské strategie), úroveň vztahů a komunikace
AICM ČR s partnery na úrovni ČR (aktivita, akceschopnost, korektnost, koncepčnost, transparentnost, dodržování
pravidel
- OBSAH ČINNOSTI INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR – VIZE
Obsah činnosti Informačních center pro mládež v ČR z pohledu aktuálních potřeb současnosti a budoucnosti
Implementace Strategie Evropské unie pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení 2010–2018.
Cíle a opatření v oblasti informovanosti mládeže – výběr.
- FINANCOVÁNÍ
Transparentnost, dodržování daných pravidel, efektivní vynakládání finančních prostředků a veřejná dostupnost
informací. Zástupci AICM ČR předložili paní náměstkyni pracovní materiál.
Zástupci AICM ČR deklarovali směrem k MŠMT (státu) jasný zájem o spolupráci a spolupodílení se na rozvoji ICM
v ČR. Sdělili jsme paní náměstkyni záměr vyjádřit náš zájem o zásadní spolupráci se státem v oblasti informací pro
mládež ze strany AICM ČR formou oficiálního písemného MEMORANDA, které bude adresováno vedení MŠMT.
Paní náměstkyně navrhovanou formu vyjádření vůle AICM ČR jednoznačně podpořila.

KONFERENCE K UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013
27. března 2013 v Konferenční centrum City – sál EMPIRIA. Konference se zúčastnili delegovaní zástupci AICM ČR.
Hlavním cílem úvodní konference projektu K2 - Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání bylo
navázat na koncept celoživotního učení, podpořit rozšiřování možností dosažitelného vzdělání uznáváním výsledků
neformálního vzdělávání (tedy programů a aktivit mimo školu nebo aktivit přímo v oborech praxe) a podpořit
propojování jednotlivých druhů vzdělávání. Konference byla ve svém obsahu zaměřena na Strategii vzdělávací
politiky ČR, kampaň „Česko mluví o vzdělávání“, zvyšování kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového)
prostřednictvím projektu K2, uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů i vzdělavatelů,
současný stav uznávání neformálního vzdělávání v ČR a na Slovensku.

MEMORANDUM AICM ČR
29. dubna 2013. V souladu s výstupy ze setkání zástupců AICM ČR s náměstkyní a státním tajemníkem MŠMT
a usnesením Valné hromady AICM ČR ze dne 25. dubna 2013 byla písemnou formou prostřednictvím institutu
memoranda nabídnuta MŠMT spolupráce a partnerství při dalším rozvoji informačně poradenských
a konzultačních služeb pro děti, mládež a pracovníky s mládeží v souladu s realizací strategických
evropských dokumentů v oblasti informací pro mládež.
Na tuto výzvu reagoval náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek - viz níže
Jan Kocourek, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne / x /.května, MŠMT 19 873/2013-1
Vážený pane předsedo,
z pověření ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Petra Fiale Ph.D. LLM odpovídám na Váš dopis ze
dne 25. dubna 2013, ve kterém nabízíte Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy spolupráci a partnerství při
dalším rozvoji informačně poradenských a konzultačních služeb pro děti, mládež a pracovníky s mládeží.
Děkuji Vám za Vaši nabídku
S pozdravem

