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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuality
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží a volnočasových aktivit,
a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Kreativní inkubátor v Plzni
Mladé týmy a firmy, které podnikají nebo chtějí začít s podnikáním v kreativním průmyslu,
v oděvním nebo produktovém
designu, uměleckém řemesle,
v animaci, šperkařství či v grafických odvětvích, se mohou
v Plzni přihlásit do speciálního
vzdělávacího programu.
Ve městě začal letos fungovat
kreativní inkubátor, první inkubátor v ČR zaměřený čistě
na podporu podnikání v kreativních odvětvích. Tříměsíční program řeší potřeby týmů
a firem a posouvá je od nápadu
na produkt nebo službu až po

funkční, důkladně propočítaný
byznys plán a uvedení na trh.
Inkubátor nabízí osm celodenních intenzivních kurzů
s lektory z praxe. Zájemci
se dozvědí o strategickém
plánování, o konkurenci,
o finančním řízení firmy, o budování značky, o marketingu
nebo o vstupu na zahraniční
trhy. Program zahrnuje osobní
konzultace s koučem a mentory a na závěr zhodnocení projektu profesionály.
Podrobnosti jsou na www.plzen2015.cz/cs/projekty/kreativni-inkubator.

High School Days 2015
Nenech si ujít skvělou příležitost dozvědět se více
o studiu v zahraničí, a to přímo od zástupců škol a organizací spolupracující s Alfa
agency.
Veletrh se bude konat
v Praze v Městské knihovně
ve čtvrtek 15. října od 9
do 16 hodin. V Brně pak
v Moravské zemské knihovně v pátek 16. října od 9

do 17 hodin.
Alfa Agency s.r.o. je mezinárodní společností - agenturou, nabízející komplexní
služby v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia
v zahraničí. Agentura nabízí
studijní a pracovní programy
po celém světě.

„Vidět Neapol a…“
Všechny srdečně zveme na cestopisnou přednášku s názvem „Vidět Neapol a…“ z cyklu cestovatelských prezentací Letem světem.
Přijďte si prohlédnout fotografie
z regionu Kampánie. Pokochejte se
pohledem na svůdný Neapolský záliv
s Vesuvem v pozadí a nechte se oslnit
jedním z nejkrásnějších měst Itálie,
které je zapsané v seznamu UNESCO.
Projekce se bude konat ve středu
14. října 2015 v prostorách NICM
v ulici Na Poříčí 4, Praha 1
od 18 hodin. Vstupné je jako již tradičně ZDARMA.
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Starý mobil patří do Mobilomatu
Zbavit se starého telefonu
v automatu? Od konce září je
to možné v pražském obchodním centru Chodov. S neotřelým způsobem sběru nepotřebných telefonů přišla nezisková
společnost ASEKOL. Ve spolupráci s prodejcem elektra,
společností DATART, nabízí
lidem snadnou možnost zbavit
se bezpečně starých mobilních
telefonů a ještě k tomu získat
odměnu.
Mobilomat navíc nabídne
poctivým třídičům odměnu.
Prvních pět set lidí dostane
od partnera akce, společnosti DATART, za vysloužilý
telefon poukázku v hodnotě
200 korun na nákup v obcho-

dě. Dalších sto odmění druhý
z partnerů projektu, společnost Samsung. Odnesou si
1 000 korun na nákup nového
televizoru značky Samsung.
První
Mobilomat
bude
od 25. září až do konce ledna příštího roku na zkoušku
umístěn v prodejně společnosti DATART na Chodově. První
měsíc provozu bude u Mobilomatu i vyškolený personál,
který komukoliv pomůže
s obsluhou zařízení a poradí,
jak správně třídit a žít ekologičtěji.
Více o Mobilomatech lze najít
na www.automatnamobily.cz.

nicm.cz
Výroční setkání
Dobrovolná potkávárna
Dobrovolná potkávárna alias Výroční
setkání Evropské dobrovolné služby
je tady! Přijďte oslavit dobrovolnictví!
Chcete se potkat se současnými dobrovolníky či vidět své staré přátele? Pak
Dobrovolná potkávána je to pravé místo!
Čekají na vás zajímavé workshopy, příběhy dobrovolníků i výborné občerstvení a pokec se známými či neznámými!
KDY: 10. 10. 2015 od 18:00 hodin.
KDE:
Studio
ALTA
(U
Výstaviště
21,
Praha
7).
Podrobnější
informace
jsou
na
FB:
www.facebook.com/
events/1692062491023313.

Úspěch českých
studentek v Miláně

Ve dnech 17. – 22. září se v Miláně uskutečnil 27. ročník mezinárodní
soutěže European Union Contest for
Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). Postupují do ní nejlepší studenti z národních
kol soutěží se svými projekty. Kromě
států EU se ho zúčastnili jako hosté
i mladí lidé z Kanady, Číny, Nového
Zélandu, Jižní Koreje a USA.
Českou republiku zastupovaly úspěšné laureátky 36. ročníku Celostátní
přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se konala v
červnu 2014 v Plzni. Organizátorem
celostátní přehlídky prací středoškolské odborné činnosti a garantem soutěže je již tradičně Národní institut
pro další vzdělávání. Soutěž EUCYS
je mezinárodní nadstavbou soutěže
SOČ, ze které jsou nominovány projekty pro tuto soutěž.
Další
informace
se
dočtete
www.msmt.cz/mladez/uspech-studentek-na-mezinarodni-soutezi-eucys2015?source=rss.

