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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

Jaké novinky by nás v roce 2017 mohly zajímat?
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•	 Ministerstvo	vnitra	zřídilo	nové	Centrum	proti	te-
rorismu	a	hybridním	hrozbám.	Toto	centrum	bude	
mimo	 jiné	 sledovat	 dezinformace	 na	 internetu	 a	
uvádět	 je	na	pravou	míru.	Výsledky	 této	činnosti	
mohou	 pracovníci	 ICM	 využívat	 k	 informování,	
poradenství	 a	 přednášení	 v	 oblasti	 mediální	 gra-
motnosti.	Problematika	mediální	gramotnosti	bude	
letos	velmi	aktuální	nejen	při	práci	s	mládeží.

•	 Také	terorismus	bude	s	největší	pravděpodobnos-
tí	velkým	tématem	roku	2017.	„Íčka“	toho	mohou	
využít	a	mladé	lidi	informovat	o	reálných	hrozbách	
terorismu	 v	 Česku,	 a	 přitom	 zdůraznit	 primární	
motiv	teroristů	šířit	strach	a	získávat	publicitu.	

•	 V	říjnu	proběhnou	volby	do	poslanecké	sněmovny.	
Jedná	se	o	ideální	příležitost,	kdy	můžeme	sezná-
mit	mladé	lidi	s	principy	zastupitelské	demokracie,	
volebním	systémem	a	vést	je	k	aktivnímu	a	zodpo-
vědnému	občanskému	přístupu.	Můžeme	je	nejen	
přesvědčit,	aby	šli	volit,	ale	také	aby	předtím	vy-
hledávali	a	kriticky	hodnotili	informace	z	médií	a	
volebních	kampaní	a	nenechali	se	snadno	strhnout	
populismem.	„Íčka“	mohou	například	pořádat	sérii	
setkání	s	představiteli	různých	politických	stran.

•	 S	vývojem	moderních	technologií	jsou	stále	aktu-
álnější	témata	jako	kyberšikana	a	bezpečnost	na	in-

ternetu.	Osvětu	v	této	oblasti	dělá	Národní	centrum	
bezpečnějšího	internetu	v	rámci	svého	projektu	Sa-
fer	Internet	CZ.	Více	o	tomto	tématu	se	dozvíte	na	
straně	8.	

•	 Stravování	a	životní	styl	mládeže	ovlivní	nová	vy-
hláška	Ministerstva	školství,	která	zpřísňuje	poža-
davky	na	potraviny,	které	se	prodávají	ve	školních	
bufetech	 a	 automatech.	 Vyhláška	 se	 neomezuje	
pouze	 na	 doplňkový	 prodej	 potravin	 ve	 školách,	
ale	 zaměřuje	 se	 i	 na	 podporu	 školních	 jídelen	 a	
vzdělávací	 pohybový	 a	 výživový	 program.	 ICM	
mohou	také	přispět	ke	zdravějšímu	životnímu	sty-
lu		mladých,	a	to	například	sérií	přednášek,	vytvo-
řením	propagačních	materiálů	či	článků	na	webu	a	
podobně.	Pro	inspiraci	se	můžete	podívat	na	sérii	
videí	„Stravování	s	radostí“,		které	na	svém	webu	
zveřejňuje	ICM	Plzeň:	http://www.icmplzen.cz/	

•	 Zaměstnavatelé	si	mohou	podle	novely	občanské-
ho	zákoníku	sjednat	pracovní	poměr	s	patnáctiletý-
mi	osobami	ještě	před	tím,	než	jim	skočí	povinná	
školní	docházka.	Skutečně	nastoupit	do	práce	však	
mladiství	 mohou	 až	 po	 ukončení	 docházky.	 Viz	
§	35:	„Nezletilý,	který	dovršil	patnáct	let	a	ukon-
čil	povinnou	školní	docházku,	se	může	zavázat	k	
výkonu	závislé	práce	podle	jiného	právního	před-
pisu.“	Přitom	 stále	platí,	 že	podle	§	34:	 „Závislá	
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práce	nezletilých	mladších	než	patnáct	let	nebo	ne-
zletilých,	kteří	neukončili	povinnou	školní	docház-
ku,	je	zakázána.“

•	 Gymnázia	a	lycea	budou	mít	od	roku	2021	povin-
nou	maturitu	z	matematiky.	Letos	však	bude	pokra-
čovat	diskuze	o	tom,	zda	mají	mít	povinnou	maturi-
tu	z	matematiky	také	studenti	středních	odborných	
škol.	Ministryně	školství	Kateřina	Valachová,	která	
je	pro	tuto	variantu,	počítá	s	větším	financováním	
škol	tak,	aby	měli	žáci	pro	výuku	matematiky	více	
prostoru.	Požaduje	menší	studijní	skupiny,	větší	in-
dividualizaci	výuky,	a	aby	výuka	byla	více	zamě-
řená	 na	 rozvoj	 logického	myšlení.	Z	matematiky	
nyní,	ačkoliv	není	povinná,	propadá	u	maturity	ze	
všech	maturitních	předmětů	nejvíce	žáků!

