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AKTUALITY Z ICM

NICM se zúčastnilo kurzu o Živé knihovně

Novinky z domova i ze zahraničí pro pracovníky ICM
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Nezisková organizace „Brno for you“ připravi-
la po úspěšné výměně mládeže „We Are All Hu-
mans“ (která v roce 2017 získala ocenění Pečeť 
kvality Erasmus+ mládež od Národní agentury 
– 1. místo) pokračování ve formě tréninkového 
kurzu se stejným názvem. Na třicet mladých mo-
tivovaných lidí z Kypru, Řecka, Estonska, Rumun-
ska, Itálie, Polska, Bulharska a České republiky se 
sešlo v obci Moravec na Vysočině, aby se dozvědě-
lo víc o přípravě Živé knihovny (Human Library).

První část kurzu byla zaměřena obecně na lid-
ská práva. Téma bylo představeno prostřednic-
tvím různých metod neformálního vzdělání, kte-
ré tak mohou pracovníci s mládeží používat při 
svých aktivitách. Pro mě nejzajímavější byla me-
toda „Oxford Style Debate“, při které dva týmy ob-
hajují svá stanoviska k danému výroku.  Zajímavé 
bylo také setkání s Amnesty International z Brna, 
představení jejich práce a workshop, kdy bylo po-
třeba vymyslet kampaň na podporu jednoho z pří-
padů, kterými se Amnesty International zabývá.

Nejdůležitější ovšem byla druhá část projek-
tu, kdy přišla řeč na samotnou Živou knihovnu. 
Živá knihovna je metoda k překonávání před-
sudků a stereotypů. Čtenáři si během událos-
ti mohou zapůjčit „knihu“, což je ve skutečnosti 

osoba, která vypráví svůj příběh. „Knihy“ jsou 
zástupci různých menšin, které musí ve společ-
nosti čelit projevům diskriminace právě kvůli 
utkvělým představám. Jsou to například lidé se 
zdravotním postižením, jiným vyznáním, jinou 
sexuální orientací, etnickou příslušností atd.

Z organizace Human Library přijela Dorota 
Mołodyńska-Küntzel (Head of Training & Qua-
lity Development – vedoucí tréninku a rozvoje 
kvality) a tři dny byla naším trenérem ona sama. 
Měla tak dostatek času na probrání historie Živé 
knihovny, ale také praktických věcí, které jsou k 
přípravě a realizaci Živé knihovny potřeba - ať 
už se jedná o způsob výběru „knih“ nebo místa 
konání, role knihovníků, praktických rad apod. 

Po tomto školení účastníci připravili svou 
vlastní Živou knihovnu jen pro sebe navzájem, aby 
si mohli v přátelském prostředí vyzkoušet, jak to 
funguje, případně mohli vyřešit nedostatky. Vrcho-
lem tréninku byla totiž „opravdová“ Živá knihov-
na, která se konala v neděli 22. 7. 2018 v Brně.

(Pokračování na str. 2.)
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Díky předchozí zkušenosti s organizací si 

účastníci byli jistější, znali slabá místa přípravy 
a mohli se na ně více zaměřit. Kromě čtyř „knih“ 
z vlastních řad si čtenáři mohli přečíst i „knihy“ 
zapůjčené z Amnesty International, na výběr bylo 
celkem z dvanácti „knih“.  Mezi tituly byli například 
Uprchlík ze Sýrie, Egyptský aktivista, Bezdomo-
vec, Turecky mluvící Kypřan, Sám s úzkostí a další.
Ze svého pohledu mohu říci, že skupina byla 

složená ze samých aktivních účastníků, kteří se 
ponořili do tématu, chtěli se naučit co nejvíce a 
využít příležitosti, kdy si mohli celý proces orga-
nizace Živé knihovny vyzkoušet na vlastní kůži.

Navíc jim byli nápomocni jak Dorota, tak Mar-
ty Karen, který má s Živými knihovnami zkuše-
nost jako kniha i organizátor a stojí za výměnou 
mládeže „We Are All Humans“, která se kona-
la v roce 2017 a získala ocenění Pečeť kvality. 

Díky tomuto tréninko-
vému kurzu si účast-
níci na vlastní kůži vy-
zkoušeli přípravu Živé 
knihovny a mohou ji 
zorganizovat po návra-
tu domů ve svém městě, 
čímž sami pomohou v 
boji proti předsudkům.

Iva Žůrková, NICM
Foto: Kateřina Kalábová

Konference na téma Kritické myšlení

„Problém současného světa je, že hlupáci jsou ská-
lopevně jistí, 

ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.”
Bertrand Russell

V červenci v Praze v Lucerně proběhla kon-
ference na téma Kritické myšlení. Jednalo se již 
o čtvrtý ročník a očekávání diváků bylo veliké. 
Mezi řečníky se vystřídali autor knihy Konec 
prokrastinace Petr Ludwig, redaktorka časo-
pisu Respekt Andrea Procházková, youtuber 
Martin Rota, ekonom Filip Matějka, zakladatel 
projektu Zvolsi.info Vojtěch Bruk, lektor kri-
tického myšlení Lukáš Hána a prezident Co-
penhagen Consensus Center Bjorn Lomborg.

