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Listopad 2016

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 Z NICM   

Spolu s mrazivými dny a pomalu se blížícím adven-
tem se k nám do prostor NICM v Praze a zapůjčených 
prostor DZS (Domu zahraničních služeb) začali sjíždět 
adepti na čtyřdenní Školení pro začínající pracovníky 
ICM neboli YINTRO. Kurz YINTRO je certifikován 
organizací ERYICA a v minulosti byl také označován 
zkratkou MBTC (Minimum Basic Training Course).
Stejně jako je náplň informač-
ního pracovníka pro mládež 
velmi široká a přitom odborná, 
tak i toto školení mělo širokou 
náplň témat podaných odbor-
ným způsobem. V teoretické 
části lektorky účastníky sezná-
mily například s historií sítě in-
formačních center pro mládež 
v zahraničí, mezinárodními zá-
sadami práce v ICM a charak-
terem agentury ERYICA. Ško-
litelky Julie Menšík Čákiová a 
Lenka Odvárková však výklad 
teorie provázaly také sérií akti-
vizačních cvičení a praktických 
úkolů.
Nejobsáhlejšími praktickými částmi byly za prvé ná-
cvik setkání pracovníka informačního centra s klientem 
a za druhé série aktivit na téma Mediální gramotnost.
V rámci prvního úkolu se všichni informační „novi-
cové“ vystřídali v pozici klienta i pracovníka. Klienti 

měli za úkol pokládat pracovníkům záludné otázky, 
které mohli pracovníci zodpovědět za pomocí počítače 
s vyhledávačem, vlastních zkušeností či kvalifikova-
nou improvizací. Pracovníci po sehrání scénky násled-
ně získali zpětnou vazbu, ve které se dozvěděli, jaké 
další postupy mohli zvolit pro získání informací, ale 
bylo zhodnoceno také jejich celkového vystupování ve 

vztahu ke klientovi včetně neverbál-
ní komunikace.
Další den dostali účastníci, rozdě-
lení do čtyř skupin, úkoly týkající 
se zastřešujícího tématu Mediální 
gramotnost. Jedna skupina měla za 
úkol připravit prezentaci, která by 
se mohla promítat například ve ško-
lách. Druhá skupina si měla k tomu-
to tématu připravit článek, tiskovou 
zprávu a příspěvek na Facebooku. 
Třetí skupina měla za úkol vytvo-
řit facebookovou mediální kampaň 
skládající se z několika příspěvků a 
poslední skupina vytvářela seznam 
odborných a jiných věrohodných 
zdrojů k tématu. Navzájem pak jed-

notlivé skupiny svá hotová díla ostatním skupinám pre-
zentovaly.

Pokračování na straně 2.

Školení YINTRO v NICM 
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Přednáška na téma práce a cestování v USA 

AKTUALITY Z NICM   
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Dne 8. listopadu 2016 se v Informačním centru v 
Českých Budějovicích uskutečnila přednáška na 
téma práce a cestování v USA. Zástupci společnosti 
Smaller Earth představili zahraniční programy Camp 
Leaders a Resort Leaders. Posluchače seznámili s od-
lišnostmi prezentovaných programů, vlastními zážitky 

i možnostmi cestování po skončení pobytů. Přednášku 
navštívilo 20 studentů středních i vysokých škol. Po 
předání informací i osobních zkušeností přednášející 
nabídli prostor pro dotazy. Zájemci se domluvili na 
postupu registrace, převzali si kontaktní údaje.

Protože u nás v íčku proběhla už pěkná řádka kultur-
ních večerů, stala se z toho taková naše tradice. Bavi-
li jsme se již ve stylu Arménie, Španělska, Švédska, 
Kypru či Turecka. S pomocí naší dobrovolnice Terky, 
kterou jsme v roce 2015 vyslali na EDS do Francie, 
jsme uspořádali francouzský večer. S propagací nám 
jako vždy pomohla naše šikovná Melike, která vytvo-

řila plakát k akci. Druhá dobrovolnice Polina pomá-
hala při přípravě palačinek a vůbec při výběru všech 
těch francouzských pochoutek. Když jsme je spolu 
s návštěvníky všechny ochutnali, přišla na řadu pre-
zentace. Terka nám představila Paříž, její předměstí a 
další města tak, jak je poznala během deseti měsíců 
ona sama. Povídala nejen o zvycích, fotbale, ale i o te-

roristických útocích a jejich následcích. 
V pozadí nám hrála hudba, při které se 
naši hosté plně naladili na francouzskou 
notu. Bylo více než zajímavé, poznat 
pohled EDS dobrovolnice na tuto zemi. 
O dalších jejich zážitcích z Francie si 
můžete přečíst zde: http://slanoviny.cz/
francie-7/

Kateřina Jandová
ICM Slaný

Listopad v ICM Slaný

Pokračování ze strany 1.