•	 Od	 roku	2017	 se	 zvyšuje	minimální	mzda	na	 11	
tisíc	korun.	

•	 Čeští	občané	začnou	nově	dostávat	občanky	s	elek-
tronickým	čipem,	který	jim	umožní	vyřizovat	úřed-
ní	záležitosti	přes	internet.	Občané	s	novou	občan-
kou	budou	moci	přes	internet	založit	firmu,	podat	
žalobu,	požádat	o	dávky,	podepisovat	 různé	 typy	
smluv	 aj.	Do	 roku	 2018	 by	 všechny	 úřady	měly	
zprovoznit	 své	 agendy	 online.	 Přednostně	 budou	
zprovozněny	agendy,	 jako	 jsou	výpisy	z	 rejstříku	
trestů,	obchodního	rejstříku,	katastru	nemovitostí,	
podání	daňového	přiznání	online	apod.

Jana Beničáková, NICM

Rok 2017 v Petrovicích - chystáme expanzi do regionu 
a budeme motivovat a spolupracovat!
Do	letošního	roku	vstupujeme	poprvé	s	certifikátem.	I	když	si	někdo	může	myslet,	že	informační	centra,	kte-
rá	vznikají	na	vesnicích	a	v	obcích,	jsou	zbytečná,	my	si	to	nemyslíme.	A	v	letošním	roce	jsme	se	rozhodli	o	
tom	přesvědčit	také	ostatní.	Zkrátka	a	dobře	se	toho	nebojíme.	Chceme	se	zaměřit	na	spolupráci	s	ostatními	
íčky	z	regionu	–	Karviná,	Těšín,	Ostrava,	Orlová.	V	prosinci	jsme	uspořádali	setkání	pracovníků,	ze	kterého	
vzešel	společný	projekt	na	podporu	sítě	ISM.	
Naším	hlavním	tématem	roku	2017	je	podpora	a	rozvoj	mladých	lidí.	Nakopnout	k	něčemu	mladé	lidi	v	
dnešní	době	je	opravdu	těžké,	ale	my	to	nevzdáme	a	budeme	se	snažit	motivovat.	Moravskoslezský	kraj	je	po	
Ústeckém	kraji	na	druhé	příčce	nezaměstnanosti	v	ČR.	Chceme	mladým	lidem	ukázat	možnosti,	kde	se	mo-
hou	realizovat.	Jedním	z	témat,	na	které	bychom	se	chtěli	letos	zaměřit,	je	sociální	podnikání.	Připravujeme	
seminář	jak	pro	mladé,	tak	pro	ostatní	pracovníky	ICM.	Výstupem	bude	příručka	„Jak	na	sociální	podnikání	
pro	mladé“.	
Na	konci	roku	jsme	se	dozvěděli,	že	jsme	obdrželi	akreditaci	na	EDS.	Dalším	cílem	je	tedy	napsat	úspěšný	
projekt	na	dobrovolníky,	kteří	by	se	zapojili	do	chodu	v	našem	íčku,	a	se	kterými	bychom	mohli	vyrazit	do	
škol	a	různých	dalších	institucí	(úřad	práce,	coworkingová	centra…)	šířit	myšlenku	EDS.	Do	budoucna	by-
chom	se	chtěli	stát	aktivní	vysílající	organizací	EDS.		
V	minulém	roce	se	nám	skvěle	osvědčilo	propojení	vztahů	mezi	neziskovým,	veřejným	a	soukromým	sek-
torem	–	především	spolupráce	se	sociálním	podnikem	kavárnou,	která	sídlí	ve	stejné	budově.	Neformální	
prostředí	kavárny	přispívá	naší	návštěvnosti.	Výborně	nám	také	funguje	spolupráce	s	obcí.	Pro	letošní	rok	
máme	naplánováno	několik	společných	akcí.			
I	v	letošním	roce	chceme	navázat	na	enviro	tématiku.	Na	konci	dubna	se	u	nás	bude	konat	víkendovka	s	
dobrovolníky	z	Tamjdem,	o.p.s.	Budeme	společně	budovat	bylinkovou	zahradu,	na	kterou	budou	navazovat	
enviro	naučné	workshopy.	Mimo	to	chystáme	například	komunitní	semínkárnu	nebo	venkovní	letní	kino.
Toto	jsou	ve	zkratce	naše	hlavní	cíle	a	plány	pro	rok	2017.	O	samotných	postupech,	úspěších	i	neúspěších	a	
podrobnostech	vás	budeme	v	průběhu	roku	informovat.
Přejeme	do	všech	ostatních	ICM	úspěšný	rok	2017!