Schopnost udělat malé hrdin-
ství. Tak by se dal představit nový pro-
jekt Petra Ludwiga – „Hodnotové Česko“. 
Smyslem projektu je podporovat pozitivní hod-
noty v české společnosti. Za hlavní hodnoty pova-
žuje kritické myšlení, laskavost a osobní odvahu. 
A právě kritické myšlení je v době manipulací a 

podvržených zpráv jedním z nejdůležitějších té-
mat pro budoucnost společnosti. Podle World 
Economic Forum bude v roce 2020 kritické my-
šlení jednou z nejpodstatnějších dovedností na 
trhu práce, neboť v tom nás stroje nenahradí. 
Dobrou zprávou je, že kritické myšlení lze tré-
novat. Podle Ludwiga je to jako např. když děti 
spatří poprvé kolo. Vidí ho jako celek, v mno-
ha případech si ani nevšimnou, že má přehazo-
vačku. Ovšem v okamžiku, kdy jim je ukázána a 
dobře popsána, uvidí ji vždy a navždy si ji budou 
pamatovat. Tak to platí i v kritickém myšlení. 

Andrea Procházková, nejmladší novinářka 
časopisu Respekt a autorka projektu „Názorová-
ní“, představila pravidla, kterými by se měl každý 
novinář řídit. Tedy kriticky nejen číst, ale i psát. 
Mezi tato pravidla patří: „žádné nezodpovězené 
otázky“, „neříkej, ale ukazuj“, „férovost a psaní 
bez emocí“, „více zdrojů (alespoň 2)“.  Protože 
se ale těmito pravidly neřídí všichni, je na nás, 
abychom se naučili rozlišovat mezi pravdou a lží.

(Pokračování na str. 3.)
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Martin Rota, český youtuber, známý v projek-
tech jako je „Vědecké kladivo“, „Poznejte svého 
youtubera“, „Zvědátoři“, „Naprosto retardovaný“, 
se ve své přednášce zaměřil na rozpor mezi laj-
ky a fakty. Problém dnešního online světa je v 
tom, že lidé chtějí vidět jenom to, s čím se sami 
ztotožňují. Neuznávají jiné názory, o čemž svědčí 
často pestré diskuse pod články či videi. Martin 
Rota se kontroverze nebojí. Z vlastní zkušenosti 
přiznává, že pokud říká to, co lidé chtějí slyšet a 
nedává moc prostoru druhé straně, sledovanost 
jeho videí je vyšší. Opakem bývá, pokud se snaží 
dělat férová videa, ve kterých se snaží odkrývat 
pravdu. Ta v mnoha případech nikoho nezajímají.

O tom, jak jsme přesyceni informacemi a jak je 
důležité si vybírat ty správné, řečnil ekonom Filip 
Matějka, který působí v CERGE-EI a má doktorát z 
Princeton University. Dále představil behaviorál-
ní ekonomii, která se zabývá například tím, jak se 
budou chovat lidé v případě, že se změní určitý zá-
kon. Podle této teorie lidé nejsou racionální a mají 
problém se sebekontrolou. Proto si dobrovolně 
svazují ruce, neboť ví o svých nedokonalostech. 
Současně u nás platí tzv. racionální nepozornost. 
Tedy, že jsme schopni číst jen to nejdůležitější. 

Na tuto přednášku plynně navázal světový 
řečník, 100. nejvlivnější člověk světa Bjørn Lom-
borg. Právě o zaměření se na důležité věci, tedy 
mít méně cílů a disponovat znalostmi o tom, jaké 
jsou náklady a přínosy vynaložené na konkrétní 
projekty pomoci, jsou základním stavebním ka-
menem pro úspěšnou veřejnou politiku. Základní 
myšlenkou je tedy soustředit se jen na ty nejefek-
tivnější věci, čímž vznikne více dobra pro každou 
z oblastí našeho života. Důležité je se nenechat 
zmást vlastními emocemi či dokonalou PR. K 
tomu všemu nám právě slouží kritické myšlení.

Spoluautor knihy o Fake news a autor Surfařo-
vým průvodcem po internetu Vojtěch Bruk upo-
zornil na důležitost prověřování zdrojů a na časté 
tzv. zdrojování v kruhu, kdy se autoři často od-
kazují jeden na druhého, přičemž ani jeden není 
autorem. Další problém představuje nálepkování 
a svalování viny, kdy platí, že nálepkou spíše utvr-
zuji lidi v jejich názorech a tím odsouvám prostor 
pro diskuzi. Dále vysvětlil, proč se ve světě obje-
vují tzv. Fake news, tedy dezinformace. Nejde o 
nový jev, dělo se tak vždycky a vymýšlí se proto, 
že prostě fungují. Většinou se nejedná o čisté lži. 

Na něčem pravdivém se postaví teorie, teré 
se se potom stávají uvěřitelnější. I  když se poté 

odkryje pravda, zasejí semínko pochybností. Vel-
kým problémem se v současné době stávají tzv. 
Deep fake videa. Jedná se o falešná videa, kdy 
se lidem vkládají do úst věty, které by nikdy ne-
řekli. V současné době představují velikou hroz-
bu, neboť jejich kvalita roste a člověk na prv-
ní pohled bude mít veliký problém rozlišit fikci 
od skutečnosti. V závěru řečník upozornil ješ-
tě na jeden problém Fake news. A to, že si čas-
to hrají se strachem a emocemi. A právě v tento 
okamžik jsou lidé nejvíce zmanipulovatelní a 
ovlivnitelní. Příkladem jsou prezidentské volby.