Velmi zajímavou a užitečnou částí byl lektorský vstup 
vedoucí NICM Šárky Kuškové, která pracovníky in-
formačních center pro mládež uvedla do problematiky 
získávání certifikace pro jejich ICM. Část obsahovala 
praktické ukázky a diskuzi.
Účastníci tak ze školení odcházeli vybaveni mnoha 
novými informacemi a získanými dovednostmi, které 
mohou ve své práci začít používat. 
Mnozí si pobyt v Praze ve večerních hodinách zpří-

jemnili také nákupy během takzvaného „Black Friday“ 
(den velkých slev v obchodech) či se šli prodírat davy 
při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu na Sta-
roměstském náměstí. Nejspíše by však bylo na místě 
uvádět u všech přísudků spíše koncovku ypsilon, ne-
boť se školení v celkovém počtu osmnácti lidí zúčast-
nil pouze jediný muž. Na ostatní muže se těšíme na 
příštím školení... YINTRO zdar!

Jana Beničáková, NICM 

V dnech 1. - 4. listopadu jsme se zúčastnili Veletrhu 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 
v Brně. Stánek jsme obsadili spolu s pracovníky Euro-
passu. První dva dny jsme především za pomoci Petry 
Heřmanové z ICM Ivančice návštěvníkům představili 
Infoabsolvent a portfolio Europassu, zejména životo-
pis a jazykový pas. Největší zájem z řad návštěvníků 
byl o možnostech absolventů po střední škole. Povídali 
jsme si s nimi nejen o příjímacích zkouškách na vysoké 
školy a o žádaných oborech, ale i o možnostech dalšího 
vzdělávání nejen v Česku, ale i v zahraničí a také o pra-
covních příležitostech pro mladé lidi. Zbývající dva dny 
měli na starosti pracovníci Europassu, kteří do hloubky 
představili svoje produkty. 

Veletrh Gaudeamus
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Rotiglova bylinková zahrada v Petrovicích u Karviné 
Hodina H přináší do Kraje Vysočina jedinečný projekt Evropské 
dobrovolné služby (EDS) s názvem "Vysočina Imprint" aneb „Sto-
pa Vysočiny“. Název projektu označuje stopu - otisk - dopad, kterou 
skupina dobrovolníků zanechá v Kraji Vysočina a současně stopu na 
dobrovolnících, přínos, který jim tato EDS zkušenost vtiskne do je-
jich životů. Projekt zapojuje celkem 12 zahraničních dobrovolníků 
z 8 evropských zemí do 4 organizací v Kraji Vysočina. Hodina H 
koordinuje spolupráci Fokusu Vysočina, ČCE Diakonie - středisko 
v Myslibořicích a Muzeum Vysočiny Pelhřimov, které dobrovolníky 
hostí. Hodina H hostí celkem 6 dobrovolníků. Projekt snoubí oblast 
neformálního vzdělávání, sociální práce, historie, kultury a evropské-
ho partnerství.
Obecným cílem projektu je přispět evropské spolupráci v oblasti mlá-
deže prostřednictvím vytvořených neformálně vzdělávacích dobro-
volnických míst/příležitostí a otevření prostoru v hostitelských orga-
nizacích pro inovaci, přínos ze zahraničí a nové zkušenosti. Projekt 
podporuje motivaci mladých lidí, otevření místních komunit jiným 
kulturám, posiluje pozitivní vnímání neformálního vzdělávání, získá-
vání zkušeností vpraxi a dobrovolnictví.

Dobrovolníci pracují s dětmi, mladými lidmi, seniory, zapojují se do každodenní činnosti organizací, ve kterých 
působí, připraví aktivity, během kterých předávají informace o své zemi a kultuře, obohacují svými podněty akce 
organizací, rozvíjí své kompetence.
Zapojené země: Francie, Španělsko, Německo, Portugalsko, Polsko, Maďarsko, Bělorusko, Ukrajina, hostitelská 
ČR.
Hodina H také každoročně vysílá mladé lidi ve věku 18 – 30 let na Evropskou dobrovolnou službu do zahraničí. 
Máte-li zájem, kontaktujte nás.
Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhři-
mově.

