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- Představení ICM V roce 1998 založila ASK ČR Informační centrum pro mládež. Informační centrum sídlilo v Brně na Josefské ulici 15. Od
roku 2008 sídlilo v nově upravených prostorách v domě na České 11 v Brně, tedy přímo v centru města na hlavní třídě v pěší
zóně. V září 2014 se informační centrum muselo přestěhovat z důvodu rekonstrukce celého objektu Česká 11.
V současnosti ICM Brno při ASK ČR sídlí na adrese Malinovského náměstí 4 v centru Brna na začátku pěší zóny, u jednoho
z nejdůležitějších tramvajových uzlů. Tato adresa je pro klienty ICM minimálně stejně dostupná, jako ta předešlá. Od roku
2010 je Informační centrum nepřetržitě držitelem titulu „ICM certifikované MŠMT“.
Kontrolami NIDM (MŠMT) bylo zařazeno do I. kategorie informačních center. V červenci roku 2003 bylo ICM Brno při ASK
ČR vybráno pro zřízení regionální pobočky Evropské informační služby pro mládež EURODESK. Informační centrum funguje
v současné době jako kontaktní místo s programem Mládež v akci.
Hlavní činností informačního centra je poskytování informací. Informace poskytujeme v plném rozsahu daném Koncepcí
rozvoje informačního systému pro mládež v ČR. Hlavním zdrojem informací na celostátní úrovni je Národní informační
centrum pro mládež NIDM MŠMT ČR. Regionální informace aktivně vyhledáváme a zpracováváme sami. Jedná se zejména
o oblast ubytování pro studenty, brigád, možnostech středních a vysokých škol apod. Mladým lidem, kteří přijíždějí ze
zahraničí, poskytujeme také běžné informace a materiály pro turisty.
Do centra přicházejí i lidé hledající odborné informace o programu Mládež a informace ze sítě Eurodesku. Eurodesk funguje
jako další zdroj informací pro návštěvníky a pracovníci jsou schopni získávat informace z celé EU, dle požadavků klientů.
Nejčastěji zprostředkováváme kontakty pro mezinárodní projekty. Informační centrum spolupracuje s Evropským
informačním centrem EURO DIRECT při krajské Knihově Jiřího Mahena a s EURO Centrem Brno, které pracuje pod Úřadem
vlády ČR.
Díky poskytnuté dotaci od MŠMT a od Statutárního města Brna můžeme poskytovat internet mladým lidem zdarma. Toho
využívají zejména studenti středních a vysokých škol, kteří do Brna dojíždějí. Kromě vyhledávání informací na internetu
mohou využívat i běžné kancelářské a další programy. Poskytuje také zázemí neziskovým organizacím dětí a mládeže a
neformálním skupinám mladých lidí, pro které je k dispozici vybavená klubovna. Mladým umělcům sloužila do září roku 2014

Galerie Skrytá, jejíž provoz je do ukončení rekonstrukce domu v ulici Česká 11 přerušen. V roce 2015 jsme poskytli prostory
a zázemí pro natáčení studentských filmů.

- Zhodnocení uplynulého roku 2015 V roce 2015 jsme dokončili přestavbu webových stránek, mladí lidé mají možnost s pracovníky centra komunikovat online.
Nový design stránek i jejich vylepšení se projevilo zvýšením návštěvnosti našeho webu. Stránky jsou součástí web archivu
Národní knihovny ČR.
Pořádali jsme workshopy na školách, jež jsou důležitou aktivitou informačního centra, a to na téma Práce a studium
v zahraničí, Reklama a manipulace, Ochrana osobních údajů a bezpečnost na internetu, Autorský zákon, Informace,
Komunikace, Kariérové poradenství (VIP Kariéra II), Erasmus + - výměny mládeže a Evropská dobrovolná služba,
novinářské workshopy.
V průběhu roku 2015 se podařilo nejen udržet naše Informační body pro mládež na středních školách, ale i vytvořit tři body
nové. Zároveň proběhlo školení JIMMY pro další dobrovolníky, kteří poskytují informace mladým lidem. Školení se zúčastnilo
21 osob a dva nový dobrovolníci se zapojili i do činnosti docházkového centra. Zároveň jsme nově začali spolupracovat
se třemi školami v oblasti spolupráce mezi stupni vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ).
I letos se stalo Informační centrum pro mládež v Brně garantem a organizátorem krajského kola soutěže „ Školní časopis
roku“ a organizovalo i celostátního finále této soutěže.
Nadále pokračovala spolupráce s Obchodní akademií na Kotlářské ulici v Brně a nově i se Střední školou technickou a
ekonomickou v Brně, Olomoucké ulici, které do informačního centra vyslaly studenty na odbornou praxi. Ta probíhá vždy dva
týdny na jaře a dva týdny na podzim. Celkem se zúčastnilo 10 studentů.
Měsíční stáž v informačním centru absolvovali i dva mladí nezaměstnaní na základě naší spolupráce s Jihomoravskou radou
dětí a mládeže a projektu „4 regiony pro inovaci v oblasti zaměstnanosti mládeže“.
Pokračovala i spolupráce s vídeňskou obchodní akademií (BFI Wien) v rámci projektu Erasmus+, kdy u nás na třítýdenní
stáži byly dvě rakouské studentky.
Čtrnáctidenní stáž si v ICM Brno absolvovala i studentka Pedagogické fakulty Univerzity Komenského Bratislava.
Studenti a stážisté tak mohli po delší dobu získávat zkušenosti se zpracováním informací, prakticky se podílet na fungování
Informačního centra ve spolupráci se zkušeným pracovníkem. Po návratu do školy pak své zkušenosti prezentují ostatním
spolužákům.