Posledním přednášejícím, který tento večer 
vystoupil, se stal Lukáš Hána, který je autorem pro-
jektu #krimyš. Cyklus přednášek zakončil před-
stavením tří snadných kroků, které nám mohou 
pomoci správně kriticky myslet a nenechat se ma-
nipulovat. Jedná se o principy 3Z: 1. zpochybněte, 
2. zvažte, 3. zodpovězte. Pokud se ke mně dostane 
informace, v první řadě ji zpochybním, nebudu ji 
považovat za 100% pravdivou. Zvážím, vyhledám 
si o tomto tématu více informací a nakonec zod-
povím, čili rozhodnu se, které z těchto tvrzení je 
správné. Pomocníkem nám může být rada, že po-
kud existuje vícero vysvětlení, upřednostňujme 
ta jednodušší, neboť jsou více pravděpodobná. A 
že výjimečná tvrzení si žádají výjimečné důkazy.    

Konference dostála svých slibů a předsta-
vila nám ucelený obrázek o kritickém myšle-
ní a možnostech, jakými se bránit před Fake 
news. Celý večer se nesl v příjemné a uvolněné 
náladě, o které se postaraly Fake news i samot-
ní řečníci. Právem platí, že lidé, kteří ovláda-
jí kritické myšlení, mají větší smysl pro humor.

Marie Kunstová, NICM
Foto: Facebook Kritické myšlení #krimyš 
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Youth goals hezky zblízka
Není žádnou novinkou, že v 

dubnu proběhla v Bulharské Sofii 
další konference mládeže v rámci 
Bulharského předsednictví Rady 
EU. Na 300 delegátů společně 
prošlo souhrnnou zprávu, která 
vznikla z národních zpráv v rámci 
sturkturovaného dialogu. Na zákla-

dě toho pak delegáti sepsali základní teze, které 
by měly sloužit jako podklad pro novou Strategii 
EU pro mládež. Tak vznikly tzv. Youth goals. Tyto, 
volně přeloženo, cíle mládeže mají reprezentovat 
názory mladých lidí z celé Evropy. Delegáti konfe-
rence sepsali hlavních 11 cílů, které by v příštích 
letech měly být prioritní pro evropské i národní 
autority ve věcech týkajících se mladých lidí. In-
formace pro mladé lidi jsou v tomto výčtu uve-
dené hned na 4. místě! Konkrétně v cíli s názvem 
“Information and constructive dialogue”. Hned v 
perexu je vyzdvihována důležitost zajištění lepší-
ho přístupu ke kvalitním informacím pro mladé 
lidi, podpora jejich schopností kritického hod-
nocení informací a jejich zapojení do konstruk-

tivního dialogu. Více o tomto cíli, stejně jako o 
ostatních, se dozvíte na stránce http://www.you-
thgoals.eu/.  Pokud vás zajímá plné znění zprávy 
z konference k tomuto bodu, můžete se podívat 
na https://bit.ly/2KWiWv8. Zástupci Eryica se 
samotné konference zúčastnili. Navíc podpořili 
tento cíl také krátkým videem, které můžete vidět 
na https://bit.ly/2vL0m4o. Uvidíte na něm jak 
prezidentku Eryica Evu Reina, tak další zaměst-
nance organizace. Toto a další videa a více novi-
nek týkající se cílů mládeže můžete sledovat také 
na FB @euyouthconf. A co dál? Už v září se sejde 
dalších 250 mladých lidí, odborníků i politiků na 
další konferenci mládeže. Tentokrát ve Vídni. Cí-
lem tohoto setkání je mimo jiné vymyslet, jak cíle 
co nejlépe využít a uvést je v realitu na místní, 
národní i evropské úrovni. Vídeňskou konferenci 
můžete sledovat na http://www.youthconf.at/.

Držme si tedy palce, aby informace pro mlá-
dež i nadále byly i v evropském kontextu viděny 
jako prioritní a základní pro mnohé stránky živo-
ta mladých lidí. 

Julie Menšík Čákiová, NICM

Léto 2018 v petrovickém íčku

AKTUALITY Z REGIONU

Léto je v plném proudu a prázdniny utíkají 
jako voda. Už druhým rokem jsme si na prázdni-
ny připravili ve spolupráci s obcí Petrovice u Kar-
viné letní kino. První kino se konalo v pátek 13. 
července. I když je tento den považován za ne-
šťastný, pro nás byl dnem šťastným. Nejen, že nás 
obešla nejedna bouřka, ale promítali jsme animo-
vaný film Coco, který vykouzlil úsměv na tváři dě-

tem, mladým i dospělým. V srpnu nás čeká ještě 
jedno promítání – vsadili jsme tentokrát na nový 
český film Tátova volha. K prázdninám patří kro-
mě letního kina i cestování. Až do konce prázd-
nin u nás budou viset v Galerii Rotigel fotografie 
karvinského rodáka Ondry Schenka. Výstava byla 
netradičně zahájena cestovatelskou besedou na-
zvanou stejně jako výstava „Tisíc barev Islandu“. 

Máme radost, že v tom, co děláme, nás podpo-
rují i lidé z okolí. Právě díky nim jsme v červenci 
převzali šek od Tesca na realizaci projektu „Pečem 
pecen“. Tato podpora nám byla udělena za 2. místo 
v rámci 4. ročníku NF Tesco „Vy rozhodujete, my 
pomáháme“. Naši komunitní pec jsme poprvé roz-
pálili v rámci 3. Petrovických dožínek. Peklo se až 
do večera – dalamánky, rohlíky a kváskový chle-
ba. A už teď se nemůžeme dočkat dalšího pečení.

