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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.

Už jste slyšeli o Prahatonu?

Myslíte si, že znáte Prahu jako vlastní boty?
Ať už jste si jistí, že znáte
Prahu od historických míst
až po zapadlé kouty, nebo
máte pocit, že je zde stále co objevovat nebo máte
prostě jen chuť poznat Prahu z trochu jiné perspektivy
a užít si den plný zábavy, pak
je Prahaton právě pro Vás!
Pojďme společně zjistit,
jak dobře známe kulturu,
v které jsme se narodili, byli
vychováni a v které společně žijeme, a zároveň si při-

tom užít spoustu zábavy!
Poznej nové lidi se stejnými
zájmy a užij si den plný týmové spolupráce a vyhraj závod!
Zatímco se budete procházet
městem a plnit úkoly, budete mít možnost poznat Prahu z trochu jiné perspektivy.
Akce probíhá 27. června od 10 do 16 hodin.
Další informace si přečtěte na www.nicm.cz/jstepripraveni-na-vyzvu-vpraze-zkuste-prahaton15.

Přibývá volných pracovních
pozic, šanci mají absolventi
Česká ekonomika od začátku letošního roku nabírá
dech, od ledna do března ve
srovnání s loňským rokem
výrazně zrychlila růst. S rostoucími zakázkami narůstá
i potřeba firem přijímat nové
zaměstnance. Počet nezaměstnaných klesl podle údajů ČSÚ pod půl milionu a výrazně přibývá volných míst.

Letní prázdniny

Vážení klienti,
letní prázdniny se blíží a s nimi i vytoužený čas volna, tepla lenošení u vody
nebo navštěvování známých i neznámých míst. A protože věříme, že pro
všechny své aktivity nebudete mít čas
si sednout k našim INFOlistům, je toto
poslední předprázdninové číslo. Další
aktuality pro vás přineseme až v září.
V období od 20. do 31. červnece bude
NICM zavřené, mimo tento termín bude
otevřeno v běžných otevíracích hodinách, Po - Čt 12 - 17 hod.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat na info@nicm.cz.

nicm.cz

Společnosti hledají nové
zaměstnance také v řadách
absolventů středních a vysokých škol.
Celý článek najdete http://
www.profesia.cz/info/tiskove-zpravy/trh-dava-sanciabsolventum-v-ruznych-oborech/.
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Street Food Festival
STREET FOOD FESTIVAL
(SFF) se uskuteční 5. července
na Nákladovém nádraží Žižkov (NNŽ - Jana Želivského 2,
130 00 Praha 3).
Profesionálové i amatérští
performeři se i letos představí
s tím nejlepším ze street foodu. Na SFF se prezentuje jídlo
ulice. Tedy jednoduchý, srozumitelný sortiment, za přijatelné
peníze, inspirovaný buď zajímavým zahraničním streetfoodem (např. galetky a palačinky,
sekaná v housce, hamburgery,
pizza, tacos, falafel, sendviče,
polévky, ale i sushi nebo Pho),
nebo vylepšením streetfoodu místního. Chceme se vrátit
k samotným kořenům street
foodu a zachovat ho v jeho
naprosté jednoduchosti a účel-

nosti, bez zbytečných příkras.
Kvalitní, pestrá a originální
nabídka jídel je jednou ze zásadních myšlenek SFF. Zároveň se SFF zaměřuje i na zajištění účasti zajímavých lidí,
projektů, odborníků, hudby,
ale i neziskových záměrů
a převratných koncepcí.
Akce je pro všechny, kdo
se chtějí dobře najíst, rádi
zkouší nové chutě, v multikulturní prostředí se cítí jako
doma a baví je netradiční prostory, ale i pro další lidi, kteří
se chtějí přijít prostě pobavit,
poslechnout si dobrou hudební
produkci a dozvědět se hodně
zajímavostí při doprovodném
programu. Více se dočtete
na www.nicm.cz/street-foodfestival-ulice-jak-ji-neznate.

nicm.cz

Letní brigáda?
Zkuste Tesco!

V letních měsících nabídne Tesco příležitost pro stovky brigádníků po celé
ČR. Brigádní pracovníci mohou nejčastěji pracovat na pokladnách, za pulty lahůdek nebo doplňovat zboží.
Tesco jako jeden z největších soukromých zaměstnavatelů v Česku plánuje pro období letních dovolených
a prázdnin přijmout na několik stovek
brigádních pracovníků pro většinu supermarketů a hypermarketů po celé republice. Společnost nabízí možnost brigád
v průběhu celého roku. V době nadcházejících letních měsíců, podobně jako
v době Velikonoc nebo Vánoc, však
zpravidla přijímá brigádníků více.
O konkrétní nabídce se mohou zájemci informovat přímo v jednotlivých
obchodech Tesco. Konkrétní počet
se vždy řídí danými provozními potřebami konkrétního obchodu.
Brigádníci pak nejčastěji pracují jako
doplňovači zboží, pokladní nebo obsluha za pulty lahůdek na základě dohody
o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Bakala Foundation vybírá stipendisty z 238 zájemců