Markéta a Andrea z ICM Petrovice u Karviné
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Leden	 v	 ICM	 Slaný	 byl	 víceméně	 ve	
znamení	loučení.	Našim	dobrovolnicím	
skončil	projekt	a	s	ním	i	pracovní	povin-
nosti	u	nás	v	íčku.	Dobrá	zpráva	je,	že	
obě	 slečny	plánují	v	ČR	zůstat.	Tedy	 i	
když	bez	nich	bude	v	 íčku	 smutno,	na	
té	přátelské	bázi	o	ně	nepřijdeme.	Obě	
se	 rozloučily	 posledními	 příspěvky	 na	
svém	 blogu,	 který	 pravidelně	 psaly	 na	
náš	web.	Polina	vzpomíná	na	první	den	
příjezdu,	 na	 začátky	 v	 neznámé	 zemi,	
ale	hlavně	píše	o	tom,	jak	jí	EDS	změ-
nila	život.
(http://www.icmslany.cz/aktuality/all-
-good-things-come-to-an-end/)
I	Melike	sumarizuje	svůj	rok	v	ČR	a	pře-
mítá	nad	vším	pozitivním	i	negativním.
(http://www.icmslany.cz/eds/this-is-my-
-blog-melike/saying-goodbye-is-never-easy/)

Kromě	smutného	loučení	jsme	se	v	lednu	měli	hezky.	
Plánujeme	pro	vás	nějaké	novinky,	 jako	 je	například	
filmový	klub,	a	tak	se	vše	snažíme	vypilovat	do	doko-
nalosti.	Pravidelně	si	také	můžete	na	našem	webu	číst	

seriál	článků	„Úspěšná	slánská	mládež“.	Každý	měsíc	
pro	vás	vyzpovídáme	jednoho	mladého	slaňáka,	který	
za	sebou	má	i	přes	svůj	nízký	věk	velké	úspěchy.	Taky	
chceme	v	ICM	přivítat	nové	dobrovolníky,	které	máme	
už	dokonce	vybrané	a	jsme	s	nimi	v	kontaktu,	tak	nám	
držte	palce,	ať	jsme	s	žádostí	úspěšní.

Kateřina Jandová, ICM Slaný

TruUni	je	projekt	o	vzdělání,	vysokých	školách	a	stu-
dentském	životě,	který	vytváříme	již	od	března	2016.	
Díky	 rozhovorům	 a	
článkům	 se	 snažíme	
tento	 svět	 přiblížit	 bu-
doucím	 i	 současným	
studentům	 očima	 lidí,	
kteří	 jsou	 toho	 sami	
součástí.	 V	 posledním	
měsíci	jsme	natočili	dva	
skvělé	rozhovory	z	pro-
středí	 kladenského	 ho-
keje.	 První	 z	 nich	 nám	
poskytl	Vít	Heral,	mluv-
čí	 kladenského	 hokejo-
vého	 týmu	Rytíři	Klad-
no.	Prozradil	nám	jak	je	
důležité	vzdělání	hokejistů	a	jak	vidí	budoucnost	mlá-
deže	u	Rytířů	Kladno.	Také	jsme	měli	možnost	udělat	

interview	 s	 teprve	17letým	Adamem,	který	 se	 již	 ve	
svém	útlém	věku	podílí	na	mediální	a	grafické	podobě	

klubu.	Také	pro	ně	
píše	články,	natáčí	
rozhovory	 a	 do-
hlíží	 na	 hokejové	
zápasy.	
Tento	 projekt	
chceme	 v	 násle-
dujícím	 roce	 na-
dále	 rozšiřovat	 o	
další	 rozhovory	 a	
články	o	vzdělání,	
práci	a	dalšími	ak-
tivitami	s	tím	spo-
jenými.

Dominika Holznerová, ICM Kladno

Nové rozhovory pro TruUni
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Letošní	rok	jsme	začali	velikou	akcí,	o	které	jsme	ani	
předem	nevěděli,	 jak	dopadne.	Není	 to	 tak	 s	každou	
akcí?	 Nicméně	 po	 překonání	 nervozity	 a	 strachu	 z	
toho,	co	se	všechno	může	pokazit,	jsme	potěšili	a	vy-
kouzlili	 úsměvy	 celkem	
dost	lidem.	
Ve	 dnech	 od	 9.	 do	 11.	
ledna	 jsme	 v	 ranních	
hodinách	 rozdávali	 před	
třemi	 třebíčskými	 střed-
ními	 školami	 snídani	
zmrzlým	studentům.	
V	 pondělí	 jsme	 začali	
u	Hotelové	 školy	 a	Ob-
chodní	 akademie,	 kde	
se	současně	sdružují	stu-
denti	 Gymnázia	 Třebíč.	
Rozdávali	 jsme	 koblíž-
ky,	loupáky,	čaj	a	kávu.	
Stejně	tak	v	úterý,	 jen	u	
Katolického	 gymnázia,	
kde	 jsme	 k	 občerstvení	
rozdávali	ještě	denní	tisk	
–	Deník.	
Přišla	 středa	 a	 naše	 po-
slední	 škola.	 Největší	
škola	 v	Třebíči	 –	 Střední	 průmyslová	 škola.	 S	 touto	
velkou	výzvou	přišla	také	velká	zima,	ale	my	jsme	to	
nevzdali	a	i	v	-17°	C	jsme	byli	odhodláni	rozdat	hla-
dovějícím	studentům	jejich	zaslouženou	snídani.	Pak	