KULATÝ STŮL – STRATEGIE PRO MLÁDEŽ NA OBDOBÍ 2014–2020, tematická skupina Informace o mládeži
a pro mládež
13. června 2013. AICM ČR na jednání zastupoval Zdeněk Krejsa a Václav Pavlík. V souladu se závěry tohoto jednání
ICM ČR splnila úkol – do 15. 8. 2013 předložit MŠMT NÁVRHY OPATŘENÍ NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ
2020 INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ.
Elektronická odpověď Mgr. Michala Urbana ze dne 19. 8. 2013 na podněty AICM ČR:
Děkuji moc za podnětný email. Mám radost, že AICM sleduje evropské trendy a promítá je do své činnosti a mám
radost, že máte chuť aktivně se spolupodílet na tvorbě společné vize, jak rozvíjet informovanost mladých lidí a práci
mladých lidí s informacemi.
Vaše podněty určitě zapracujeme, protože principiálně korespondují s naším pohledem. Chceme využívat evropské
podněty a implementovat je do našich podmínek.
Zároveň také musíme reflektovat aktuální situaci, zejména transformaci NIDM, kdy část NICM neprobíhá podle
představ odboru pro mládež. Dochází totiž k odtržení NICM od zbylé agendy současného NIDM a jejího začlenění do
Národního ústavu pro vzdělávání. Současný stav je tedy ideální situací pro reflexi fungování NICM a případně
redefinování role NICM. I toto bude předmětem podzimních diskuzí ať už v úrovni KRPIM a nebo kulatých stolů.
Těším se na další spolupráci s AICM a v případě, že budete mít další podněty, budu moc rád, když se o ně s námi
podělíte.
S pozdravem Michal Urban

KONFERENCE O MLÁDEŽI
8.–9. listopadu 2013. AICM ČR na konferenci zastupovali zástupci členských ICM AICM ČR Iva Sonnbergerová (ICM
Český Krumlov) a Kateřina Opatrná (ICM Prostějov), jelikož členové výkonného výboru AICM ČR v období konání
Konference o mládeži absolvovali pracovní setkání na Slovensku se zástupci ZIPCEM SR.
Předmětem koncepčních aktivit AICM ČR se stala mimo jiné i komplexní analýza PROGRAMŮ STÁTNÍ
PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA LÉTA 2011 AŽ 2015.
I tato aktivita AICM ČR byla předložena MŠMT.
Z analýzy vyplývá, že
- z prostředků MŠMT jsou „mimořádnými dotačními tituly“ financovány i aktivity, které by v případě funkčního
Informačního systému pro mládež – mezirezortní přístup – mohly být financovány i jinými rezorty / například
MPSV ČR, MV ČR…/
- pozitivním přínosem je, že financování Informačních center pro mládež je řešeno samostatným dotačním
titulem
- v rámci daného dotačního titulu je však financování Informačních center pro mládež možné hodnotit jako
diskriminační – možnost účastnit se /nejen/ dotačního řízení je dána pouze subjektům, které splňují tzv.
„certifikační kriteria“
- proces tzv. „certifikace“ tak není, jak je obvyklé, podpůrným prostředkem marketingu, ale v podstatě tím, že je
spojený prioritně s finančními prostředky, odpovídá procesu akreditace nabízených služeb. Obsah těchto
služeb však není MŠMT definován, respektive nevychází či neodpovídá evropským strategiím, například
„INVESTOVÁNÍ DO MLÁDEŽE A POSÍLENÍ JEJÍHO POSTAVENÍ 2010–2018. OBNOVENÁ OTEVŘENÁ
METODA KOORDINACE PŘÍSTUPU K PROBLÉMŮM A PŘÍLEŽITOSTEM MLÁDEŽE“.

Dobrá spolupráce na bázi rovnocenného partnerství pokračovala s Českou národní agenturou Mládež
a zastoupením evropské informační sítě pro mládež EURODESK. AICM ČR i jednotlivá členská ICM propagují a
informují o těchto partnerech v okruhu své působnosti. V podstatě na všech veletrzích a výstavách i na dalších akcích.
V některých členských ICM AICM ČR je realizován projekt Eurodesku SYTYKIA a HYHO.

Významnými partnery AICM ČR jak na centrální, tak na místní a regionální úrovni ve sledovaném roce byla opět
Nadace Naše dítě a Zastoupení Evropské komise, respektive informační střediska evropské informační služby pro
veřejnost Europe Direct.