Zájem o finanční podporu studia
v zahraničí prostřednictvím programu SCHOLARSHIP je v letošním roce opět velmi silný. Do
stipendijního programu Bakala
Foundation se v letošním roce přihlásilo 238 studentů. Nadace nyní
z tohoto počtu vybere žadatele
k ústním pohovorům, kam postoupí zhruba každý desátý. Pokud přesvědčí výběrovou komisi, získají
stipendium, které jim ulehčí studium na prestižních zahraničních
univerzitách.
O stipendium letos tradičně žádají
studenti středních a vysokých škol.
Nadace obdržela více než 400 žá-

dostí, některé z nich ovšem musela
vyřadit z důvodu nesplnění požadovaných kritérií. Mezi ta patří
zejména zájem studovat bakalářský či magisterský obor na některé
z kvalitních zahraničních univerzit, napsání eseje v anglickém jazyce, věk do 33 let a dodání doporučujících dopisů.
Student, který se rozhodne studovat v zahraničí, musí zpravidla
kromě složení přijímací zkoušky
dodat škole i informace o tom,
z jakých zdrojů plánuje své studium hradit. Roční školné na
nejdražších univerzitách se blíží
hranici milionu korun (45-50 tis.

USD). K této ceně je nutné připočíst náklady spojené s pobytem
a studiem.
Bakala Foundation již šestým rokem nabízí prostřednictvím programu SCHOLARSHIP talentovaným českým studentům finanční
podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Nadace
nabízí stipendia středoškolským
studentům, kteří ve svých studiích chtějí pokračovat za hranicemi
Česka. Další informace se dočtete
na www.nicm.cz/bakala-foundation-bude-vybirat-stipendisty-z238-zajemcu-o.
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DofE v ČR letos slaví dvacetileté výročí

Je to právě 20 let, co bylo po pilotním roce zahájeno rozšiřování
DofE po celé zemi. Od té doby
se v Česku do DofE zapojily tisíce
mladých lidí v desítkách organizací od středních a základních škol,
přes volnočasová centra a neziskové organizace po dětské domovy.
Jen v roce 2014 se v Česku DofE
zúčastnilo více než 1000 mladých
lidí, kterým na jejich cestě k prestižnímu ocenění pomáhalo přes

300 dobrovolníků v roli vedoucích
DofE. Celkově je nyní Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
mladým lidem nabízena v téměř
80 organizacích.
Důkaz, že je to možné, nabízí Velká Británie, kde se DofE každý
rok zúčastní na 300 tisíc mladých
lidí ročně, což jsou přibližně čtyři procenta místní populace v příslušném věku. DofE má v Británii
dlouholetou tradici a zvučnou pod-

poru královské rodiny, absolvovala ho i vévodkyně Kate.
Příští rok navíc uplyne již 60 let
od roku, kdy manžel britské královny, princ Philip, vévoda z Edinburghu, toto ocenění pro mládež
založil.
Více se dočtete na www.dofe.cz/
cz/novinky/dofe-v-cr-slavi-kulatevyroci-a-ma-velke-ambice-249/.

Podnikavá hlava zná vítěze

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

The SCHOOL DANCE 2015
Základní škola Žalany, ZŠ Angel z Prahy 4
a Gymnázium Jeseník – to je trojice českých zástupců, která postoupila do velkého finále taneční
soutěže The SCHOOL DANCE 2015. O vítězství
bude 24. června ve Slovenském národním divadle
v Bratislavě bojovat celkem 12 tanečníků, párů
či skupin. Letos se budou udělovat ceny ve dvou
kategoriích – AMatéři a PROfesionálové. Oceněni budou také tvůrci nejlepších interaktivních
materiálů. V porotě usedne mj. partner soutěže,
známý tanečník, choreograf a majitel tanečního
studia TANČÍRNA Petr Čadek.

Vítězem šestého ročníku soutěže Podnikavá
hlava, kterou pořádá Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého (VTP UP) v Olomouci,
se stal softwarový analytik Michal Šnajdar
z Olomouce. V klání o nejlepší podnikatelský
záměr zaujal porotu mobilní aplikací CatchMe, která uživateli pomůže poznat nové lidi
v reálném světě. Titul Podnikatel v sukních
získala Gabriela Valášková, středoškolskou
kategorii ovládla Anna Sedláčková.
Oproti minulému roku se zvýšil počet soutěžících v kategorii Podnikatel v sukních. Do ní
spadají projekty vytvořené ženami nebo pro
ženy určené. Zatímco loni mezi sebou soutěžilo 13 záměrů, letos jich bylo 22. Vítězkou se stala Gabriela Valášková, která vyrábí
a rozváží zdravé svačinky dětem do škol, lidem do zaměstnání i domů.
V uplynulých ročnících již Podnikavou hlavou prošlo přes 250 soutěžících, někteří
z nich již své nápady uvedli do praxe. Podrobné informace o soutěži jsou dostupné
na www.podnikavahlava.cz.

Nová ministryně školství
Ve středu 17. června 2015 krátce po poledni jmenoval prezident České republiky Miloš Zeman novou ministryni
školství
Kateřinu
Valachovou.
Na této pozici nahradila Marcela Chládka,
který v resortu provedl mnoho změn a který
byl na začátku června ze svého postu odvolán.
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