V roce 2015 se Informační centrum pro mládež účastnilo akcí s regionálním i celostátním významem. Mezi takové akce patřil
Studentský Majáles (1. – 3. 5. 2015), Veletrh středních škol (20. - 21. 11. 2015), vyhlášení výsledků celostátní soutěže Školní
časopis roku (30. 11. – 1. 12. 2015), Setkání parlamentů základních a středních škol INSPIROMAT 2015 (10. 12. 2015)
V pátek 17. 4. 2015 proběhl v rámci Dne informací pro mládež infopiknik na téma „Právo na informace právě teď v Brně“.
Informační stánek ICM Brno byl umístěn přímo na Malinovského náměstí v centru Brna v těsné blízkosti Informačního centra
pro mládež a k dispozici zde bylo připojení k internetu spolu s notebookem a mnoho informačních materiálů týkajících se
tématu projektu. Mladým lidem byly k dispozici informační brožury, letáky, samolepky a placky s logem Informačního centra
pro mládež v Brně. Hlavním cílem této akce bylo upozornit mladé lidi na jejich právo na informace, dále byli seznámeni
s činností a službami, které jim Informační centrum pro mládež je schopno poskytnout a také s aktivitami, které ICM Brno
v průběhu roku pořádá a organizuje.
20. a 21. 11. 2015 uspořádalo ICM Brno školení JIMMY (Youth Information Mediator), tedy základní školení určené
spolupracovníkům Informačního centra pro mládež, kteří se ve své činnosti setkávají s mladými lidmi a mohou jim předávat
informace přímo v jejich přirozeném prostředí. Akce se zúčastnilo 21 dobrovolníků.
ICM Brno při ASK ČR se podílelo i na projektu VIP Kariéra II, projektu kariérového poradenství Národního ústavu pro
vzdělávání, kdy dva pracovníci informačního centra aktivně zapojili do projektu šest základních škol.
Na podzim roku 2015 jsme pořádali výjezdní víkendovou akci pro celkem 19 mladých lidí „Ambasadoři na školách“, kde si
účastníci z řad žáků osvojovali základní znalosti o informačním systému pro mládež a rozvoj komunikačních dovedností.
S nabytými zkušenostmi budou informace z víkendu předávat dál přímo na školách. Akce proběhla již v roce 2014 a
opakovali jsme ji z důvodu pozitivních ohlasů. Tímto jsme doufám přispěli k prohloubení vzájemné spolupráce účastníků a
pracovníků Informačního centra pro mládež.
Knihovna s pedagogickou literaturou a literaturou k osobnostnímu rozvoje funguje v ICM Brno už více než rok a nachází si
svoje čtenáře mezi návštěvníky ICM, pedagogy i samotnými pracovníky a dobrovolníky ICM Brno.
Po celý rok pracovníci a dobrovolníci informačního centra přispívali do časopisu Remix a dalších periodik.
Podpora aktivit neformálních skupin mládeže:
- pravidelné zkoušky divadelního představení mladých v prostorách ICM
- pravidelné aktivity v prostorách ICM - multikulturní otevřený klub
- infobod programu Mládež v akci a regionální partnerství Eurodesku
- spolupráce se školními časopisy (organizace krajského i celostátního kola soutěže Školní časopis roku, workshopy
s novináři a dalšími odborníky a setkání redaktorů v kraji i celorepublikově na závěrečném vyhlášení, lektorská i
technická podpora školních redakcí)
- zapůjčení prostor a vytvoření zázemí pro skupinu mladých filmařů při natáčení krátkometrážních filmů

-

půjčování drumbenů na víkendová bubnování

Účastnili jsme se několika školení a vzdělávacích kurzů. V roce 2015 se jednalo o tyto akce: Základy fundraisingu , Public
relations, Sociální Inovace, Fundraising – 2, Projektové řízení, Prezentace organizace, Leadership, Skupinové bubnování a
veškerá školení organizovaná NICM při pravidelných setkáních ICM).
Statistické údaje:
- počet oslovených klientů ICM
- počet uživatelů webových stránek
- počet účastníků přednášek a besed
- počet nově vzniklých informačních bodů pro mládež
- počet proškolených dobrovolníků JIMMY
- počet absolventů stáží
- počet akcí ICM