Projektové aktivity AICM ČR
Projekt Rozvoj informačních aktivit pro mládež v ČR – podpora rozvoje a kvality poskytování informací pro
mládež
Projekt byl podán do grantového řízení MŠMT ČR na neinvestiční (provozní) dotování činnosti ústředí AICM ve výši
307.700 Kč. Projekt byl finančně podpořen částkou 150.000 Kč.
Upravený (výrazně snížený) rozpočet nepokryl původně plánované aktivity projektu AICM ČR na rok 2013, a tak
některé potřebné aktivity nebyly vůbec realizovány.
Projekt EMISAR 2013
Podpora spolupráce a mobility dobrovolníků a pracovníků českých a slovenských Informačních center pro mládež
Mimořádný dotační program MŠMT na podporu rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže
Hlavní cíle projektu:
a) Zvýšit osobnostní a odborný rozvoj současných i potenciálních mladých dobrovolníků ve slovenských a českých
ICM, jenž by mohl být významným předpokladem pro jejich další profesní směrování a společenské uplatnění, a který
podpoří vhodný rozvoj neformálních občanských a participačně společenských postojů mladých dobrovolníků a
zároveň také jejich starších kolegů (pracovníků a konzultantů jednotlivých ICM), kteří mladé dobrovolníky při práci
v ICM odborně vedou. Pracovníci a konzultanti tak budou mít možnost osvojit si dovednosti potřebné pro práci
s dobrovolníky, včetně jejich motivování.
b) Posílit lidskou (personální), obsahovou i formální kapacitu AICM ČR, ZIPCEM a jednotlivých členských ICM v obou
národních zastřešujících NNO směrem ke kvalitativnímu i kvantitativnímu rozvoji aktivit realizovaných dobrovolnickými
formami a zvýšit motivaci a zájem o dobrovolnickou práci v oblasti informací pro mládež.
Projekt byl podán do grantového řízení MŠMT ČR. Jeho realizace nebyla podpořena. I navzdory tomu byly
připravovány společně aktivity též postupně realizovány a vyhodnocovány. Díky finanční nepodpoře projektu AICM
ČR nemohla být realizována týdenní akce pro mladé dobrovolníky. Tuto aktivitu komplexně (organizace, realizace,
finance) převzalo členské CPDM Český Krumlov a AICM ČR do této aktivity přímo nezasahovala.
PROJEKT REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ČÍSLO 20 – PRÁCE S NEORGANIZOVANOU MLÁDEŽÍ
16 - 26
Veřejná zakázka – projekt jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou nebyl podpořen, vyhlašovatel NIDM a MŠMT
GRANTOVÉ ŘÍZENÍ ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE
Výkonný výbor AICM ČR v červnu a červenci daného roku inicioval a byl hlavním zpracovatelem projektu do
grantového řízení Zastoupení Evropské komise v České republice na téma „Akce na podporu informovanosti a
diskuse o Evropském roku občanů 2013“. Do projektu aktivně vstoupila členská ICM AICM ČR Český Krumlov, České
Budějovice, YMCA Brno, Hradec Králové, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Prachatice, Prostějov, Tábor a Teplice.
Do projektu se přihlásila jako partner také Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
Projekt nebyl podpořen.