se	ale	stal	zázrak	a	pan	ředitel	byl	na	nás	tak	hodný,	
a	 že	 nás	 pustil	 přímo	do	budovy	 školy.	V	některých	
chvílích	(hlavně	tak	pět	minut	před	začátkem	vyučová-
ní)	jsme	moc	nestíhali,	jelikož	se	tam	na	nás	nahrnulo	

neskutečné	 množství	
studentů	 a	 pořád	 při-
cházeli	další.	Nakonec	
ale	 zakročil	 opět	 pan	
ředitel	Zdeněk	Borův-
ka	 a	 nahnal	 studenty	
do	 tříd.	 Během	 této	
akce	 jsme	 rozdali	 víc	
jak	450	snídaní.	
Hlavním	 cílem	 této	
akce	 bylo	 informovat	
studenty	 o	 možnosti	
využití	 našeho	 Íčka.	
Zatím	 pozorujeme,	
že	 návštěvnost	 od	 té	
doby	mírně	 stoupla	 a	
co	nás	těší,	tak	i	to,	že	
sem	 někteří	 studenti	
chodí	i	víckrát	týdně.	
S	 novým	 rokem	 při-
chází	také	nová	nabíd-
ka	filmů	od	KineDoku.	

V	současnosti	vytváříme	seznam	promítaných	filmů	i	s	
termíny,	o	kterých	vás	budeme	včas	informovat.

Za třebíčské Íčko Léňa Palánová

Turnovský parlament 
Tradice	 Parlamentu	 mládeže	 města	 Turnova	 velí	
měsíčně	 se	 scházet,	 rokovat	o	 tom,	co	 je	potřeba	
změnit	ve	městě	k	lepšímu	a	pak	to	také	realizovat.	
Dříve	se	setkání	zastupitelstva	konalo	ve	Středisku	
volného	času	Žlutá	ponorka,	od	loňského	podzimu	
však	přešlo	pod	patronát	 ICM	Turnov,	a	 tak	 se	z	
vedoucí	ICM	stala	i	vedoucí	PMMT.	
Ve	středu	18.	ledna	si	Parlament	zvolil	nové	před-
sednictvo,	zástupce	tří	turnovských	středních	škol.	
Předsedou	je	Lukáš	Moudrý	z	gymnázia	a	místo-
předsedkyněmi	Daniela	Drahošová	ze	zdravotní	

školy	a	Pavlína	Zakouřilová	z	umělecko-průmyslo-
vé	školy.	Současným	velkým	projektem,	na	němž	
Parlament	pracuje,	je	založení	internetového	časo-
pisu	místní	„mládeže	pro	mládež“.	Podporuje	 tak	
myšlenku	Informačních	center	pro	mládež,	proto	je	
kooperace	na	místě.	Dalším	aktuálním	problémem,	
jenž	právě	hýbe	školními	parlamenty,	je	výběr	po-
travin	ke	svačině	ve	školních	bufetech	a	automa-
tech.	 I	 tomuto	 tématu	 se	 chce	 nové	 předsednic-
tvo	věnovat	a	zjistit	stav	na	turnovských	školách.	
Máme	před	sebou	tedy	rok	plný	práce,	držme	palce	
předsednictvu	i	zbytku	městského	Parlamentu,	aby	
dokázali	měnit	svět	(i	když	jen	ten	turnovský)!

ICM Turnov
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Adventní setkání v Hluku

Poslední	 akcí	 loňského	 roku	 bylo	
setkání	 charitních	 dobrovolníků,	
dobrovolníků	našeho	Íčka	a	klientů	
charitního	 domu	 v	 Hluku	 a	 jejich	
vnoučků	za	účelem	tvoření	vánoč-
ních	 dekorací,	 kterými	 si	 charitní	
dům	 ozdobili.	 Také	 jsme	 napekli	
spoustu	dobrot,	od	slaných	a	slad-
kých	štrúdlů	až	po	křupavé	perníč-
ky,	 které	 děti	 zdobily	 a	 ujídaly.	K	

tomu	 nám	 v	 charitním	
domě	pečovatelky	uvaři-
ly	kafíčko	nebo	čaj,	 děti	
se	 mohly	 obsloužit	 tep-
lým	 ovocným	 punčem.	
Klientům	 jsme	 pomáha-
li	 s	 výrobou	 vánočních	
věnečků,	 které	 jim	 pak	
pečovatelky	 pověsily	
na	 dveře,	
vnoučata	 za	
pomocí	dob-

rovolníků	a	rodičů	za-
tím	 vyráběla	 vánoční	
stromečky	v	květináči	
a	 jiné	dekorační	před-
měty	 připomínající	
svátky	 narození	 Kris-
ta.	 Atmosféra	 byla	
velmi	slavnostní,	hráli	
nám	koledy	a	my	jsme	
zvládli	nejen	zhodnotit	

uplynulý	 rok,	 ale	 i	 si	 popovídat	 s	
klienty	o	letech,	kdy	jsme	ještě	ani	
nebyli	na	světě.	Někteří	vzpomínali	
na	své	mládí	a	lotroviny,	které	nás	
velmi	rozesmáli…	Na	závěr	jsme	si	
zazpívali	koledy	a	popřáli	si	krásné	
svátky.	Tuto	akci	rozhodně	zase	zo-
pakujeme!