Evropská dobrovolná služba s Hodinou H

Na začátku listopadu za námi do Íčka měli dorazit dob-
rovolníci z TAMJDEM. Chtěli nám pomoct zasadit 
základy naší bylinkové zahrady. Bohužel jak už tomu 
na podzim bývá, většinu dobrovolníků skolila nemoc. 
Vzhledem k tomu, že nám navíc venku začalo mrznout 

a k zasazení dřevěných kůlů bychom museli vynaložit 
opravdu hodně síly, domluvili jsme se s TAMJDEM, 
že akci přesuneme na jaro! To nás ale neodradilo od 
uspořádání bylinkových workshopů. Zájemců, kteří se 
chtěli dozvědět o tom, co dělají bylinky přes zimu, se 
našlo opravdu hodně. Během dvou dnů se nám tady 
vystřídalo zhruba 120 lidí. Popovídali jsme si o by-
linkách, o tom, co se s nimi děje přes zimu… To, co 
účastníky ovšem zaujalo nejvíce, byla jako již tradičně 
ochutnávka produktů, které se získávají právě z by-
linek. Návštěvníci tak mohli ochutnat pampeliškový 
med, levandulovou limonádu nebo třeba bezinkové 
želé. Věříme, že si všichni od nás odnesli plno nových 
informací a navíc odcházeli domů zdraví jako řípy. 
My už se teď připravujeme na další akci, kterou bude-
me pořádat ve spolupráci s obcí Petrovice u Karviné a 
místní ZŠ – Petrovický advent. 

Markéta Nováková, 
ICM Petrovice u Karviné

Kurz 1. pomoci v Českých Budějovicích 

V pondělí 21. listopadu 2016 organizovali pracovníci  
ICM Č. B. kurz 1. pomoci pro děti a mládež ze Středis-
ka výchovné péče v Českých Budějovicích a Dětského 

diagnostického ústavu v Homolích. Pod vedením lek-
torky Oblastního spolku Českého červeného kříže Čes-
ké Budějovice  se účastníci kurzu naučili, že k záchra-
ně lidského života stačí dvě ruce, vyzkoušeli si přivolat 
záchrannou službu, masáž srdce a ošetřit krvácení.

1. listopadu jsme pořádali tématický podvečer pro 
všechny zájemce o program Erasmu + Výměna mláde-
že, na který jsme si pozvali čtyři šikovné studentky a 
jejich lektorku Dagmar Mega z organizace Akropolis v 
Uherském Hradišti. Tato organizace je certifikovaná k 
vysílání účastnic na programy Výměny mládeže a paní 
Mega vždy vyjíždí s nimi. Dívky se zúčastnily celkem 
tří zahraničních výletů, a to v Rakousku, Anglii a Špa-
nělsku. O besedu s nimi byl veliký zájem, dokonce do-
razily mladší zájemci i v doprovodu rodičů a zjišťovali 
potřebné informace k možnostem výjezdu. Týden nato 

měly dívky další besedu, tentokrát již ve škole na Střed-
ní škole průmyslové, hotelové a zdravotnické, kde pro 
velký zájem přednášely v tělocvičně. „Dnešní mládež 
chce být mobilní a je to znát. Proto doufáme, že jsme 
každého alespoň trochu inspirovaly, a že se nebudou 
bát vyjet, ať už s námi nebo s jinou organizací,“ dodala 
Dagmar Mega.
        

Informační centrum pro mládež UH

Výměna mládeže aneb Setkání s inspirací v ICM UH

www.nicm.cz
www.nicm.cz
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Drakiáda tentokrát Na Kutilce  

AKTUALITY Z REGIONU  
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V úterý 22. listopadu 2016 se za spoluúčasti Informačního centra 
pro mládež v Českých Budějovicích uskutečnilo promítání do-
kumentárních snímků na téma „Příběhy těch, kteří opustili své 
domovy“, a to v rámci projektu Příběhy bezpráví (vzdělávací 
program Jeden svět na školách). Promítání se zúčastnili studenti 
Vyšší odborné školy a Střední školy, s. r. o. České Budějovice. 
Po zhlédnutí snímku následovala otevřená beseda se studenty. 

