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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.

Výuková aplikace přírodních
věd pro školy
Univerzita Karlova představila výsledek spolupráce
s úspěšným českým startupem – společností Corinth.
Výsledkem je mezinárodně
oceněná výuková aplikace
v oblasti přírodních věd
pro žáky a studenty základních a středních škol
Corinth
Classroom.
Corinth Classroom je interaktivní 3D pomůcka pro školy. Učitelé a žáci si díky ní
mohou detailně prohlédnout
a „osahat“ části lidského těla

ve 3D, stejně jako stavbu rostlin, geometrické struktury či
atomy a molekuly. Interaktivní modely mohou používat
ve svých prezentacích nebo
je vytisknout na 3D tiskárně. Školy na ní oceňují její
snadné používání, stejně jako
fakt, že usnadňuje výuku
v tématech náročných na výklad a představivost studentů.
Více
se
dočtete
na
www.nicm.cz/vyukovaaplikace-pro-skoly-vysledek-spoluprace-univerzity.

Veletrh FOTOEXPO 2015
Třetí ročník veletrhu a festivalu současné fotografie
FOTOEXPO bude zahájen v sobotu 17. října 2015
v Národním domě na Vinohradech.
Vystavovatelé předvedou to
nejžhavější ze svého portfolia, odborníci vás seznámí
se speciálními fotografickými technikami. I tento rok
je součástí doprovodného
programu velká fotografická soutěž FOTOTALENT
2015. Soutěž bude probíhat

od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015.
Vybrána jsou pro vás tři velká témata: V ulicích, Láska,
Adrenalin.
Detailní harmonogram, podmínky a postup jak přihlásit
své fotografie najdete na webových stránkách http://www.
fotoexpo.cz/fototalent/fototalent-2015.html .
Buďte kreativní, buďte jedineční. Fotoexpo bude pro
příznivce fotografie opět výjimečným dnem.

EYCA nyní v prodeji
v NICM!
Karta, se kterou tě čeká na 60 000 slev
ve 38 evropských zemích a přes 1000
slev v ČR je nyní k dostání i v NICM!
K vyřízení průkazu budete potřebovat
doklad totožnosti a fotografii. U zájemců mladší 15 let musí být přítomen
rodič.
Cena průkazu pro zájemce ve věku
15 - 30 let činí 100 Kč, pro věk 5 - 14
let 50 Kč.
Pro více informací o kartě a kde uplatnit slevy najdete stránkách EYCA
www.eyca.cz.
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Program „Nastartujte se“
Máš geniální nápad na podnikání? Tak neváhej! Přihlas svůj
podnikatelský záměr do třetího
ročníku grantového programu
Komerční banky „Nastartujte
se“ a můžeš vyhrát finanční
odměnu až 300 000 tisíc!
Kromě toho můžeš získat
i další nefinanční odměny jako
inzerci, vytvoření e-shopu
na míru, školení a další. Výčet
všech cen najdeš na webových
stránkách www.nastartujtese.
cz.

Kdo se může přihlásit?
Každý, kdo má IČO, sjednaný
podnikatelský účet u Komerční banky a nemá žádné dluhy
nebo není v úpadku. Podrobnosti naleznete ZDE.
Do kdy?
Do Programu je možné se přihlásit do 11. 9. 2015 na stránkách www.nastartujtese.cz.
Na stránkách programu najdete
i projekty přihlášené do předchozích ročníků. Nechte se inspirovat a rozjeďte své podnikání na plné obrátky.
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S kamarády do ciziny
za dobrovolnictvím
Hledáš možnosti, jak netradičně strávit
léto? Vyjeď jako dobrovolník do zahraničí! Můžeš vyrazit sám, nebo třeba
s partou kamarádů či spolužáků.
V databázi neziskové organizace INEX-SDA najdeš tři zajímavé
dobrovolnické projekty ve Francii,
na které může vyrazit až 6 dobrovolníků ve věku 14-17/18 let.
Přihlásit se můžeš individuálně nebo
rovnou spolu s kamarády.
Workcamp je 2-3 týdenní dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků
z různých koutů světa. Je to jedinečná
příležitost poznat různé země a jejich
kulturu, podpořit svou prací veřejně
prospěšný projekt, naučit se nové věci
a poznat zajímavé lidi.
Podrobnosti se dočteš na www.nicm.
cz/skupinove-workcampy-vyjed-jako-dobrovolnik-do-zahranici-s-partou
nebo na www.inexsda.cz/cs/clanek/
skupinove_workcampy.

Mladá ultra bikerka podpoří handicapovanou
kamarádku účastí na Tour Divide
Markéta
Peggy
Marvanová,
teprve dvacetiletá ultra bikerka
se 12. června postaví na start Tour
Divide, nejdelšího nezabezpečeného závodu horských kol na světě.
Svým výkonem chce Peggy pomoci 11leté Daniele Málkové, které
se říká Dája, trpící myopatií a získat pro ni dostatek financí k zakoupení speciálního dvojkola. Peggy
čeká 4418 km na kole, nebezpečný
terén, zasněžené hory, poušť, divoká zvěř i téměř měsíc dlouhá samota. Do této výzvy se pustila díky
podpoře Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu (DofE).
Peggy startuje v Národním parku