Markéta Nováková
ICM Petrovice u Karviné

http://www.youthgoals.eu/
http://www.youthgoals.eu/
https://bit.ly/2KWiWv8
https://bit.ly/2vL0m4o
mailto:https://www.facebook.com/euyouthconf/?subject=
http://www.youthconf.at/
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Výměna mládeže „Art Out Stereotypes“
ICM Slaný uspořádalo na konci července svoji 

již šestou výměnu mládeže. Tentokrát jsme měli 
účastníky hned ze čtyř zemí: Španělska, Řecka, 
Itálie a České republiky. Hlavním tématem vý-
měny byly stereotypy všeho druhu a jejich bou-
rání prostřednictvím umění. Během sedmi dní 
jsme se postupně věnovali kulturním, nábožen-
ským, genderovým stereotypům a stereotypům o 
různých typech životního stylu. To vše protknu-
té divadlem, hudbou, výtvarným 
uměním a sociálními médii jako 
moderním nástrojem komunikace. 
Po úvodní aktivitě či brainstormin-
gu o konkrétní skupině stereoty-
pů, byli účastníci rozděleni vždy 
do čtyř skupin a pracovali na svém 
vlastním vyjádření stereotypů. 

Prostřednictvím různých vý-
tvarných technik vyobrazili, s ja-
kými stereotypy se setkávají ve 
svém okolí, hudbou vyslali zprá-
vu do světa o tom, jak stereoty-
pům předcházet, pomocí divadla 
ztvárnili své osobní zkušenosti a 
na sociálních médiích pak vše vir-

tuálně vypustili do světa. Veškeré výstupy, ná-
pady a výtvory účastníků najdete na naší FB 
stránce facebook.com/ICMSLANY nebo na na-
šem webu icmslany.cz. Na konci září pořádáme 
další výměnu mládeže, tentokrát s partnery z 
Palestiny a Německa. Určitě o ní také napíšeme!

Kateřina Jandová, ICM Slaný

Literární noc 2018
Třetí ročník literárního festivalu pod širým 

nebem proběhne 8. září 2018 v 18:00 hod. Je to 
akce, na kterou se každoročně velmi těšíme, a 
zaměstnává nás celé měsíce dopředu. Jedná se o 
malý festival literatury, kde herci Městského di-
vadla Kladno předčítají úryvky z knih zajímavých 
českých autorů. Tento rok jsme věnovali prvore-
publikovým autorům ku příležitosti výročí vzniku 

naší republiky. Jaké autory jsme nakonec vybrali, 
se návštěvníci dovědí u každého čtení. Místem 
konání je magický industriální prostor Vojtěšské 
huti v Kladně, který má pro každého Kladeňá-
ka symbolický význam. Čtení knih proběhne na 
čtyřech různých místech. Návštěvníci se dovědí 
o historii konkrétního prostoru, kde se stanovi-
ště nachází, i něco o autorovi a knize samotné.

Na akci spolupracujeme s řadou Kladen-
ských organizací, jako je organizace a nakla-
datelství Halda nebo Středočeská vědecká 
knihovna, i s mnoha dalšími dobrovolníky. 
Akce má každý rok velký úspěch, a tak se tě-
šíme na opětovná setkání i nové návštěvníky. 

Tým ICM Kladno 

http://facebook.com/ICMSLANY
http://icmslany.cz
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Projekt „Nestůj a pojď 2“ nominován na cenu Evropské komise
V květnu 2016 začala Krajská rada dětí 

a mládeže Karlovarska s partnery (Krajský 
úřad KK, ANNA KK, KHKK a ÚP KK) realizo-
vat, prostřednictvím informačního centra 
pro mládež v Chebu, projekt Nestůj a pojď 2. 
Tento projekt,   financovaný z Evropských   soci-
álních fondů a rozpočtu Karlovarského kraje, má 
za úkol pomoci mladým lidem do 29 let uplat-
nit se na trhu práce. Nezáleží přitom na tom, 
zda je klient evidován na Úřadu práce či nikoli. 

Jak již název projektu napovídá, jedná se o 
jeho druhé pokračování. Proto jsme neměli pro-
blém dát dohromady zkušený tým, který s danou 
cílovou skupinou běžně pracuje. Poradenská cen-
tra se nacházejí v Chebu, Sokolově a Karlových 
Varech. Dále také v terénu operují dva mobilní 
poradci, kteří pomáhají klientům ve špatně do-
stupných či sociálně vyloučených lokalitách kraje.

Potenciální klienty hledáme v různých oblas-
tech ve spolupráci s úřady práce, azylovými domy, 
OSPODem, neziskovými organizacemi a podob-
ně. Vstup klienta je vždy dobrovolný. Možnosti, 
které může využít, jsou pestré a vždy zdarma.
A jak práce s klientem probíhá? Každý účastník 
projektu musí absolvovat šestidenní motivační 
kurz, kde se naučí: jak si napsat životopis, zlepšit 
svoji komunikaci, natrénovat si přijímací pohovor, 
zorientovat se na trhu práce, vyznat se v pracov-
ně-právních vztazích a posílit svoje sebevědomí. 
Dále ještě musí projít pracovní diagnostikou, v 
rámci které s ním certifikovaný psycholog prove-
de krátký rozhovor a několik testů. Poté psycho-
log vyhotoví zprávu, ve které se klient dozví, jaké 
jsou jeho silné stránky a na jaká povolání má vlohy.  

