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Všechno nejlepší do roku 2017 přeje tým ICM Petrovice u Karviné!
ICM Petrovice u Karviné nabízí především šíření a sdílení informací, které jsou zajímavé a potřebné pro mladé lidí ať už se to týká příležitostí ke vzdělávání, získávání pracovních míst, rozšíření schopností a dovedností, nabídek
zájmových aktivit či jednotlivých akcí, dobrovolnictví v ČR i ve světě atd.

Jak s námi můžete spolupracovat?
 Vzájemná prezentace činnosti a aktivit
např. A4 s informacemi o ICM Petrovice a Evropské dobrovolné službě na nástěnce v prostorách partnera,
materiály partnera vyvěšeny v prostorách ICM
aktuality sdílené na webu/facebooku dle možností
další formy spolupráce v souvislosti s konkrétními možnostmi partnera
 Infolisty
Každý týden obdržíte emailem naše Infolisty, ve kterých budou především výše uvedené informace - co, kde, kdy,
jak se chystá, nabízí aktuálně pro mladé lidi a děti.
V těchto Infolistech velice rádi zveřejníme také informace, které obdržíme pro aktuální období od partnera,
vítáme spolupráci. S distribucí Infolistů jsme začali v lednu 2015. Veškeré příspěvky, které byste rádi v tomto
dokumentu zveřejnili, zašlete na emailovou adresu: info@icmpetroviceuk.cz. Infolisty budou rozesílány všem
našim partnerům, ZŠ a SŠ v regionu, spřáteleným organizacím pracujícím v dané oblasti. Budou zveřejněny na
internetu a v tištěné formě k dispozici v prostorách ICM Petrovice u Karviné atd.
 REMIX
Pro mladé lidi, studenty škol, nabízíme jedinečnou možnost začlenit se do týmu redaktorů časopisu Remix:
http://remix.nicm.cz/. Jejich články, které budou tematicky zajímavé pro mladé čtenáře, můžeme publikovat v
celorepublikovém časopise Remix. U této aktivity máme dobrou zkušenost s přímou spoluprací s pedagogy češtiny
(např. slohové zadání na určité téma, které bude nejlépe vyhodnoceno, bude otištěno v Remixu).
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Praxe je taková, že vypracovaný článek odešlete na adresu info@icmpetroviceuk.cz, následně bude předán
redakčnímu týmu časopisu. Pracují zde vyškolení odborníci, kteří článek zhodnotí, případně se ozvou s prosbou o
částečnou úpravu, korekci – tím se právě mladý člověk nejlépe naučí základy žurnalistiky, získá praxi a přímý
kontakt s živou redakcí. Pokud se stane některý z přispěvatelů pravidelným, bude v přímém kontaktu s lidmi
s REMIXu, bude mít své portfolio otištěných článků… a neopakovatelnou příležitost praxe v žurnalistice.
Na téma psaní do časopisu pro partnery a jejich mladé zájemce o novinářskou práci rádi uskutečníme besedu
s prezentací!
 Besedy pro mladé lidi
ICM Petrovice u Karviné nabízí svým partnerům
možnost společně realizovat besedy pro mladé lidi na
různá témata – vzdělávání (seznámení se systémem
Infoabsolvent), besedy k tématu dobrovolnictví se
zaměřením na Evropskou dobrovolnou službu (jsme
vysílající i hostující organizací, můžeme přijet do školy
společně s dobrovolníkem z jiné země, který je u nás
aktuálně), jako regionální partner Eurodesku
poskytneme veškeré informace také k této platformě.
Pochopitelně jsme schopni také po dohodě s partnerem zorganizovat akci na konkrétní téma, které je aktuální a
pro partnera právě potřebné. Jsme zde proto, abychom potřebné informace pro mladé lidi získávali a předávali –
rádi se necháme obohatit nápady partnera!
 Vzájemná podpora
Jako partnerské organizace můžeme spolupracovat při pořádání různých akcí – nejen vzájemnou propagací, ale
přímou podporou účasti, organizování aktivit – možnost společných akcí a projektů.