708
19000
822
3
40
11
29

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 Celoroční činnost Informačního centra pro mládež
Budova na České 11, kde informační centrum do září 2014 sídlilo, prochází v současné době, po přechodu do vlastnictví
Jihomoravského kraje, neustále rekonstrukcí s plánovaným využitím zejména pro aktivity neformálního vzdělávání. Na
přípravě těchto plánů jsme se aktivně podíleli a po skončení rekonstrukce máme přislíbeny reprezentativní prostory pro
informační centrum. Věříme, že výsledkem těchto změn bude naplnění dlouhodobé vize fungování informačního centra pro
mládež jako komunitního centra, které podporuje mladé lidi v jejich aktivitách a projektech a přispívá k rozvoji dobrovolnictví
a participace mladých na veřejném životě. Aktuálně však propagujeme ICM Brno na nové adrese, Malinovského náměstí 4,
kde budeme naše cíle naplňovat minimálně do konce třetího čtvrtletí roku 2016.
V roce 2016 uspořádáme přednášky a besedy na školách na témata: Práce a studium v zahraničí, mobility v oblasti mládeže
- Erasmus+, Projektový inkubátor – Erasmus+, Evropská dobrovolná služba - Erasmus+, Kariérové poradenství –
Infoabsolvent, Reklama a manipulace, Ochrana osobních údajů a bezpečnost na internetu, Informace, Komunikace,

případně další dle potřeb cílové skupiny. Termíny a počty se odvíjí od požadavků spolupracujících škol a institucí. Během
roku projde těmito workshopy a přednáškami minimálně 250 mladých lidí.
Ve spolupráci se středními školami v Brně, zahraničními partnery a dalšími spolupracujícími organizacemi budeme nadále
pokračovat v organizaci odborných praxi v informačním centru, stážemi zahraničních studentů v programu Erasmus+ i
zapojením dalších mladých lidí do fungování informačního centra.
V roce 2016 bude ICM Brno organizovat krajské i celostátní kolo soutěže „Školní časopis roku“, školení JIMMY nejen pro
dospělé dobrovolníky, ale i pro lídry z řad studentů, během roku 2016 využijeme příležitosti Dne informací pro mládež a
uspořádáme prezentační akci formou pikniku před Informačním centrem pro mládež. Uspořádáme online kurzy a webináře
týkající se tvorby místních magazínů, blogů, on-line médií formou vzdělávání a inspirace na konkrétních příkladech.
V prázdninovém termínu chceme v rámci programu Erasmus+ uspořádat Letní žurnalistický kemp plný tematických
workshopů s účastí zahraničních studentů se zájmem o novinařinu, zaměřený na výměnu zkušeností a postřehů a porovnání
úrovně oboru a pohledu na žurnalistiku v zemích účastníků. V rámci programu Erasmus + chceme v Brně uspořádat
kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Česka i partnerských zemí, jehož posláním bude vytvoření nových projektů,
sdílení zkušeností a postupů z oblasti práce s mládeží i získání nových kontaktů na potencionální spolupracovníky ze
zahraničí i z domova.
Budeme se podílet na zkvalitnění komunikace a spolupráce mezi jednotlivými certifikovanými ICM. Zúčastníme se výměny
zkušeností jihomoravských ICM v Ivančicích, kde představíme svoje projekty a postupy, které jsme připraveni sdílet. Budeme
spoluorganizátory, společně s ICM Kladno a ICM Slaný, dvoudenního setkání pracovníků ICM zaměřeného na přípravu
projektů pro další období, vzdělávací plán v ICM a výměnu zkušeností a poznatků z práce jednotlivých zúčastněných ICM.
Další celoroční aktivitou našeho ICM bude síťování, spolupráce se školami a neziskovými organizacemi, rozšiřování
informačních bodů pro mládež za pomoci těchto nástrojů - JIMMY, ISA+, Europass, Osobní kompetenční portfolio,
Youthpass a další
Opět se zúčastníme akcí s regionálním významem, které jsou pro propagaci myšlenek informačního centra vhodné –
Studentský Majáles, Veletrh středních škol, Školní časopis roku, CVVZ, Setkání školních parlamentů, Veletrh mimoškolních
aktivit atd.
Pracovníci a dobrovolníci, kteří se pravidelně účastní činnosti Informačního centra pro mládež, si každoročně prohlubují
kvalifikaci tak, aby co nejlépe naplňovali požadavky minimálního kompetenčního profilu, který byl definován v projektu Klíče
pro život. V roce 2016 se v souladu s podmínkami certifikace zúčastní minimálně 5 odborných školení dle aktuální nabídky
vzdělávacích institucí. Analýzou vzdělávacích potřeb jsme vybrali tyto oblasti vzdělávání, v kterých se naši pracovníci

potřebují zlepšovat: crowdfunding v ČR, kyberšikana a mladí lidé, tvorba webových stránek, pedagogické vzdělávání,
jazyková vybavenost.

- Jiné(Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání, zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty…)
Potvrzuji, že ICM splňuje všechny prioritní body Hodnotícího dotazníku platného pro certifikaci ICM v roce, ve kterém
ICM získalo Certifikát kvality. (Pokud jste necertifikované ICM, prosím tuto větu vymažte.)

V Brně dne 22. ledna 2016

Zpracoval Martin Kalužík