Poté klient dochází do poradenského centra, 
vždy ve sjednaný den a čas (cca jednou za 2 až 3 
týdny). Během setkání se svým poradcem hledá 
klient vhodné řešení týkající se jeho umístění na 
trhu práce. Těchto řešení máme v projektu něko-

lik a jsou vždy dobrovolná. Pomůžeme klientovi 
vybrat, najít a zaplatit (i s ubytování a cestovným) 
rekvalifikaci či profesní kvalifikaci, případně ho 
vybavíme znalostmi v oblasti finanční gramotnos-
ti. Klientům dokážeme poradit i v případě, že se 
nachází v dluhové tísni.  Dostáváme se i k citlivěj-
ším tématům jako jsou rodinné problémy, hledání 
přístřeší, drogová závislost a další. Z toho důvo-
du je někdy nezbytné nejdříve vyřešit tyto pro-
blémy a až poté začít hledat vhodné zaměstnání. 

Tím ovšem výčet možností našeho projektu 
nekončí. Největším tahákem pro klienty a zaměst-
navatele jsou tzv. podporovaná pracovní místa na 
dobu šest měsíců. Zaměstnavatel zaměstná na-
šeho klienta a my mu platíme po výše uvedenou 
dobu veškeré mzdové náklady. Mnoho klientů i po 
uplynutí této doby na těchto místech stále pracuje.

Dále jsme několika mladým lidem pomoh-
li rozjet jejich vlastní podnikání nebo dostu-
dovat školu. Během projektu mohou klienti 
rovněž využít osobního kouče, který jim dodá 
dostatečné sebevědomí k tomu, aby se doká-
zali se svými těžkostmi co nejlépe vypořádat.

Do této chvíle vstoupilo do „Nestůj a pojď 
2“ skoro 400 osob, z nichž přes 40 složilo re-
kvalifikaci, přes 20 zkoušku profesní kvali-
fikace, skoro 80 lidí nastoupilo na podpoře-
né pracovní místo a přes 10 začalo podnikat.

Na naše dobré výsledky již upozornilo Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí a nomino-
valo náš projekt na cenu Evropského sociální-
ho fondu „VET awards - ESF category 2018“. 

Martin Ivány  a Hana Šnajdrová, 
ICM Cheb
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AKTUALITY Z REGIONU

Ze Španělska do Pelhřimova přijeli mladí stážisté
Hodina H se i letos zapojila do projektu „Stáže 

v evropských zemích“. Do České republiky přile-
tělo sedm Španělů, kteří si budou po tři měsíce 
ověřovat své pracovní schopnosti a připravenost 
pro evropský trh práce a zároveň zapracují na 
svém osobním a osobnostním rozvoji. To vše v 
rámci svých studijních oborů a své kvalifikace. 

Stáže zajišťuje Hodina H a probíhají ve spolu-
pracujících firmách a organizacích v Pelhřimově a 
blízkém okolí: První pozice, Hotel Farma, Pekařství 
Sankot, Stampi a Domov pro seniory Pelhřimov.
V prvních dnech se všichni mladí lidé ze Španělska 
seznámili s místem pobytu, místními zvyklostmi, 
pracovním režimem a českou kulturou. Během 

tří měsíců stáže mohou získat potřebné pracovní 
návyky, využít své odborné znalosti, dovednosti a 
rozvinout další kompetence nutné pro trh práce, 
jako jsou komunikace v cizím jazyce, komunika-
ce jako taková, spolupráce, kreativita, flexibilita 
a vnímání rozdílností mezi kulturami i lidmi. Pro 
mladé studenty jde o velmi užitečnou zkušenost. 

Hodina H zajišťuje stážistům koordi-
naci a podporu jak osobní, jazykovou a in-
formační, tak i poradenskou. Projekt je re-
alizován za podpory programu Erasmus+.

Eva Havlíčková, Hodina H

Festival freestylových sportů v Uherském Hradišti!
V nabitém šestihodinovém programu se 

představili jezdci na skejtech, kolečkových 
bruslích a bmx kolech a dokonce i jezdec na 
koloběžce. Své krkolomné kousky předved-
li parkouristi, kteří následně odhalovali různé 
fintičky na workshopu pro všechny milovní-
ky tohoto populárního sportu. Chybět nesměl 
ani freestylový tanec, a to hned ve třech po-
dobách – street dance, hip hop a breakdance. 

Všichni ti, kteří si chtěli pod vedením zku-
šenějších kolegů některý ze sportů vyzkoušet, 
měli jedinečnou příležitost, protože po exhibici 
každého sportu následoval workshop. Atmosfé-
ru celé akce hudebně dokreslovala art-metalová 
skupina ½ Straight a elektroduo OneAM. Na zá-
věr ještě zarepoval WEve. Obrovskému zájmu se 
těšila sádrokartonová zeď na graffiti a street art, 
na které si mohl kdokoliv beztrestně zasprejovat.

Kadeřnice ze Střední školy služeb vytváře-
ly zájemcům a zájemkyním barevné freestylové 
účesy. O bodypainting se postarala šikovná Sasha, 
jejíž stolek plný barviček byl v neustálém obleže-
ní. K dispozici byly například i chůdy, slackline, 
koloběžky a spousta dalších sportovních potřeb 
z Domu dětí a mládeže Šikula. Nechybělo suprové 
Ekotaxi (rikša), které se za celý den nezastavilo a 
které na akci zapůjčily Sběrné suroviny UH.  Celý 
festival moderovali dva šikovní slováčtí moderá-
toři Ondra Strachota a Kuba Hříbek. Na akci ne-
chybělo ani občerstvení, které zajistila komunitní 
kavárna Cafe 21. Vše bylo sledováno ostřížím zra-

kem zdravotnice Petry a v jednu chvíli se nad hla-
vami účastníků vznášel i dron. Vstup na festival 
byl pro všechny zdarma. Celá akce byla věnována 
mimo jiné i osvětě o bezpečnosti freestylových 
sportů a boření předsudků o jejich spojení s dro-
gami. Akce poukázala na to, že tento druh sportů 
je stejně prospěšný jako jiné tradiční sporty a je 
skvělou volbou pro trávení volného času. Na ne-
bezpečí užívání návykových látek návštěvníky 
upozorňovali dobrovolníci s letáčky informující 
o jejich škodlivosti a kontaktních místech, kde se 
dají problémy se závislostí řešit. Festival byl pod-
pořen Městem Uherské Hradiště, Nadací Synot, 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a Eurodeskem. Partnery akce byly Sběrné suro-
viny UH a Sportoviště města Uherské Hradiště.