Příběhy bezpráví - přednáška v Českých Budějovicích 

Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, které pořádá 
Informační centrum pro mládež Český Brod společně 
s neziskovou organizací LECCOS a se 14. střediskem 
Junáka Psohlavci, proběhlo v sobotu koncem října. Ná-
vštěvníky neodradilo ani bezvětří, které trvalo celé od-
poledne, kdy probíhala tato tradiční českobrodská akce.

Velmi chladné říjnové dny vystřídalo v sobotu příjem-
né slunečné počasí a na atletický stadion Na Kutilce 
dorazilo více než 170 návštěvníků a v tradičních dra-
čích soutěžích zápolilo téměř 90 dětí. Děti, většinou 
s pomocí svých rodičů, převážně tatínků, vyvedly své 
draky do výšky, kde ovšem draci vydrželi létat jen 
chvíli. Na bezvětří jsme, bohužel, na naší Drakiádě 
zvyklí. Dětem nezbývá nic jiného, než se snažit draka 
vyhnat co nejvýše nebo vytrvale běhat a vést draka za 
sebou. 

V soutěži o nejkrásnějšího svépomocí vyrobeného dra-
ka soutěžili  raci látkoví i z papíru. Malí tvůrci, majite-
lé nejkrásnějších draků, i nejvytrvalejší „dračí piloti“, 
byli na konci odměněni zajímavými cenami. 

Ten, kdo v sobotu nechtěl v bezvětří pouštět draka, 
mohl si projít dvanácti disciplínami. Děti stavěly vy-
soké věže na hranolkovišti, běhaly na gumě, soutěži-
ly ve vázání uzlů na čas, prošly si slepeckou stezkou, 
vyzkoušely si sport woodkopf nebo korfball, ale také 
si mohly na památku vyrobit svoji vlastní placku. Za-
jímavou disciplínu pro ně připravila firma Elektrowin, 
která se zabývá zpětných odběrem vysloužilých elek-
trozařízení. Děti se na jejím stanovišti dozvěděly více 
o materiálech, ze kterých se různé elektrické přístroje 
vyrábí, a jak je důležité tato zařízení správně třídit a re-
cyklovat. Také si zaskákaly na velké nafukovací kon-
vici. Všichni malí účastníci, kteří prošli alespoň polo-
vinou disciplín, si odnesli malé odměny. 

Za ICM Ivana Nývltová, Zdenka Bočková

Inkubátor nápadů

     Od středy do neděle 9.-13.11.2016 jsem se zúčast-
nila česko-slovenského školení Inkubátor nápadů, jež 
bylo ochutnávkou možností programu Erasmus. In-
kubátor si kladl za cíl - pomoct účastníkům proměnit 
nápady v realizovatelné projekty v rámci Klíčové akce 
1 v programu Erasmus+: Mládež v akci, zvýšit kvali-
tu už existujících námětů na projekty, které doposud 
nebyly podpořené a zároveň síťování českých a slo-
venských organizací a neformálních skupin mladých 
lidí. Účastnit se mohl téměř kdokoliv, kdo pracuje s 
mládeží, měl nějaký nápad na projekt, předkládal již v 
minulosti projekt, který ale nakonec nebyl podpořen či 
má nějakou zkušenost s programem Erasmus+. 

     Pro mě osobně jakožto milovnici hor nebyla láka-
dlem jen samotná náplň školení ale také jeho lokalita. 
Konal se totiž v Krkonoších v Černém Dole ve tří-
hvězdičkovém hotelu Aurum. K dispozici byly dvou-

lůžkové pokoje, veliká jídelna s krásným výhledem, 
tělocvična, bazén a sauna. Naše aktivity se většinou 
realizovaly ve větším sále s dataprojekcí. Našimi 
průvodci a rádci světem projektů byly velice milí a 
vstřícní školitelé Silvie Štefániková, Petr Kačena, 
Tereza Beranová a Roman Klepetko. Velice oceňu-
ji formu, jakou nám školitelé nejrůznější informace 
předávaly. Vše bylo velice interaktivní, přínosné a 
zároveň zábavné. Kupříkladu když jsme měli na pro-
gramu Design thinking. Naším úkolem byl tzv. Wa-
llet project - neboli navrhnout kolegovi ideální pe-
něženku přesně dle jeho představ. To samé bychom 
měli brát v potaz pokud chceme psát projekt, musíme 
přesně vědět, co cílová skupina potřebuje. Je důleži-
té reagovat na skutečné, aktuální. Další zábavnou a 
přesto velice naučnou aktivitou bylo Lucky Casino 
Music. Pod tímto názvem se skrýval správný postup 

při vyplňování žádosti, tak aby jí nic nechybělo a byla, 
co nejlépe bodově ohodnocena. 