Banff v Kanadě a skončí u hranic
USA s Mexikem. Čeká ji trať vedoucí přes více než 4 000 m n. m.
položená pohoří, kde je po celý rok
sníh. Bude muset čelit i extrémnímu teplu, protože víc než 200 km
dlouhá část závodu prochází pouští. Navíc musí být zcela soběstačná, veze si sama všechno potřebné včetně servisu kola. Přestože
se věnuje cyklistice teprve pět let,
zvolila si za svůj sportovní cíl ujet
Tour Divide.
Národní kancelář DofE pro ni
zprostředkovala spolupráci s Timem Voasem, zástupcem britské
velvyslankyně v ČR, který je sám

absolventem a patronem DofE
a pro kterého je překonávání velkých vzdáleností nejen na kole zálibou. I Peggy chce svými výkony
přispět na dobrou věc. V průběhu
Tour Divide organizuje sbírku,
z jejíhož výtěžku chce koupit speciální dvojkolo pro Dáju. Do sbírky se může zapojit každý dle svých
možností či uvážení, a to formou
zakoupení kilometrů. Dájin příběh
a další informace o závodu Peggy
se dočtete na www.nicm.cz/dvacetileta-ultra-bikerka-projede-severni-ameriku-na-podporu.
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Mezinárodní Tanec pro vodu/ Global Water Dances
Inspirativní celosvětový taneční
happening má za cíl zvýšit povědomí o globální krizi pitné vody!
20. června 2015 se bude kolem
celé zeměkoule tančit Tanec pro
vodu.
V Praze to bude v Kinského zahradě u fontány v 17.30 h v rámci festivalu United Islands.
Zhruba 2,5 miliardy lidí na zeměkouli, téměř jedna třetina světové
populace, žije bez adekvátní hygieny. Ročně zemře 5 milionů lidí

na otravu znečištěnou vodou.
V roce 2025 bude více než polovina světové populace čelit problémům pitné vody.
Letos, více než 1000 choreografů
a tanečníků po celém světě doufá,
že prostředictvím této taneční akce
zvýší povědomí jak o lokálních,
tak světových tématech pitné vody
a bude tak inspirovat komunity,
aby společně nalézaly řešení.
“Chceme pitnou vodu pro všechny!” říká Marylee Hardenbergh,

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

Program SmartUp - získej
finance na své sny

Nadace O2 spouští nový program SmartUp zaměřený
na lidi ve věku 15 - 26 let, který jim umožní realizovat
neotřelé nápady s cílem zlepšit něco v jejich okolí.
Program chce mladým lidem pomoci rozvíjet dovednosti nejen poskytnutými finanční prostředky,
ale také vzdělávacími kurzy. Systém získávání grantů
je postupný a v nejvyšší úrovni mohou žadatelé dosáhnout i na částku 100 tisíc korun.
SmartUp je určen týmům složeným ze dvou až pěti
lidí v nejnižší úrovni a tří až pěti lidí ve vyšších úrovních. V úrovni 1 je možné získat finanční podporu
15 000 korun. Pokud je projekt úspěšně dokončen,
autoři postoupí do úrovně 2, ve které mohou žádat
o částku 70 000 korun. Nejvyšší úroveň 3 je určena těm projektům, které úspěšně prošly předchozími
stupni a mohou žádat až o 100 000 korun.
Mladí lidé mohou své nápady přihlásit do konce
června na stránkách www.o2smartup.cz, kde získáte
i podrobné informace o projektu.

hlavní iniciátorka Global Water
Dances a koordinátorka site-specific projektů. “Tanec pro vodu zvýší povědomí účastníků a diváků
o důležitosti vody, poskytne model
k posílení místních komunit k akci.
Propojí experty v oblasti životního prostředí, organizace, umělce a členy komunity v procesu,
který umožní vzniku další spolupráce.” Více si můžete přečíst
na globalwaterdances.org/.

Český průmysl volá
po zaměstnancích
Česká ekonomika má dobře našlápnuto, firmám
přibývá zakázek a rostou tržby. Ruku v ruce
s tím roste potřeba zaměstnanců, což potvrzuje
analýza situace v českém průmyslu pracovního
portálu Profesia.cz. Největší poptávka v prvním čtvrtletí 2015 je po lidech ze strojírenství,
výroby a elektrotechniky a energetiky. Profese,
o které výrobní firmy aktuálně nejvíce stojí,
jsou dělník a operátor strojů a zařízení.
Zájem je hlavně o odborníky ze strojírenství.
Celý článek najdete www.profesia.cz/info/tiskove-zpravy/cesky-prumysl-vola-po-zamestnancich/#more-1344.

Staň se stážistou v českém
centru Londýn

České centrum Londýn hledá stážisty, kteří
by se stali silnou oporou týmu od ledna 2016,
a to na dobu tří až šesti měsíců.
České centrum Londýn nabízí neplacenou stáž, která bude probíhat v prostorách kanceláře v centru
Londýna a z části v dalších institucích, se kterými
bude České centrum v daném období spolupracovat.
Stáž v Českém centrum Londýn je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž
díky programu Erasmus a kteří mají jako hlavní studijní obormarketing, PR, multimediální studia nebo
filmovou/divadelní produkci.
Podrobnosti o pozici se dočtete na www.nicm.cz/
stante-se-stazistou-v-ceskem-centru-londyn.
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