Tento souhrn základní spolupráce je pochopitelně pouze nabídkou, která se může měnit vzhledem k aktuálnímu
vývoji, potřebám, příležitostem, poptávkám.
Budeme velice rádi, když od partnerů získáme také zpětnou vazbu k naší činnosti – co a jak zlepšit, jak upravit
webové stránky, čím obohatit činnost nebo na jaké téma se zaměřit. Spolupráce tak bude nejlépe efektivní, když
budeme našim partnerům poskytovat to, co potřebují – a oni nám o tom dají vědět.
Budu velice ráda, když možnost partnerské spolupráce s ICM Petrovice u Karviné zvážíte a přidáte se k nám.
Jakékoli dotazy, návrhy a připomínky můžete zasílat na email info@icmpetroviceuk.cz.

Za tým ICM Petrovice u Karviné Markéta Nováková, ředitelka
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Ještě nemáte plán na dnešní den? Co takhle vyrazit na
cestovatelské povídání do Havířova.
Cestovatelské povídání Michaela Blažíka a Letímsvětem.cz má svou premiéru v Havířově!
Rodák z Havířova, Michael Blažík se po škole rozhodl odcestovat do čínské Šanghaje, kde začíná budovat svou
kariéru. Život v Číně rozhodně není procházka růžovým sadem a Michael už tak zažil spoustu zajímavých, místy až
peprných situací, které rozhodně stojí za to, slyšet.

Na pódiu pak uslyšíte také dalšího havířovského cestovatele a zakladatele projektu Letímsvětem, Lukáše Wislu.
Kde: Restaurace RADOST Havířov, Alšova 11, 73601 Havířov
Kdy: 4. 1. 2017 od 19:00 hodin
VSTUPNÉ: Dobrovolné
KAPACITA SÁLU: 100 míst k sezení (Pravidlo: Kdo dřív příjde, ten dřív sedí)
Pozn.: Vzhledem k tomu, že Michael bude doma pouze v období Vánoc a 6. 1. 2017 opět odlétá do Číny, je to
jedinečná příležitost se s ním potkat.
Program bude zhruba 2 hodiny, ale nezoufejte. Určitě se zdržíme až do pozdního večera a budeme si moct všichni
popovídat. Dozvíte se tak spoustu dalších cestovatelských zážitků.

Zveřejnila: Markéta Nováková

Informace z regionu nejen pro mladé lidi
vila Rotiglovka, čp. 177
735 72, Petrovice u Karviné

ICM a TIC Petrovice u Karviné

www.icmpetroviceuk.cz
info@icmpetroviceuk.cz
Facebook ICM a TIC Petrovice u Karviné
Instagram Icentrumpetroviceuk

Ve Ski areálu v Mostech u Jablunkova se lyžuje!
Areál hlásí 60 cm technického a 40 cm přírodního sněhu na svahu a
v provozu jsou 2 vleky.
Ski areál je v provozu takto:
Po–Pá: 8:30 – 16:00, večerní lyžování: 17:00 – 20:00.
So–Ne: 8:00 – 16:00, večerní lyžování: 17:00 – 21:00.
Více informací naleznete zde: http://www.skimosty.cz/
Běžecké trasy v okolí Mostů u Jablunkova zatím nejsou sjízdné.
Zdroj: Kateřina Hamroziová, GOTIC
Zveřejnila: Markéta Nováková

Den otevřených dveří na Dakolu!

- Seznámení s nabídkou oborů, představení
jednotlivých oborů a nastínění možnosti vašeho
budoucího profesního uplatnění.
- Den otevřených dveří - zážitkovou formou
(kromě prohlídky škol si žáci připraví praktické ukázky
z výuky jednotlivých oborů)
- Zváni jsou zájemci o studium na SŠ, rodiče i
všichni ostatní.
Zdroj: Helena Trinerová, Dakol
Zveřejnila: Markéta Nováková
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