     Musím uznat, že školení nejen splnilo, ale úplně pře-
výšilo má očekávání. Dalo mi neskutečně moc užiteč-
ných informací, rad, nápadů a také poznání nových lidí 
ať už z České či Slovenské republiky. Nyní se mnohem 
lépe orientuji v projektové žádosti, vím jakých chyb 
bych se měla vyvarovat, co nesmím opomenout při 
tvorbě projektu atp. 
A každý žadatel by si měl vždy prvně uvědomit  - Ne-
robme pre mladých, bez mladých. 

ICM Jindřichův Hradec
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Žáci ZŠ z Prostějovska zažili Dobrodružství s počítačem

Na dvanáctý ročník soutěže žáků čtvrtých a pátých 
tříd se letos vypravilo do budovy Cyrilometodějského 
gymnázia a prostor Informačního centra pro mládež 
(ICM) Prostějov 92 soutěžících z dvanácti základních 
škol z Prostějova a okolí, aby ukázali, jak dobře si po-
radí s počítačem a se zadanými úkoly. Z celodopoled-
ního klání pak jako vítěz vyšlo družstvo ze ZŠ Proti-
vanov.

Krátce po osmé hodině 
začalo v úterý 15. lis-
topadu zápolení mezi 
prvními pěti z celkem 
dvaceti tří přihlášených 
čtyřčlenných družstev 
žáků čtvrtých a pátých 
tříd základních škol z 
Prostějovska. Po vy-
světlení pravidel sou-
těže se dvě dvojice dětí 
z každého družstva za-
brala do jednoho úko-
lu. „Začínáme vždy logickou hrou, tentokrát při ní 
musely děti hodně spolupracovat, protože postavičky 
hry jsou spolu spojeny na gumě. Mimo to na ně čeka-
ly i další úkoly – vyhledávání na internetu, ilustrace k 
přísloví „Nekupuj zajíce v pytli“ a formátování v pro-
gramu Word,“ doplnila výčet úkolů Ivana Matyášková, 
vyučující na Cyrilometodějském gymnáziu a vedoucí 
soutěže v jedné osobě. Nejobtížnější přitom bylo podle 
dětí právě vyhledávání a formátování. „Na soutěž jsem 
se moc těšil, ve škole jsme trénovali a během soutěže 
jsme se s Jájou dostali až do desátého kola hry,“ po-

chválil svůj výkon Honza z Drahan.
Soutěžní družstva přicházela během celého dopoledne. 
Hned po příchodu si soutěžící vylosovali číslo svého 
družstva, občerstvili se sušenkou, vodou, případně sva-
činou z domova a hrdě si připnuli odznáček s moti-
vem soutěžní hry Robot Brother Lab. Pak už je čekalo 
45minutové soutěžní klání. Učitelé, kteří je doprová-
zeli, měli zatím příležitost prozkoumat v klidu obsah 
tašky s informačními materiály a pozvánkami, kterou 
pro ně organizátoři připravili.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v 
13.45 hodin ve školním klubu Oáza. Ceny vítězům 
předávala Ivana Matyášková, vedoucí soutěže, Pavel 
Polcr, ředitel Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ 
v Prostějově a Anna Müllerová, vedoucí ICM Pros-
tějov. Všechna družstva byla oceněna diplomem a ta, 
která se umístila na prvních deseti místech, získala také 
hodnotné ceny. 
Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo žáků ze 
Základní školy Protivanov, kteří vybojovali dárkovou 
tašku s deskovou hrou a USB flah diskem, který do 

soutěže, spolu s dalšími 
cenami, věnovala firma 
INFOS Art, s.r.o. Paní 
učitelka vítězného druž-
stva si pak odnášela cenu 
pro školu složenou pře-
devším z deskových her a 
knih věnovaných firmou 
Computer Media s.r.o.. 
„Oceněni byli soutěžící 
až do desátého místa, a to 
především díky štědrosti 
našich sponzorů, kterými 
byly kromě již jmenova-
né firmy také HABRO a 