Propagace AICM ČR
Nedílnou součástí publikační činnosti AICM ČR se stalo zpracování a distribuce Zpravodaje AICM ČR. Byla
vydána celkem 3 řádná a 1 mimořádné číslo Zpravodaje / duben, srpen, říjen, prosinec 2013 /.
Pravidlem se v činnosti AICM ČR staly i tiskové informace ke všem významným aktivitám a činnostem. V některých
ICM AICM ČR jsou pravidelně zpracovávány a distribuovány tematické informační materiály, například na evropská
témata, v oblasti zaměstnanosti a podnikání, vzdělávání, atd.
I přes velké finanční problémy se podařilo zrealizovat tvorbu nových propagačních materiálů AICM ČR, zejména díky
podpoře ZIPCeM SR.
AICM ČR má své webové stránky a on-line informátor pro své členy – www.icmcr.cz. Plní portál Informačních centra
pro mládež na Facebooku „Když nevíš, zeptej se“.
Facebook.com/kdyzneviszeptejse slouží k šíření publikací vydaných AICM ČR i pro propagaci služeb členských ICM.
Dále AICM ČR celoročně propagovala činnost členských ICM na všech regionálních akcích, veletrzích i v regionálních
novinách.
KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo se věnují DĚTEM
V roce 2013 pokračovala spolupráce s In-Prague.cz, vydavatelem katalogu KAPKA. Pro KAPesní Katalog volného
času pro ty, kdo se věnují DĚTEM 2013 byla vytvořena půlstránková propagace AICM ČR a jejích členských ICM.
Dále pokračovala také distribuce katalogů do všech členských ICM (např. KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo
míří do PŘÍRODY nebo KAPesní KAtalog volného času pro ty, kdo si chtějí užít MORAVY).
Veškerá propagace AICM ČR byla díky vstřícnosti vydavatele těchto katalogů bezplatná.

VI. Publikační činnost AICM ČR v roce 2013

AICM ČR v daném roce pokračovala v publikační a vydavatelské činnosti, byť bez podpory MŠMT ČR v oblasti tisku
(tištěných) materiálů. Díky zahraničnímu partnerství a spolupráci se ZIPCEM SR byly zpracovány a vydány edukační
materiály v elektronické formě, které ve svém obsahu podporují formální vzdělávání v rámci realizace Školních
vzdělávacích programů.
V daném roce byly vydány tyto materiály

KYBERŠIKANA - nebezpečí v elektronické podobě
Vydáno v elektronické podobě. V obsahu - elektronické šikanování; příklady; následky
šikanování; jak se bránit; jak chránit děti před kyberšikanováním; snižování rizik; co dělat,
když dítě elektronicky šikanuje...Publikace, 11 stran

NIKDY NEJSI SÁM - prevence šikanování
Vydáno v elektronické po-době. V obsahu - co dělat, pokud bys byl šikanovaný?; kdo
šikanuje?; pokud se rozhodneš pomoci bránit...; co dělat, když jsi sám šikanovaný; jak se
bránit?; několik rad, jak se zachovat ve chvíli, když jsi ohrožen šikanováním... Skládačka, 6
stran

NEZAVÍREJME OČI PŘED AIDS
V obsahu - Co je HIV?; jak se HIV infekce projevuje?; co je AIDS?; jak se přenáší
HIV?; kde se můžeš dát otestovat?; jsem HIV pozitivní. Co dál?; AIDS je tu, ale dá
se mu předejít!... Publikace, 16 stran

MÉDIA A MY
Vydáno v elektronické podobě. V obsahu - co jsou to média?; k čemu slouží média?;
podle čeho můžeme média rozlišovat?; jaké hlavní problémy vznikají při kontaktu s
médii?... Publikace, 8 stran

VII. Fotogalerie AICM ČR v roce 2013

25.3.2013 Valné shromáždění ZIPCEM SR
Prievidza

24. - 25.4.2013 Valná hromada AICM ČR
Prachatice

25.3.2013 Valné shromáždění ZIPCEM SR
podpis Smlouvy o vzájemné spolupráci

24. - 25.4.2013 Valná hromada AICM ČR
Prachatice
podpis Smlouvy o vzájemné spolupráci

13. – 16. června 2013 Bojnice
česko - slovenské setkání pracovníků ICM

17. – 19. října 2013 Liberec
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA JOB Days Liberec

20. - 22. listopadu 2013 České Budějovice
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO České Budějovice

27. - 28. listopadu 2013 Olomouc
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL SCHOLARIS OLOMOUC

Děkujeme všem institucím, soukromým i neziskovým organizacím, našim partnerům a v neposlední řadě našim
dobrovolníkům, kteří se aktivně podíleli na činnosti AICM ČR a členských ICM v roce 2013.
Naše poděkování patří zejména
Združeniu Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike

VII. Hospodaření AICM ČR v roce 2013 ve zkratce

Příjmy v roce 2013 celkem

217.111 Kč

Dotace MŠMT ČR

150.000 Kč

Členské příspěvky

42.500 Kč

Tržby za služby

24.600 Kč

Kladné úroky

11 Kč

Výdaje v roce 2013 celkem

217.569 Kč

Materiál

3.700 Kč

Cestovné

4.745 Kč

Ostatní služby

152.312 Kč

Poštovné

273 Kč

Poplatky

4.639 Kč

DPP

51.900 Kč

Hospodářský výsledek: - 458 Kč

VIII. Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních
center pro mládež v České republice v roce 2014.
KONCEPČNÍ, PROJEKTOVÁ, ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST ÚSTŘEDÍ AICM ČR
1. Základní činnost ústředí
• příprava a realizace centrálních programových aktivit
• realizace a zajišťování procesů vnitřní standardizace
• fundraising, ekonomika a účetnictví AICM ČR
2. Metodická, organizační a informační činnost
• výměna informací v síti ICM AICM ČR a informační servis směrem k ICM AICM ČR
• poskytování odborných konzultací k obsahu a organizaci činnosti ICM AICM ČR, informačního bodu a
informačního spolupracovníka v jiných institucích
• poskytování základních „balíčků“ informací zájemcům či začínajícím ICM AICM ČR
• vydávání a rozesílání elektronického informačního bulletinu AICM ČR pro veřejnost
• poskytování informací z informačního a poradenského servisu Neziskovky, o.p.s., Grantový kalendář, bulletin
Neziskovky.cz
• poskytování informací z Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO), které je AICM ČR členem.
• informovanost členů a dalších spolupracujících subjektů a veřejnosti

3. Podpora územního rozvoje sítě ICM
• realizace úkolů v oblasti informování veřejnosti, propagaci a PR
• podpora vzniku nových ICM a informačních bodů pro mládež v ČR
• kooperační informační aktivity a společné projekty
• výběrové poskytování služeb a spolupráce s nečlenským ICM a dalšími organizacím, které poskytují
informace pro mládež a mají o pomoc a servis tohoto charakteru zájem.

VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH INFORMAČNÍCH
CENTER PRO MLÁDEŽ
•

15. - 18. června 2014 Brno - 3in1 - setkání statutárních zástupců zřizovatelů a provozovatelů ICM AICM
ČR a pracovníků ICM AICM ČR
v programu - implementace Strategie 2020 v podmínkách AICM ČR a ICM AICM ČR, Pískoviště / výměna
zkušeností, příklady dobré praxe /, Valná hromada AICM ČR

PREZENTACE INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH
•

25. dubna 2014 Národní technická knihovna Praha - NGO MARKET
15. ročník veletrhu neziskových organizací - představení neziskových organizací z celé České republiky.
Veletrh doprovodí celodenní program sestavený z odborných přednášek a seminářů, praktických ukázek
činnosti organizací, programu pro děti a dalších zajímavých aktivit pro návštěvníky.
zabezpečuje VV AICM ČR, ICM Hradec králové, ICM Teplice, ICM Turnov

•

1.- 3.října 2014 České Budějovice - VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO - 20.ročník
prezentace ICM Jihočeského kraje, AICM ČR a partnerských organizací,
zabezpečuje ICM Jihočeského kraje, VV AICM ČR

•

říjen 2014 Liberec - Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA a JOB Days Liberec
prezentace ICM Libereckého kraje, Ústeckého a Královéhradeckého kraje, AICM ČR a partnerských
organizací,
zabezpečují ICM Libereckého kraje, VV AICM ČR