Hradišťské Íčko

Orlová na prahu nového roku
Je	tu	nový	rok	a	to	je	čas	vždycky	trochu	bilancovat.	
Jak	tedy	proběhl	rok	2016	v	Orlové?	Celkem	úspěšně.	
Proběhla	řada	akcí,	besed,	přednášek,	včetně	těch	tra-
dičních,	jako	jsou	Cestovatelské	a	Fi-
lozofické	večery,	ale	i	jiné	akce.	Urči-
tě	stojí	za	vyzdvihnutí	Živá	knihovna,	
kde	mohli	studenti	zdejší	střední	školy	
diskutovat	se	zajímavými	 lidmi.	Tato	
akce	 byla	 letos	 poprvé.	 Myslíme	 si,	
že	se	dost	vydařila.	Chceme	ji	v	roce	
2017	zopakovat,	tak	doufáme,	že	bude	
zájem	i	ze	strany	škol	a	podaří	se	do-
mluvit	 další	 zajímavé	 hosty.	Opět	 se	
nám	podařil	domluvit	cyklus	předná-
šek	na	jedné	základní	škole	v	Orlové,	
který	jsme	dělali	na	jaře,	a	podařilo	se	
nám	v	 něm	pokračovat	 i	 na	 podzim.	
Velký	 zájem	 jsme	 pocítili	 při	 tématu	
zdravé	výživy	a	zdravého	životního	stylu.	Je	dost	mož-
né,	že	se	tomuto	tématu	budeme	věnovat	i	v	roce	2017.	
Osobně	mám	velkou	radost,	že	se	podařilo	domluvit	na	
besedování	do	Orlové	paní	Jiřinu	Šiklovou,	a	to	zvláš-

tě,	protože	domlouvat	někoho	z	Norska	do	Orlové	je	
každopádně	zážitek.	:)
V	 roce	 2017	 nás	 čekají	 další	 novinky	 a	 výzvy.	 Do-

mlouvá	se	společný	projekt	v	rámci	re-
gionálních	 ICM	 a	Moravskoslezského	
kraje.	Budeme	realizovat	(jako	všichni),	
projekt	v	rámci	sítě	ISM,	to	bude	urči-
tě	velká	výzva,	kde	se	budeme	věnovat	
možnostem	zaměstnání	a	uplatnění	pře-
devším	 pro	 mladé	 a	 těžce	 uplatitelné	
osoby	na	trhu	práce.	Chystáme	také	le-
táček	na	téma	„Jak	pracovat	s	informa-
cemi“	a	diskusi	na	téma	„Čemu	a	proč	
věříš?“	Čeká	nás	 též	menší	 personální	
obměna,	po	řadě	let	náš	tým	opouští	ko-
lega	Pavel	Port,	takže	hledáme	nového	
kolegu/kolegyni	 a	 jsme	 na	 tuto	 osobu	
moc	zvědaví.	

Zdravíme	vás	všechny	z	Orlové	a	nejpozději	6.	února	
naviděnou!	

ICM Orlová
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ICM	při	DDM	Český	Těšín		připravil		5.	11.	2016	jed-
nodenní	fotografický	workshop	pro	mládež,	který	byl	
podpořen	projektem	„MLÁDEŽ	KRAJI“.	Vyvrchole-
ním	celého	projektu	byla	fotosoutěž	o	hodnotné	ceny.	
Tématem	 pro	 účastníky	 byla	 černobílá	 fotografie	 na	
téma:	„Český	Těšín	jak	ho	neznáme“.	
Celá	soutěž	byla	ukončená	5.	1.	2017.	Fotografie	nám	
zaslalo	celkem	22	soutěžících	a	boj	o	první	tři	místa	byl	
velmi	těsný.	Z	užšího	výběru	fotografií,	byly	vybrány	
tři	vítězné.	V	potaz	byly	vzaty:	kompozice	fotografie,	
ostrost,	emoce,	které	z	fotky	vyzařovaly	a	hlavně	téma	
soutěže.	
Z	počtu	41	fotografií	bylo	vybráno	7	nejlepších	foto-
grafií.	Ty	se	hodnotily	škálou	od	1	do	10	bodů.	Fotka	s	
největším	počtem	„liků“	získala	body	navíc.

Umístění:
1.	místo:	Laura	-	Stefania	Siminoi,	21	let	-	Brusírna	
2.	místo:	Lucie	Čerkovská,	16	let	–	LeoExpres
3.	místo:	Lucie	Siegelsteinová,	17	let	-	Neviditelní	či-
nitelé	
Jako	poděkování	všem,	kteří	se	zúčastnili	naší	foto	sou-
těže,	jsme	připravili	výstavu	všech	fotek.	