ICM Uherské Hradiště

7



AKTUALITY Z REGIONU

Červnová výměna mládeže v Portugalsku s Hodinou H
B ě h e m 

č e r v n o -
vých dnů 
v y s l a l a 
p e l h ř i -

movská organizace Hodina H skupinu šesti 
mladých lidí nejen z Kraje Vysočina na projekt 
v Portugalsku. Různorodá skupina se vyda-
la do Lisabonu na dvoutýdenní výměnu mlá-
deže s názvem „You(th) Inspire(s) Europe“. 

Cílem tohoto projektu, který spadá pod hla-
vičku programu Erasmus +, bylo především 
podpořit aktivní evropské občanství, rozvinout 
solidaritu, toleranci a sociální soudržnost mezi 
mladými lidmi, rozvinout a zdokonalit u účast-
níků kreativitu, smysl pro iniciativu a zapojení 
se. První dny programu se česká skupina sezna-
movala jak s ostatními účastníky z Itálie, Ru-
munska, Bulharska, Španělska a Portugalska, 
tak i se samotným programem a pravidly vý-
měny. Pak už se všichni věnovali aktivitám ne-
formálního vzdělávání rozdělených do několi-
ka kategorií, aby byly naplněny cíle projektu. 

Mezinárodní skupina mladých lidí z různých 
zemí pracovala například na dobrovolnických 
aktivitách prostřednictvím výpomoci v potravi-
nové bance. Třídili a balili potraviny, které daro-

valy velké obchodní řetězce a které dále putova-
ly do neziskových organizací, aby byly předány 
tam, kde je jich nejvíce potřeba. Jedno odpoledne 
také věnovali úklidu místní pláže, čímž vzbudili 
pozornost u několika kolemjdoucích a někteří 
se k nim dokonce přidali. Na čisté pláži pak hráli 
různé hry. Navštívili i psí útulek, kde venčili psy 
a hráli si s nimi. Kromě toho se mladí lidé věno-
vali workshopům zaměřeným na témata jako 
např. evropské občanství, Erasmus + program, 
recyklace, strategie programu Europe 2020. 

Během celého programu mohli všichni po-
znávat kulturu všech zapojených zemí a také 
portugalská města Lisabon, Sintra a Cascais. 
Vedoucí české skupiny Katka dodává: „Závě-
rem chci říci, že považuji tuto výměnu mládeže 
za velmi vydařenou a s radostí mohu konstato-
vat, že účastníci české výpravy se naučili spoustu 
nového. Podařilo se jim navázat nová přátelství 
s účastníky z různých zemí, odhodili stud, zdoko-
nalili se v cizích jazycích, zažili neopakovatelné 
chvíle, mají hlubší povědomí o evropském občan-
ství, jsou tolerantnější k lidem z jiných kultur a 
sociálních zázemí a hlavně jsou motivováni účast-
nit se dalších podobných projektů do budoucna.“

Eva Havlíčková, Hodina H

V maďarské Sikonde se po dobu jedno-
ho týdne soustřeďovalo velké množství ener-
gie okolo lidí zblázněných do pohybu, kre-
ativity, kolektivu, zábavy a rozvoje. Co by 
mohlo spojovat takové spektrum pozitivních 
vlastností? Cirkus a neformální vzdělávání. 

Šestadvacet pracovníků s mládeží a jiných 
podobných nadšenců dostalo díky projektu Eras-
mus+ “Circus pedagogy for youth workers” příle-
žitost rozšířit své obzory a získat základní vědo-
mosti o tom, jak, a především k čemu se dá využít 
cirkus při práci s dětmi a mládeží. Na těchto zákla-
dech, mezi něž patří jak praktické znalosti (např. 
žonglování, akrobacie, diabolo, chinese plate), tak 
i teoretické znalosti (struktura workshopu, co dě-
láme, proč to děláme, pro koho to děláme,...), teď 
všichni účastníci, včetně mě a Toma, můžou bu-

dovat další a další vědomosti a zkušenosti. Nyní je 
zase o něco snazší do světa vyslat o něco víc rados-
ti a úsměvů, pobavit se a ještě k tomu být užitečný.

Marie Škrdlíková,  ICM Jindřichův Hradec

Projekt „Cirkus Pedagogy for Youth Workers“ v Maďarsku
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DOBRÁ ZPRÁVA Z NEZISKU

Dobrovolnictví prospívá zaměstnancům i zaměstnavatelům
V rámci pro-

jektu „Youth Em-
ployability via 
Vo l u n t e e r i n g “ 
vydává organi-
zace INEX-SDA 
závěrečnou stu-
dii „Volunteering 

and Labour Research – International Comparison: 
Czech Republic and Slovenia“, která přibližuje vztah 
mezi pracovním trhem a občanskou společností. 