•

26. - 27. listopadu 2014 Scholaris Olomouc
prezentační výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní
rok 2015/2016 prezentace ICM Olomouckého, AICM ČR a partnerských organizací,
zabezpečuje ICM Prostějov, VV AICM ČR

SÍŤOVÉ KOOPERAČNÍ PROJEKTY AICM ČR
Aktuální možnosti ucházet se o podporu síťových aktivit AICM ČR v roce 2014:
• Fond pro NNO (zdroj podpory: NROS a Nadace Partnerství z tzv. „norských fondů – EHP“)
• Erasmus+ (zdroj podpory: EU) – společný projekt se ZIPCEM a popřípadě s partnery s dalších zemí

MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ AKTIVITY ČLENSKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ ASOCIACE PRO
PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ
Dlouhodobé aktivity ICM AICM ČR
Regionální redakce REMIX - ICM AICM ČR Teplice
Regionální partneři EURODESK
ICM AICM ČR Český Krumlov, Hradec Králové, Jihlava, Lomnice nad Popelkou, Pelhřimov, Prachatice,
Prostějov, Tábor, Teplice
Evropská dobrovolná služba
hostitelská, vysílající, koordinující organizace - ICM AICM ČR Pelhřimov, Prostějov
Prodejní místa průkazů GTS INTERNATIONAL
ICM AICM ČR Jihlava, Pelhřimov, Prostějov, Tábor, Teplice

SMLOUVA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
- výpis uzavřená mezi:
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice,
zastoupená jejím předsedou: Vlastimil KOPEČEK
a
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike,
zastoupené jeho předsedou: Michal DOBIAŠ
Preambule
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a Združenie Informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike, dále jen smluvní strany,
navazujíce na dosavadní spolupráci mezi jednotlivými složkami obou organizací,
zdůrazňujíce potřebu a význam poskytování informačních a poradenských služeb pro mladé z oblastí daných zájmovými okruhy sítě ICM a
potřebami mládeže,
potvrzujíce svůj zájem o aktivní spolupráci a participaci na společných aktivitách a společných projektech,
rozhodnuté postupovat ve společném zájmu obou organizací, včetně svých členských organizací, pro dosažení kvalitativně vyšší úrovně
spolupráce a vzájemných vztahů,
vedené přáním zvýšení informovanosti a pomoci mládeži v České republice a ve Slovenské republice a jejich postupné integraci do veřejného,
kulturního a společenského života,
přejíce si rozvíjet a dále prohlubovat vzájemné kontakty a aktivity ve všech oblastech,
se rozhodly uzavřít tuto smlouvu o vzájemné spolupráci:
Článek 1
Společné ustanovení
Smluvní strany si uvědomují, že všestranné zlepšení života občanů Evropského společenství není možné dosáhnout bez rozvoje práce nevládních
neziskových organizací a bez upevňování a prohlubování rozvoje občanské společnosti. Ve snaze účinně podpořit občanské aktivity směřující
k uskutečňování všeobecně prospěšných cílů se obě smluvní strany dohodly na vzájemné spolupráci.
Smluvní strany budou rozvíjet svoje vztahy v duchu vzájemného porozumění, úcty a přátelství. Budou usilovat o rozvoj široké spolupráce ve
společných programových oblastech a budou podporovat další sbližování mezi smluvními stranami.
Smluvní strany se po vzájemném informování dohodly, že budou spolupracovat především v těchto oblastech své činnosti:
•
koordinaci informovanosti a pomoci mládeži ve všech oblastech daných zájmovými okruhy sítě ICM a potřebami mládeže,
•
aktivní spolupráci, výměně informací a zkušeností , společném konzultování problémů a potřeb obou organizací a problému a potřeb
mládeže,
•
vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti mladého člověka po stránce odborné a komunikativní, pro participaci a integraci mladých lidí do
všech sfér života,
•
společném postupu při vydávání a publikování tematických informačních materiálů pro mládež,
•
vzájemné spolupráci na přípravě a uskutečňování významných kulturních, společenských a odborných aktivit,
•
vzájemném akceptování odborníků na řešení společných okruhů problémů ve vybraných orgánech a aktivitách, na kterých se smluvní
strany dohodnou,
•
výměně informací o činnosti a aktivitách partnerské strany
•
vzájemné podpoře všeobecně prospěšné činnosti...
Článek 2
Spolupráce smluvních stran
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice uděluje Združeniu Informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike souhlas na šíření, distribuci, vydávání a jakékoliv nekomerční nakládání s informačními materiály, nebo jejich částmi, které