Na	výstavu	se	můžete	podívat	od	1.	2.	2017	–	31.	3.	
2017	v	Městské	knihovně	ve	Svibici	Český	Těšín.
Všem	 zúčastněným	 děkujeme	 a	 výhercům	 gratuluje-
me!

Foto soutěž v Českém Těšíně

Lednové deskohraní 
v Českých Budějovicích
Děti	ze	Základní	školy	Zahájí	se	v	pátek	13.	smů-
ly	nebojí	a	přišly	zkusit	štěstí	v	deskových	hrách.	
Rozdělily	se	na	skupinky,	hry	si	mezi	sebou	půjčo-
valy	a	vzájemně	si	ochotně	vysvětlovaly	pravidla.	
Hraní	deskových	her	v	ICM	České	Budějovice	se	
zúčastnilo	20	dětí.

ICM České Budějovice
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Kurz obrany proti nená-
vistným projevům
Oddělení	mládeže	Rady	 Evropy	 odstartovalo	 příjem	
přihlášek	na	kurz	s	názvem	„Developing	Counter	and	
Alternative	Narratives	to	Hate	Speech	through	Human	
Rights	Education“.	Školení	je	jednou	z	aktivit	podpo-
rující	projekt	NO	Hate	Speech	Movement.	Je	určeno	
pracovníkům	s	mládeží	a	jeho	základ	tvoří	nový	ma-
nuál	„WE	CAN“.	
Účastníci	budou	schopni	nejen	identifikovat	skutečné	
pozadí	nenávistných	projevů,	ale	také	by	měli	pocho-
pit	způsoby	efektivní	obrany	proti	 těmto	projevům	a	
jejich	správné	použití.	To	vše	s	pomocí	zmíněného	ma-
nuálu.	
Kurz	proběhne	v	Evropském	centru	mládeže	ve	Štras-
burku,	ve	dnech	20.	-	25.	března	2017.	Uzávěrka	při-
hlášek	pro	zájemce	je	25.	1.	2017.

Více	 informací	 na:	 http://eryica.org/news/training-
-course-developing-counter-and-alternative-narrati-
ves-hate-speech-through-human-rights

Soutěž pro mladé s výletem 
do Bruselu
Mladí	evropané	ve	věku	18	až	35	let	mohou	nyní	vy-
hrát	výlet	do	Bruselu	a	další	zajímavé	ceny.		A	to	díky	
projektu	DEEP-linking	Youth.
Soutěžící	mohou	do	února	nahrávat	své	digitální	pří-
spěvky	(vida,	infografiky	atd.)	vztahující	se	k	mobili-
tě	mládeže	a	programu	Erasmus+.	Maximální	délka	u	

videa	jsou	2	minuty.	Oficiálním	jazykem	je	angličtina,	
chorvatština	a	maďarština.	
Autoři	 šesti	 nejlepších	 děl	 vyhrají	 výlet	 do	 Bruselu	
(zahrnující	cestovní	náklady	i	ubytování).	Součástí	vý-
letu	bude	i	setkání	se	členy	Evropského	parlamentu.	

Podrobnosti	 o	 soutěži	 najedete	 na:	 http://deeplinkin-
gyouth.eu/activities/digital-competition/

Aktivní mladí se mohou 
přihlásit na summit do Švý-
carska
Švýcarská	 nezisková	 organizace	 Global	 Change-
makers	pořádá	v	červenci	(16.	-	20.	7.	2017)	summit	
mládeže.	 Na	 této	 akci	 se	 sejde	 na	 60	 mladých	 lidí,	
kteří	 chtějí	 něco	 změnit.	 Na	 programu	 jsou	 školení,	
workshopy,	 síťovací	 aktivity.	 Účastníci	 by	 měli	 být	
mladí	lidé	ve	věku	18	-	23	let,	kteří	jsou	aktivní	ve	své	
komunitě,	 v	 sociálních	 službách	 atd.	Účastníci,	 kteří	
budou	vybráni,	budou	mít	summit	celý	plně	uhrazen.	
Včetně	cestovních	nákladů,	stravy	a	ubytování.	
Termín	pro	podávání	přihlášek	je	31.	ledna	2017.
Podrobnosti	 o	 summitu	 a	 o	 přihlašování	 najdete	 na:	
http://www.youthop.com/conferences/apply-for-the-
-global-changemakers-global-youth-summit-2017-in-
-switzerland	
Více	 o	 pořádající	 organizaci:	 http://global-change-
makers.net	

