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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.

Pozvánka na mezinárodní
seminář v Lipsku
Dům dětí a mládeže hl. m.
Prahy hledá 4 účastníky
na mezinárodní seminář,
který se uskuteční ve dnech
9. – 14. 11. 2014 v Lipsku.
Seminář je určen pro mladé lidi ve věku od 18 do 30
let a nutná je komunikativní znalost anglického či
německého jazyka. Projektu se zúčastní okolo třiceti
lidí z 9 různých zemí světa.
Tématem semináře je pravicový extremismus jako hroz-

ba pro současnou mládež.
Seminář se koná pod záštitou EAICY – http://www.
eaicy.cz/. Účastnický poplatek je 50 euro, veškeré další náklady spojené s pobytem jsou hrazeny z grantu.
Bližší informace o dané
akci Vám poskytne koordinátorka Eva Hrivnáková –
hrivnakova@ddmpraha.cz,
tel. 777 706 527. Podrobný
program
naleznete
www.eaicy.cz.

Nadace Open Society Fund
nabízí stipendia pro studium
na střední škole v USA a GB
Nadace Open Society Fund
(OSF)
Praha
vyhlásila
22. ročník výběrového řízení
pro studenty středních škol
k získání stipendia na studium na soukromých středních
školách ve Velké Británii
a v USA. Uzávěrka přihlášek je 3. prosince 2014. Pro
zájemce o studium připra-

Přednáška v NICM
o Izraeli
Stejně jako minulé pololetí jsme
pro příznivce cestopisných setkání připravili další blok přednášek
ze zahraničí, které budou prezentovat mladí cestovatelé. Příští přednáška se bude konat 6. listopadu
2014 od 18:00 v prostorách infocentra NICM v ulici Na Poříčí 4,
Praha 1 a bude na téma Izrael. Jakub
Schneider vás seznámí se životem
mladých lidí v této neklidné oblasti.

nicm.cz

vuje nadace OSF informační setkání, které proběhne
30. října 2014 v prostoru Era
svět v Praze.
Uspějete-li ve výběrovém
řízení, s uhrazením nákladů
na život v zahraničí Vám
může pomoci Nadace Open
Society Fund Praha, Pioneer
Investments a další dárci.
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Jdi vlastní cestou!
Hledáš práci? Chceš začít podnikat? Zvažuješ práci na volné noze? Nebo prostě nevíš,
co přesně chceš dělat, ale víš,
že je čas? Vydej se na cestu!
Nadační fond Lepší vyhlídky
tvoří tým dobrovolníků, podnikatelů, lektorů a dobrodruhů, kteří sdílí společnou vizi:
předávat své zkušenosti dál
a zlepšit atmosféru v této zemi
k lepšímu. Cílovou skupinou
jsou mladí lidé od 18 do 26 let
a cílem fondu je nejen předat
formou workshopů a interaktivních setkání znalosti a dovednosti k úspěšné realizaci
tvého snu, ale i pomoci tvůj sen

objevit.
Nadační fond Lepší vyhlídky
ti pomůže rozhodnout se
a ukáže ti možnosti, které máš.
Uslyšíš zajímavé příběhy a potkáš inspirativní lidi.
Během tří setkání se ti budou věnovat profesionálové
ve vzdělávání dospělých. Pomohou ti uvědomit si tvé slabé
a silné stránky, utřídit životní priority a cíle, abys mohl/a
konečně vykročit svou vlastní
cestou! Za to všechno zaplatíš
jen 290 Kč nebo 10 hodin dobrovolnické práce!
Více o projektu nalezneš
na mladiinfo.cz.

nicm.cz

Vyhlášení vítězů
Velké Letní hry

Začátkem října se opět konalo celostátní setkání zástupců Informačních
center pro mládež, kde se vyhlašovali
výherci QR kódové soutěže Velká Letní hra. Ta se konala v rámci kampaně
s titulem „Co ti brání v podnikání?“
Každé ICM vyvěsilo ve svém regionu
10 soutěžních QR kódů, po jejich načtení se hráčům objevila otázka, kterou bylo třeba zodpovědět. Soutěžícím stačilo správně odpovědět alespoň
na 3 otázky, aby mohli být zařazeni do
celorepublikového slosování o hlavní
ceny soutěže.
Z hromady soutěžících, jejichž jména
nám zaslali pracovníci regionálních
ICM, byli v pondělí 6. října 2014 vylosováni 3 výherci. Jakub Kadlec a Jan
Palatka vyhráli každý batoh a spacák
outdoorové značky Loap, které do soutěže věnovala společnost GTS Alive,
s.r.o. A slečna Petra Sýkorová vyhrála
sadu šperků od návrhářky Moniky Barcziové.
Všem výhercům tímto gratulujeme!