vydává Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice na území České republiky. Združenie Informačných a
poradenských centier mladých v Slovenskej republike má zároveň právo udělovat tento souhlas všem třetím stranám na území Slovenskej
republiky.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike uděluje Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro
mládež v České republice souhlas na šíření, distribuci, vydávání a jakékoliv nekomerční nakládání s informačními materiály, nebo jejich částmi,
které vydává Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike na území Slovenskej republiky. Asociace pro
podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice má zároveň právo udělovat tento souhlas všem třetím stranám na území České
republiky...
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a Združenie Informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike se dohodly, že budou každoročně organizovat společné setkání zástupců Informačních center pro mládež z České republiky
a Slovenské republiky, přičemž se bude střídat místo setkání – Česká republika a Slovenská republika.
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a Združenie Informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike se dohodly, že budou vzájemně spolupracovat, participovat a podílet se na projektech, které svým obsahem přispívají
k rozvoji informačních služeb pro mladé v obou zemích. Smluvní strany se zároveň dohodly, že zvláště cenné a důležité jsou ty aktivity, které jsou
inovativní, s použitím moderních technologií a které svou originalitou a provedením jsou schopny oslovit mladého člověka žijícího v moderní
společnosti. Proto budou smluvní strany spolupracovat především na následujících aktivitách:
•
publikování informací prostřednictvím sociálních sítí,
•
publikování informací prostřednictvím různých mobilních zařízení, mobilních telefonů a tabletů,
•
vývoji a provozování speciálního internetového obchodu zaměřeného na distribuci informačních materiálů od různých
vydavatelů v tištěné a elektronické podobě,
•
šíření informací prostřednictvím zasílání krátkých sms zpráv mladým lidem.
Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a Združenie Informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike se dohodly, že priority spolupráce obou organizací budou dohodnuty každoročně, vždy ke konci kalendářního roku na rok
následující.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
....Tato smlouva je základem pro širokou spolupráci ve sféře občanských aktivit v oblasti poskytování informačních a poradenských služeb pro
mládež. Jejím východiskem jsou:
•
Evropská charta informací pro mládež, přijatá na XV. VS ERYICA
•
Strategie EU pro mládež: investování do mládeže a posílení jejího postavení 2010 – 2018
•
Evropský rámec mládežnické politiky
•
Bílá kniha o mládeži
•
Budoucnost mládežnické politiky Rady Evropy: Agenda 2020
•
Všeobecná deklarace lidských práv
•
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (90) 7 týkající se informačních a poradenských služeb pro mládež
v Evropě
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Její naplňování bude vyhodnocováno jednou ročně. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat po
vzájemné dohodě smluvních stran písemnými dodatky k ní vyhotovenými. Výpovědní doba této smlouvy, jedné ze smluvních stran, je 6 měsíců.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že jejímu obsahu porozuměly a že obsah odpovídá skutečnému projevu jejich vůle a na důkaz
souhlasu ji podepisují.
V Prachaticích dne 25. dubna 2013

Vlastimil KOPEČEK
předseda AICM ČR

Michal DOBIAŠ
předseda ZIPCeM

Smlouva o vzájemné spolupráci ve slovenské jazykové verzi byla podepsána dne 22. března 2013 v Prievidzi u příležitosti Výročného
shromaždenia ZIPCEM SR.