Julie Menšík Čákiová, NICM



SAFER INTERNET/ OCHUTNÁVKA Z REMIXU

Den bezpečnějšího internetu se blíží!
Letošní	Den	bezpečnějšího	internetu	2017	se	bude	ko-
nat	v	úterý	7.	2.	2017	a	jeho	hlavní	téma	je:
„Chraň	svá	data,	chráníš	tím	sebe	a	své	blízké“
Kampaň	 ke	 Dni	 bezpečnějšího	 internetu	 (Safer	 In-
ternet	 Day	 2017)	 or-
ganizuje	 každoročně	
Národní	 centrum	 bez-
pečnějšího	 internetu	
ve	 spolupráci	 s	 mezi-
národní	 sítí	 Insafe	 na	
podporu	 bezpečnější-
ho	 a	 odpovědnějšího	
využívání	 internetu	 a	
on-line	 technologií,	
a	 to	 zejména	 u	 dětí	 a	
mladých	lidí.
Připojte	 se	 k	 nám	 a	
uspořádejte	jakoukoliv	
aktivitu,	jejímž	tématem	bude	právě	ochrana	soukromí	
a	osobních	dat	v	prostředí	internetu.	
Součástí	 oslav	 Dne	 bezpečnějšího	 internetu	 2017	 je	
například	soutěž	BEZIP	–	BEZpečnost	Internetového	

Provozu,	jejímž	cílem	je	vytvořit	soubor	pravidel	pro	
bezpečný	internet	(www.ibezip.cz).	Pokud	se	jí	zúčast-
níte	a	aktivně	se	připojíte	ke	Dni	bezpečnějšího	inter-
netu	2017,	jedna	z	hodnotných	cen	může	být	vaše.

Pokud	 byste	 si	 ne-
věděli	 rady	 s	 téma-
tem	vaší	aktivity	ke	
Dni	 bezpečnějšího	
internetu	 (může	 to	
být	 beseda,	 tema-
tická	 výstava	 fotek,	
apod.),	 připravili	
jsme	pro	vás	prezen-
taci,	která	by	mohla	
být	 dostatečnou	 in-
spirací.	 Poukazuje	
na	nejčastější	 zrani-
telnosti	 z	 hlediska	

ochrany	 osobních	 údajů,	 které	 dnes	 souvisejí	 přede-
vším	se	sdílením	obrazových	materiálů,	videí,	fotek.
Podrobnější	informace	jsou	na	stránkách	Dne	bezpeč-
nějšího	internetu	–	www.saferinternetday.cz.	

Ve	dnech	od	6.	–	12.	 jsme	se	dvě	dívky	z	České	 re-
publiky	 zúčastnily	 Training	 coursu	 s	 názvem	 „Re-
sponsAbility:	Be	 a	 change	maker“	 v	 krásném	městě	
Antwerpách,	 v	Belgii.	Časový	harmonogram	projekt	
byl	 nabitý	 tak,	 abychom	 si	 z	TC	odnesli	 co	 nejvíce.	
V	programu	jsme	se	především	zabývali	poznáváním	
sebe	 sama	 a	 rozvinutí	 naších	 dovedností.	Měli	 jsme	
široký	 prostor	 na	 přemýšle-
ní	 nad	 věcmi,	 nad	 kterými	
běžně	 nepřemýšlíme	 v	 na-
šich	hektických	životech.	Na	
chvíli	jsme	se	zastavili	a	uží-
vali	si	přítomnost	ostatních	a	
veškerou	atmosféru.
TC	 se	účastnilo	hned	několik	 lidí	 z	 různých	 zemí,	 a	
sice	z	Belgie,	Německa,	Španělska,	Itálie,	Rumunska,	
Moldávie,	Polska	a	Nizozemí.	Měli	jsme	možnost	na-
hlédnout	do	kultur	ostatních	zemí,	porovnat	naše	zvy-
ky	 a	 díky	 Interculture	 evening	 ochutnat	 také	 místní	
speciality	nebo	se	naučit	folklorní	tance.
Program	byl	 opravdu	naplněný	 a	pro	některé	dobro-

volně	začínal	už	v	7	hodin,	kdy	jsme	měli	společnou	
hodinu	meditace,	která	pozitivně	nastartovala	náš	den.	
Naše	 další	 aktivity	 pokračovaly	 od	9.	 hodiny	do	půl	
jedné,	poté	přišel	oběd	a	chvilka	vydechnutí	a	odpo-
lední	část	byla	od	14:30	do	19	hodin.	Během	celého	
týdne	jsme	mohli	přemýšlet	nad	našimi	největšími	tou-
hami,	sny	i	strachy,	odkrývat	je	a	naučit	se	s	nimi	pra-

covat.	 Hodně	 jsme	 rozvíjeli	
a	poznávali	 svou	osobnost	a	
během	TC	 jsme	 byli	 pobíd-
nuti	 k	 nejednomu	vykročení	
z	 komfortní	 zóny.	Tato	 zku-
šenost	pro	nás	byla	jednou	z	
nejintenzivnějších.

Jaká ale byla celková organizace tohoto zvláštního 
kurzu? Byli trenéři fajn, nebo to byli zlí, arogantní ty-
rané? Odnesly si dívky z kurzu vůbec něco? 

Dozvíte	se	to	na:	remix.nicm.cz.