FOTOEXPO 2015
Třetí ročník veletrhu a festivalu současné fotografie FOTOEXPO 2015 bude zahájenv
sobotu 17. října 2015 v Národním domě na Vinohradech.
Připraveny jsou pro vás dva
sály s fototechnikou, besedy,
audiovizuální projekce, exkluzivní workshopy, tematické
stage a mnoho dalšího!
Zakupte si v předprodeji základní vstupné za 250 Kč
a nechte se strhnout prezentací
držitelů ocenění QEP jako jsou
Ivana Matějková Havlíková,
Václav Sojka, Miroslav Vojtěchovský, Jiří Jiroutek, Antonín
Malý, Marian Beneš a Zdeněk

Lhoták. Na velkém plátně tak
budete mít možnost vidět fotografie ze světa šperku, přírodních živlů, produktové fotografie, aktu nebo černobílých
portrétů.
Můžete se těšit na audiovizuální projekce i na exkluzivní
workshopy!
Podrobnosti
naleznete
na www.fotoexpo.cz. Nechcete platit za vstupenku? Zúčastněte se soutěže NICM o 3x2
vstupenky na festival FOTOEXPO 2015. Soutěžní otázku
naleznete na www.nicm.cz/
soutez-o-vstupenky-na-fotoexpo-2015.
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Navrhni projekt a vyhraj ultrabook, tablet nebo telefon!
Úspěšná soutěž pro studenty všech
středních škol a jejich pedagogy
s názvem „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní
rozvoj, pokračuje i v letošním roce.
Zkuste se rozhlédnout kolem sebe,
v místě, kde žijete, nebo studujete.
Myslíte, že by některé věci bylo
možné dělat jinak a lépe? Hoďte
svůj nápad na papír, proměňte ho
v projekt a můžete vyhrát ultrabooky, tablety, chytré telefony
nebo elektronické čtečky. Projekty můžete zasílat do 20. listopadu
2015. Veškeré informace naleznete na www.navrhniprojekt.cz.
Přispějte k rozvoji vašeho kraje
a objevte možnosti fondů EU! Během soutěže se seznámíte se základy čerpání evropských dotací
a budete mít příležitost vypracovat si vlastní projektovou žádost

na vámi zvolené téma. Na nejlepší
projekťáky a jejich učitele čekají nejnovější ultrabooky, tablety, chytré telefony a elektronické
čtečky. Projekt je otevřen všem
studentům a pedagogům středních
škol bez ohledu na typ školy či
studijní obor. Zúčastnit se mohou
dvou až pětičlenné týmy studentů
vždy s jedním učitelem.
Rozhlédněte se po svém okolí,
dejte hlavy dohromady a zamyslete se, co by mohlo fungovat lépe.
Téma vašeho projektu upravte
podle skutečné oblasti podpory, jako je například vzdělávání,
zaměstnanost či doprava. Stejně
jako ve skutečné projektové žádosti popište hlavní cíle, aktivity
a rozpočet projektu. Celá osnova
pro vypracování návrhu je už připravena na webových stránkách

MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR

Veletrh magisterských programů
V pátek 30. října 2015 se koná v Národní technické
knihovně veletrh magisterských programů MASTER AND
MORE poprvé v České republice!
Proč přijít na veletrh magisterských programů? MASTER
AND MORE veletrh je jedinečná příležitost získat potřebné informace o magisterském studiu v České republice
i v zahraničí.
Na veletrhu budou představeny magisterské programy různých zaměření, které můžeš studovat v denní nebo dálkové
formě studia, v České republice i v zahraničí. Svoji nabídku představí univerzity, vysoké školy a business schools.
Více informací najdeš na www.master-and-more.eu.

soutěže. Na projektování nebudete
sami - připraveni pomoci jsou koordinátoři krajských Eurocenter,
kteří vám vysvětlí pravidla soutěže a nabídnou pravidelné konzultace. Když budete chtít, můžete je
pozvat přímo na vaši školu, kde
vám zdarma uspořádají seminář
o soutěži.
V téhle soutěži nikdo neodejde s
prázdnou – ať už vyhrajete nebo
ne, máme připravenou cenu pro
každého z vás. Proběhne řada mikrosoutěží, které budeme postupně
zveřejňovat Facebookových stránkách „Soutěžte s fondy EU“. Více
informací se dozvíte na stránkách
www.navrhniperojekt.cz, v krajských kancelářích sítě Eurocenter (www.eurocentra.cz), nebo na
bezplatné telefonní lince Eurofon
800 200 200.

Profesia Days 2015
Pracovní portál Profesia i letos, jako jediný
portál v oboru, organizuje veletrh práce. Veletrh Profesia Days je určený jak zaměstnancům, tak budoucím uchazečům o práci.
Veletrh Profesia Days nabízí všem uchazečům o práci možnost osobního setkání
se zástupci předních společností, které nabízejí volná pracovní místa. A to zejména nezávazně a bez stresu z pohovoru. Pro uchazeče je
připraveno kariérní poradenství a doporučení, příležitost zúčastnit se desítek workshopů
a přednášekzaměřených na zvýšení jejich
šancí získat práci, možnost otestovat své jazykové a počítačové znalosti. Pro studenty
a absolventy, rodiče, zralé zaměstnance
i uchazeče s postižením je pak připraveno
stejně tak odborné poradenství. Program
bude rozdělen do šesti zón: všeobecné zóny,
poradenské zóny, přednáškové místnosti, testovací místnosti, vzdělávací místnosti a fun
oddychové zóny.
Další informace o veletrhu naleznete
na www.profesiadays.cz.
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