InterInvest Moravia, s.r.o. Touto cestou bychom jim 
proto chtěli velmi poděkovat za jejich přízeň naší sou-
těži a za podporu,“ dodala Anna Müllerová, vedoucí 
ICM Prostějov, které soutěž spolu s gymnáziem orga-
nizuje.
Druhé místo v soutěži vybojovali žáci ze ZŠ nadporu-
číka Josefa Františka a MŠ Otaslavice a na třetím místě 
se umístilo družstvo žáků ze Základní školy Krumsín.

Zdroj: Tisková zpráva ICM Prostějov

KRÁTCE Z NICM 

• Dne 16. listopadu jsme uspořá-
dali blok přednášek v Základ-
ní škole Wagnerovo náměstí 
v Berouně na téma možnosti 
žáků po základní škole, který 
se především týkal novinek 
o příjímacích zkouškách na 
střední školy, které budou plat-
né od roku 2017. Dále jsme 
zmínili možnosti studia střed-
ní školy v zahraničí, což mělo 
velký ohlas. Každou přednáš-
ku jsme zakončili diskusním 
blokem, ve kterém byli aktivní 
žáci odměněni propagačními 
předměty sítě ISM.

 
• Dne 30. listopadu jsme se zú-

častnili semináře Euroguidance 
na téma kariérových kompe-
tencí. Po ukončení teoretických 
přednášek jsme se zapsali do 
workshopu, na kterém jsme 
sami na sobě vyzkoušeli prá-
ci s kartičkami v kariérovém 
poradenství. Bylo to zábavné 

a poučné. Účastníci se dozvě-
děli, jaké hodnoty jsou pro ně 
nejen v práci ale také v životě 
důležité, zjistili, kteří účastní-
ci mají podobné hodnoty jako 
oni, naučili se vytvářet týmy 
podobně smýšlejících jedinců a 
na základě konsenzu se naučili 
i fiktivně „založit podnikání“ 
a najít své vlastní uplatnění v 
týmu. To znamená, že museli 
být schopni prodat své vlastní 
schopnosti, dovednosti či zku-
šenosti, aby měli svému podni-
katelskému týmu co nabídnout. 
Euroguidance na svých konfe-
rencích a seminářích pořádá ce-
lou řadupodobných workshopů, 
na kterých je možné na vlastní 
kůži vyzkoušet zajímavé akti-
vity vedoucí k poznání vlast-
ních hodnot, kompetencí, cílů 
a podobně. Účastník pak může 
nabyté vědomosti a zkušenosti 
předávat dále a aktivity s urči-
tou úpravou uskutečnit třeba 

ve skupině studentů na střední 
škole či s jednotlivci, kteří se k 
němu do informačního centra 
přijdou poradit ohledně jejich 
kariérního směřování a uplat-
nění.

• Na konci listopadu jsme se 
zúčastnili konference na téma 
Podpora mladých v aktivním 
přístupu k vytváření předpo-
kladů pro budoucí uplatnění 
na trhu práce  v  Praze. V 1. 
bloku se představili závěry z 
evropského projektu THEY.
EA, který se zabýval zvýše-
ním  povědomí o evropských 
programech a nástrojích, které 
mohou pomoci mladým lidem 
s hledáním práce a začleněním 
do pracovního trhu. Tématem 
2. bloku byla podpora mladých 
v aktivním přístupu k vytváření 
předpokladů pro budoucí uplat-
nění na trhu práce a v podniká-
ní.  

Halloween s čápem Klapíkem

Už jste o tom slyšeli? 
V pondělí 7. 11. 2016 v Českých 
Budějovicích strašilo. Sídlo Rady 
dětí a mládeže Jihočeského kraje 
a Informačního centra pro mládež 

ČB bylo plné stra-
šidel, chlupatých 
pavouků, netopý-
rů, Frankensteinů 
a očních bulev, 
které se k nám 
přikutálely ze zá-
hrobí. Tvořivé 
akce se zúčast-
nilo patnáct dětí 
z Dětského dia-
gnostického ústa-
vu v Homolích 

a ze Střediska výchovné péče v 
Českých Budějovicích. Děti si na 
památku odnesly své strašidelné 
výtvory a sladké odměny.