Výzkum proběhl na základě rozhovorů, při 
nichž bylo komerční prostředí zastoupeno ně-
kolika mezinárodními společnostmi, menší-
mi podnikatelskými subjekty a jedním státním 
podnikem. Občanská společnost byla zastou-
pena neziskovými organizacemi věnujícími se 
dobrovolnickým aktivitám. Dále se výzkumu 
účastnily zástupci slovinského Úřadu práce. 

Výsledky studie potvrzují kladný vztah ko-
merční sféry k dobrovolnickým a charitativním 
aktivitám a poukazují tak na možný potenciál fi-
remního dobrovolnictví a dobrovolnických akti-
vit, jež mohou být zužitkovány i v rámci komerční 
sféry.  Dodatky studie pak detailněji věnují pozor-
nost specifikům české a slovinské reality. Průzkum 
proběhl v průběhu roku 2017. Studii lze volně 
stáhnout na našich internetových stránkách. Dob-
rovolnictví je všeobecně vnímáno jako altruistická 
aktivita, jež si neklade za cíl dosáhnout žádného 
finančního či jiného obohacení, a stává se tak těž-
ko uchopitelným fenoménem pro komerční sféru. 

Projekt „Youth Employability via 
Volunteering“ se proto pokusil pronik-
nout do tohoto vztahu a rozkrýt, jaký 
skutečný potenciál ke spolupráci se 
mezi těmito oblastmi skýtá. Zjišťovala 
se relevance dobrovolnických aktivit 
pro trh práce a přijímání nových za-
městnanců, jak jsou vnímány doved-
nosti a znalosti nabyté skrze neformální 
vzdělávání a též nakolik je dobrovol-
nictví pro zaměstnance atraktivní jako 
případný zaměstnanecký benefit.

„Rozhovory prokázaly, že pro ucha-
zeče o práci je dobrovolnická zkušenost 
výhodou, zejména pokud v životopise a 
při pohovorech zmíní konkrétní dobro-

volnické projekty, na kterých pracovali či které (v 
nejlepším případě) iniciovali. Již zaměstnaní lidé 
zapojení do dobrovolnických aktivit vnímají nej-
vyšší přínos v nabytých dovednostech a utužování 
kolektivu; pro zaměstnavatele je pak významnou 
přidanou hodnotou budování PR a vyšší loajalita 
zaměstnanců, kteří mají prostor věnovat se užiteč-
ným aktivitám mimo svou pracovní činnost. A cel-
kově shledávají, že dobrovolnické aktivity mohou 
přispět k lepším výkonům jejich zaměstnanců“, vy-
jmenovává závěry studie Lenka Polcerová, vedou-
cí vzdělávacích projektů v organizaci INEX-SDA.

Projekt „Youth Employability via Volun-
teering“ se realizuje v letech 2016 až 2018 a 
je zaměřen na podporu a rozvoj zaměstnatel-
nosti mladých lidí, kteří prošli dobrovolnickou 
zkušeností. Na realizaci projektu se podílejí 
společně tři organizace ze tří evropských zemí:  
INEX- Sdružení dobrovolných aktivit (Česká re-
publika), Zavod Voluntariat (Slovinsko) a Soli-
darités Jeunesses (Francie). Projekt je podpo-
řen programem Evropské komise Erasmus+. 

INEX-SDA je nestátní nezisková organizace, 
která se již od roku 1991 zabývá mezinárod-
ním dobrovolnictvím a mezikulturním vzdělá-
váním. Skrze své aktivity vytváří příležitosti k 
aktivnímu zapojení se do společnosti a k zís-
kávání vědomostí, zkušeností a postojů uži-
tečných pro osobní, občanský i profesní život.

INEX-SDA, TZ
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Grantové příležitosti

Město Brno - Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
Program podporuje jednoleté a čtyřleté projekty/činnost v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové 
činnosti dětí, mládeže i dospělých, neprofesionální zájmové činnosti dětí, mládeže, seniorů a posti-
žených spoluobčanů s kulturním zaměřením pořádaných zejména formou přednášek, besed nebo 
tvůrčích dílen. 
Uzávěrka: 30. 9. 2018
Více zde: https://bit.ly/2Mej5PR

TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

European Youth Foundation 
Podpora mezinárodních aktivit pro mladé.
Uzávěrka: 1. 10. 2018
Více zde: https://bit.ly/2M9UtId

Evropská komise – Evropský sbor solidarity
Z rozpočtu EU bylo vyčleněno celkem 44 milionů EUR na projekty, kterých se budou moci účastnit 
všichni mladí lidé v celé Evropě i mimo ni. 
Uzávěrka: 16. 10. 2018
Více zde: https://bit.ly/2KHQNYG

Nadace ČEZ – Podpora regionů
Cílem projektu je podpora obecně prospěšným účelům zejména v oblastech podpory dětí a mládeže, 
zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu a životního prostředí. 
Žadatelem může být pouze právnická osoba.
Uzávěrka: 16. 12. 2018
Více zde: https://bit.ly/2jWAsnX

Charles Stewart Foundation
Podpora rozvoje občanské společnosti a ochrany životního prostředí.
Žádosti jsou přijímány v průběhu celého roku.
Více zde: https://bit.ly/2kpVHBX