Prestižní soutěž ACM SPY o nejlepší diplomovou
práci v oblasti IT už zná své finalisty
Aktuální ročník soutěže ACM SPY
(Czech ACM Chapter & Slovakia ACMChapter Student Project
of the Year), kam mohli studenti
předních českých a slovenských
univerzit od června 2014 přihlašovat přes fakulty svoje diplomové
práce dokončené v akademickém
roce 2013/2014, směřuje k cíli.
19. září se letošní kolo uzavřelo
a začátkem listopadu budou vyhlášeni finalisté. Každá z fakult měla
možnost přihlásit až 10 nejlepších
diplomových prací. Letošní nejlepší práci vybere během pár týdnů vysoce odborná porota v čele
s předsedou doc. Janem Holubem

z pražského ČVUT.
„Věřím, že i v letošním ročníku
ACM SPY, celostátní soutěže nejlepších diplomových prací v informatických oborech, bude mít
porota obtížnou úlohu vybrat tu
jedinou vítěznou, neboť chytrých
a šikovných studentů, kteří ve finále budou prezentovat skvělé
práce, bude více. Díky dobré spolupráci mezi naší fakultou a MFF
UK jsem taktéž rád, že se bude
konat v krásných prostorách MFF
na Malostranském náměstí, což
nepochybně přispěje k dobré úrovni letošního finále,” říká člen poroty, prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.,

děkan Fakulty informačních technologií ČVUT.
To, že zapojení do soutěže je pro
studenta obrovskou zkušeností
a zážitkem potvrzuje i loňský vítěz Josef Kokeš: „Když nic jiného,
tak je velmi příjemné zjistit, za jak
dobrou vzdělaní a zkušení lidé vaši
práci považují. Mít něco neobvyklého a speciálního, co lze uplatnit
například i u přijímacího pohovoru, také není na škodu.“
Aktuální dění můžete sledovat
na blogu soutěže: http://www.
acm-spy.cz/category/blog/ nebo
na facebooku: www.facebook.
com/itneninuda

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz

2

Školy odevzdaly 472 vysloužilých počítačů
Žákům 81 českých škol se podařilo vybrat celkem 3,7 tun vysloužilých počítačů v rámci sběrové ekologické soutěže „Seber si tablet“.
Nezisková organizace ASEKOL,
která soutěž pořádala, odměnila
deset škol novým tabletem.
Soutěž ve sběru starých počítačů probíhala od července do září
a zapojilo se do ní více než 80 škol
z celé České republiky. Každá
škola, která v daném termínu ode-

vzdala alespoň jeden vysloužilý
počítač, se zařadila do slosování
o deset nových tabletů. Celkově se školám podařilo vybrat 472
vysloužilých počítačů o celkové
hmotnosti 3,7 tuny.
„Jsme rádi, že se školám podařil
tak skvělý výsledek. Když uvážíme, že už recyklací jediného
počítače se uspoří tolik energie,
kolik spotřebuje průměrný Čech
za osm dní, nebo množství vody,

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

Dobrovolník.cz se dostal
do Laboratoře Vodafone!
Co by mohlo nově být součástí Dobrovolník.cz? Uvítali byste možnost stát se teamleaderem projektů? Lákalo by vás skupinové dobrovolnictví? Máte zahraniční přátele, kteří by chtěli dobrovolničit v Česku?
Začíná čas pokusů, testování a míchání toho nejlepšího
dobrovolnického elixíru! Nadace Vodafone podpořila
v rámci svého programu Laboratoř Nadace Vodafone
projekt organizace Hestia „Restart portálu Dobrovolnik.cz“.
Cílem projektu je současný portál Dobrovolnik.cz
a s ním i spojenou Databázi dobrovolnických příležitostí výrazně inovovat a zapracovat do ní podnětné
návrhy z řad uživatelů.
Co se Vám líbí a co Vás trápí? Napište na email
bara.novosadova@hest.cz.
Každá Vaše připomínka nám pomůže lépe porozumět
Vašim očekáváním!

které vystačí na deset sprchování,“
říká Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
Soutěže se celkem účastnilo
81 škol. Deset vylosovaných škol
ze 7 krajů získalo nový tablet,
který do soutěže věnovala společnost ASEKOL. Předávání tabletů
proběhnou na konci října a v listopadu.

Rodina Odvedle 2014
Pozvěte k nedělnímu obědu nové přátele,
ochutnejte speciality světové kuchyně a zažijte
netradiční setkání buď u vás doma, nebo u vašich hostitelů! Stačí jen vyplnit on-line přihlášku! O to ostatní se už postará organizace Slovo
21, která tento zajímavý projekt realizuje.
Tato akce se bude konat 21. listopadu
2014 ve 13:00 po celé České republice.
Zažité stereotypy a předsudky vůči cizincům
se nejlépe překonávají navázáním osobních
setkání. A právě proto občanské sdružení Slovo 21 již desátým rokem organizuje projekt
Rodina Odvedle, jehož cílem je umožnit poznávání jiných kultur prostřednictvím přímého
kontaktu mezi rodinami cizinců a českými rodinami. Společné nedělní obědy vždy u jedné
z hostitelských rodin se totiž jeví jako dobrý
nástroj vzájemného poznávání obou kultur.
Projekt, jenž byl dokonce Evropskou komisí
zmíněn jako jeden ze tří nejlepších modelů
integrace cizinců do společnosti, představuje
jedinečnou příležitost potkat zajímavé lidi, poznat jejich osudy a dozvědět se více o kultuře
jiných národů. Ke společným obědům zasedlo od roku 2004, kdy tento projekt vzniknul,
již 988 českých rodin a rodin cizinců. Setkání
rodin podporují vzájemnou komunikaci, porozumění jiné kultuře, budování osobních vztahů mezi českými rodinami a rodinami cizinců,
stejně jako i integraci cizinců na osobní úrovni.
Více naleznete na: slovo21.cz.
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