Ochutnávka z Remixu: Be a change maker
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•	 Národní	 informační	 centrum	 pro	 mládež	
vás	 zve	 na	 celostátní	 setkání	 vedoucích	
pracovníků	ICM,	které	se	koná	v	pondělí	
6.	února.	Prosíme,	aby	se	dostavili	pouze	
vedoucí	pracovníci.

•	 Do	31.1.2017	do	12	hodin	mohou	zástupci	
ICM	žádat	 o	 certifikaci,	 žádosti	 se	 podá-
vají	 písemně	 na	 adresu	Národního	 infor-
mačního	centra	pro	mládež.	Certifikace	se	
uděluje	na	období	následujících	tří	kalen-
dářních	let.	K	žádosti	o	certifikace	se	při-
kládá:	 Strategický	 plán	 rozvoje	 ICM	 (na	
následující	3	roky),	Zpráva	o	činnosti	ICM	
za	uplynulý	rok,	Vyjádření	k	činnosti	ICM	
a	doporučení	k	udělení	certifikace	územně	
příslušného	 orgánu	 samosprávy,	 Doklad	
o	vzniku	ICM	(tj.	kopie	stanov,	zřizovací	
listiny,	organizačního	řádu	či	dalších	rele-
vantních	 dokumentů).	 Certifikace	 se	 řídí	
dle	platné	Metodiky	na	rok	2017.

•	 Dále	prosím	nezapomeňte,	že	je	do	konce	
ledna	nutné	odevzdat	Závěrečné	zprávy	o	
činnosti	ICM	za	rok	2016.	Jedná	se	o	tex-
tovou	a	statistickou	část,	spolu	s	vyhodno-
cením	Strategického	plánu.

•	 V	lednu	proběhlo	hodnocení	webů	certifi-
kovaných	ICM.	Hodnotitelé	zjistili,	že	po	
rekonstrukci	webů	nemají	některá	ICM	na	
nových	webech	viditelné	logo	ICM	a	ISM.	
Loga	je	nutné	neprodleně	doplnit.	Některé	
weby	také	odkazují	na	již	neplatné	I-Kata-
logy,	ty	je	nutné	z	těchto	webů	odstranit.

•	 V	lednu	bylo	ukončeno	dotační	řízení	Pro-
gramu	na	podporu	Informačních	center	pro	
mládež	v	roce	2017.	Výsledky	hodnoticího	
procesu	 budou	 zveřejněny	 na	 webových	
stránkách	MŠMT	(www.msmt.cz/mladez)	
nejpozději	do	25.	února	2017.

Uzávěrky žádostí v programu 
Erasmus+ v roce 2017
Erasmus+	brzy	vstoupí	do	své	druhé	poloviny.	Níže	uve-
dené	termíny	pro	předkládání	žádostí	programu	Erasmus+	
jsou	platné	pro	rok	2017	a	jsou	rozdělené	podle	data	uzá-
věrky	a	klíčových	akcí.	Klíčová	akce	1	(KA1)	podporuje	
mobility	 jednotlivců.	 Vycestovat	 za	 vzděláním	 či	 praxí	
mohou	učitelé,	školitelé,	vedoucí	pracovníci,	studenti	škol	
vysokých,	 středních	a	vyšších	odborných	 škol	 a	učilišť.	
Klíčová	akce	2	(KA2)	je	zaměřena	na	spolupráci	vzdělá-
vacích	institucí	a	organizací	pracujících	s	mládeží	a	podni-
ky.	Klíčová	akce	3	(KA3)	je	určena	pro	podporu	reforem	
vzdělávací	politiky	a	strukturovaného	dialogu.	

2.	únor
KA1:	mobilita	jednotlivců	v	oblasti	vzdělávání	a	odborné	
přípravy	a	mobilita	jednotlivců	v	oblasti	mládeže	
KA2:	strategická	partnerství	v	oblasti	mládeže
KA3:	strukturovaný	dialog	mládeže
9.	únor
KA2:	budování	kapacit	v	oblasti	vysokoškolského	vzdě-
lávání
16.	únor
KA1:	sdílené	magisterské	studium	Erasmus	Mundus
23.	únor
Akce	programu	Jean	Monnet
28.	únor
KA2:	znalostní	aliance
8.	březen
KA2:	budování	kapacit	v	oblasti	mládeže
29.	březen
KA2:	strategická	partnerství	v	oblasti	vzdělávání	a	odbor-
né	přípravy
5.	duben
KA1:	rozsáhlé	akce	Evropské	dobrovolné	služby
6.	duben
Akce	v	oblasti	sportu
26.	duben
KA1:	mobilita	jednotlivců	v	oblasti	mládeže
KA1:	strategické	projekty	EDS
KA2:	strategická	partnerství	v	oblasti	mládeže
KA3:	Strukturovaný	dialog	mládeže
4.	říjen
KA1:	mobilita	jednotlivců	v	oblasti	mládeže
KA2:	strategická	partnerství	v	oblasti	mládeže
KA3:	Strukturovaný	dialog	mládeže