Visegrad Grants
Podpora regionálního partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společ-
nosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi, stejně 
jako vzdělávacími a výzkumnými středisky, které přispívají ke spolupráci ve Visegrádském regionu.
Uzávěrka: 1. 10. 2018
Více zde: https://bit.ly/2vKnL63
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Velux Foundation
Nadace Velux poskytne finanční podporu projektům s potenciálem pozitivně měnit systém. Návrhy 
projektů by měly sloužit jako příklady toho, jak zlepšit vzdělávací a pracovní příležitosti pro mla-
dé lidi. Nadace uděluje granty na inovativní modelové projekty i na projekty, které přispějí k dlou-
hodobému sociálně udržitelnému rozvoji. Prioritou pro následující období je odborné vzdělávání a 
podpora zaměstnanosti. Jsou preferovány žádosti s rozpočtem 500 000 EUR a více. Upozorňujeme, 
že veškerá komunikace probíhá výhradně v angličtině. Žádosti je možné zasílat v průběhu celého 
roku. Více zde: https://bit.ly/2vKrSic
Konzultační seminář ke grantové výzvě nadace Velux se uskuteční 30. 8. 2018 ve vzdělávacím 
centru Václavka v Praze. Poplatek za účast činní 990,-. Přihlašování je otevřeno do 27. 8. 2018. Více 
informací najdete zde: https://bit.ly/2PhnSOv.

https://bit.ly/2Mej5PR
https://bit.ly/2M9UtId 
https://bit.ly/2KHQNYG
https://bit.ly/2jWAsnX
https://bit.ly/2kpVHBX
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/
https://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad
https://bit.ly/2PhnSOv


TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

Nemělo by vám uniknout...
Evropská komise spustila webovou 
stránku Náměty iniciativ (Ideas for Ini-
ciatives), která slouží občanům EU jako 
platforma pro výměnu názorů a spoluprá-
ci v rámci evropské občanské iniciativy.
Přihlášení uživatelé mohou navrhovat nová té-
mata diskuse, pokud chcete, aby se k nim ostat-
ní uživatelé vyjádřili a poskytli vám tak zpětnou 
vazbu, nebo pokud hledáte potenciální partnery 
pro váš projekt nebo chcete v diskusi probrat 
konkrétní problém. Můžete také přidávat ko-
mentář a hlasovat o tématech jiných uživatelů.
Více informací najdete zde: https://bit.ly/2J-
CuqrR

V Lucembursku se uskuteční tréninkový kurz 
pro pracovníky s mládeží. Mezinárodní výmě-
na odborníků se uskuteční 23. – 26. října 2018 
a bude zaměřena na osvědčené i nové postupy 
práce s mládeží, kteří jsou nějakým způsobem 
znevýhodněni. Pracovním jazykem tréninku 
bude němčina. Uzávěrka přihlášek je 28. srpna 
2018. Více informací najdete zde: https://bit.
ly/2Nnjyft

Tipy na zajímavé akce
3. 9. 2018
Informační seminář pro žadatele KA3 Struk-
turovaný dialog, Praha. 
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2OwzYCc.
6. 9. 2018
1. české sympozium k sociálně-právní ochra-
ně dětí, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2w8NK6C.
Naučme se učit – seminář, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2vF2g6D.
7. 9. 2018
YoungUp Forum, Ostrava
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2KMxxcx.
8. 9. 2018
Stop zevling vol. 19 - workshop pracovních 
příležitostí, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2KTDi8o.
12. 9. 2018
Zjednoduš si život, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2MrPdyK.
PR Summit, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2OwX6jP.
13. 9. 2018
O lásce a on-line seznamování, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2Mg4F19.
Jak se ubránit manipulátorům, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2Orhrac.
Copycamp, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2MhaVGM.
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19. 9. 2018
Google AdWords, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2MhJo7f.
Vizuální marketing pro vizionáře, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2P5qe2H.
20. 9. 2018
Šikana - blok pořadů, Ústí nad Labem
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2vZmDL0.
Kruhový pravopisný trénink, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2MI2JeL.
Compliance Forum 2018, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2B3OXSn.
21. 9. 2018
JáDemokracie – video soutěž pro středoško-
láky
Podrobnosti o soutěži na https://bit.ly
/2sZtBOE.
Umění vyřešit problém - workshop, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2B1L7Jn.
23. 9. 2018
Youtube pro dospělé – workshop, Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2MkU2Kf.
25. 9. 2018
Sketchnoting – jak řídit svůj život pastelkou, 
Praha
Podrobnosti o akci na https://bit.ly/2nyHnWf.
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TIPY PRO PRACOVNÍKY ICM

Důležitá data
8. září – Mezinárodní den gramotnosti 
10. září – Světový den prevence sebevražd 
15. září – Mezinárodní den demokracie
16. – 22. září – Evropský týden mobility 
16. – 17. září – Evropské dny kulturního dědictví 
21. září – Evropský den spolupráce 
21. září – Mezinárodní den míru 
23. – 30. září – Mezinárodní týden sportu 
26. září – Evropský den jazyků 
30. září – Noc vědců 

Monika Plisková, NICM

12

Gaudeamus Brno 2018
EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

XXV. ROČNÍK, VÝSTAVIŠTĚ BRNO 23. - 26. 10. 2018
Největší veletrh vzdělávání v ČR: 

25 let tradice, 
28 000+ návštěvníků,
300+ vystavovatelů, 

17 zastoupených zemí,  
7 doprovodných programů.

gaudeamus.cz/brno

http://www.un.org/en/events/literacyday/
https://iasp.info/wspd2018/
http://www.un.org/en/events/democracyday/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.europeanheritagedays.com/Home.aspx
https://www.ecday.eu/web/
https://internationaldayofpeace.org/
https://ec.europa.eu/sport/week/stories/beactive-2018-european-championships_en
https://edl.ecml.at/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/european-researchers-night-2018_en
http://gaudeamus.cz/brno

