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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.

Mezinárodní soutěž FameLab
- Bavme se vědou
FameLab účastníkům nabízí
šanci zlepšit své schopnosti
v oblasti popularizace vědy
a komunikace s médii. Zároveň si klade za cíl přinést publiku aktuální ukázky toho, čím
se v současnosti zabývá
výzkum v oblasti medicíny, matematiky a přírodních a technických věd.
Přihlášky mohou podávat studenti a vědečtí a pedagogičtí pracovníci starší 21 let do
23. února 2015. Elektronická
přihláška, informace, prak-

tické tipy a vystoupení z minulých ročníků jsou k dispozici na www.famelabcz.com.
Každý soutěžící musí v pouhých třech minutách publiku
a odborné porotě vysvětlit své
vědecké téma. Porota posuzuje, zda je vystoupení vědecky
správné, srozumitelné laické veřejnosti a pokud možno
i zábavné. V oblastních kolech
se ze soutěžících vybere deset
nejlepších pro školení MasterClass a následující národní finále. Svůj vliv má i hlas publika.

Chcete doučování? Zkuste
nový vyhledávač!
Jste učitel a chcete nabídnout
své znalosti žákům, kteří potřebují doučování, anebo jste
student a potřebujete doučit
některý z předmětů? Tak pro
vás je tu nový portál Tutorings.cz.
Jako student, který potřebuje
doučování, si buď na základě
interaktivní mapy, nebo pomocí chytrého filtru, mohu
najít doučování potřebného

předmětu ve svém okolí.
Jako učitel, který by chtěl
nabídnout své schopnosti
a znalosti studentům, kteří
doučování potřebují, se stačí zaregistrovat na stránkách
a jen počkat, až se mi nějaký
student toužící po doplnění
nebo rozšíření svých znalostí
ozve.
Podrobnosti najdete na tutorings.cz.

Klubové vstupenky
na Pražský Majáles
v NICM

V letošním roce opět prodáváme lístky na Pražský Majáles 2015, avšak
pouze pro členy věrnostního klubu!
Přijď si pro lístek do NICM
od 12. ledna do 17. dubna 2015
v době našich otevíracích hodin
PO-ČT od 12 do 17 hodin, kde za něj
zaplatíš 380 Kč.
Více informací o Majálesu nalezneš
na stránkách pořadatele www.praha.
majales.cz.
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INEX-SDA hledá stážisty!
Nezisková organizace zabývající se především mezinárodním dobrovolnictvím INEXSDA hledá 3 stážisty/stážistky
do pražské kanceláře na období únor-květen 2015(4 měsíce)
na podporu projektů pro letošní sezónu dobrovolnických
a vzdělávacích projektů.
Jedná se o:
•
Stáž v sekci dobrovolných projektů
•
Stáž na pozici asistenta/asistentky vzdělávací sekce
•
Stáž v sekci PR/média
Předpokládaný
nástup
na všechny pozice je na začátku února 2015.
Kontaktní osoba: Eva Macko-

vá, workcamp@inexsda.cz.
Životopis a stručný motivační dopis zašlete prosím na adresu workcamp@inexsda.cz
do 28. 1. 2015, 10:00. Do předmětu prosím nezapomeňte
uvést kód stáže, o kterou máte
zájem. Obratem obdržíte malý
úkol k vypracování. Vybrané
uchazeče budeme kontaktovat
a pozveme je na ústní pohovor.
Pohovory budou probíhat
v pátek 30. 1. 2015. Vybraní
uchazeči se 2. 2. 2015 zúčastní
úvodního školení.
Podrobný popis stáží najdete
na webu: http://inexsda.cz/cs/
hledame_stazistu.
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Strukturovaný dialog
v praxi v J. Hradci
Pokud vaše organizace zvažuje možnost zrealizovat strukturovaný dialog
a zažádat v roce 2015 o grant v rámci
vzdělávacího projektu EU Erasmus+
v akci KA3 a chcete sdílet zkušenosti
s ostatními, ICM v Jindřichově Hradci nabízí účast na svém setkání. Zažijte
strukturovaný dialog v praxi!
Ve dnech 16. 2. 2015 a 27. 4. 2015
se uskuteční v Jindřichově Hradci setkání
mladých lidí s veřejnými činiteli. Téma,
které se bude diskutovat je pro mladé
lidi velmi důležité –„Svoboda projevu“
a „Platí zákony pro všechny?“.
Po ukončení strukturovaného dialogu
s mládeží bude následovat seminář,
na kterém budou diskutovány praktické
náležitosti.
Budete mít možnost hovořit s účastníky
dialogu a rádi se podělíme o naše zkušenosti, které jsme doposud získali.
Účast pro zájemce je zdarma, účastník
si hradí dopravu.
V případě zájmu o účast prosím pište
na mail helena@icmjh.cz.

Jak na dobrovolnictví: Prvotní nadšení je důležité, ale bez průběžné motivace nestačí

Kdo si dal do nového roku předsevzetí pomáhat ostatním, může
zkusit třeba dobrovolnictví. Kromě dobrého pocitu si odnese i cenné zkušenosti, jedinečné zážitky
a nové dovednosti. „Dobrá neziskovka nepečuje jen o své klienty,
ale také o své dobrovolníky, pokud
s nimi spolupracuje,“ vysvětluje
ředitelka organizace Lata Markéta
Ježková.
Příchod nového roku se jeví jako
ideální příležitost k tomu změnit
své staré návyky a začít pěkně
od začátku, s čistým štítem, s novým životním stylem. Zná to každý: zhubnu, přestanu kouřit, strá-

vím méně času na internetu, začnu
přispívat na charitu. A co zkusit
místo peněz darovat někomu tři
hodiny svého času týdně?
Latou projde za rok téměř 100
mladých lidí, kteří pomáhají svým
mladším vrstevníkům bez nároku
na finanční odměnu. Ale přes počáteční nadšení může po čase přijít
rozčarování, že ne vše jde tak, jak
si původně představovali. Proto
má Lata propracovaný systém motivace dobrovolníků.
Už
při
úvodním
školení
se tak dobrovolníci setkají například s metodou assessment centra nebo s tréninkem modelových

situací, později navazují různé
vzdělávací kurzy a workshopy,
díky kterým se dobrovolníci zdokonalují nejen v práci s klienty,
ale i v obecně uplatnitelných dovednostech jako je komunikace
nebo řešení krizových situací.
To, jak si Lata ochoty mladých lidí
váží, dokazuje i její ocenění Dobrovolník Laty, kterého následně
nominuje na celostátní dobrovolnickou cenu Křesadlo. Za rok 2014
se vítězkou stala Magda Řepová,
která se svojí klientkou Blážou
schází téměř rok a půl.
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Sedmý ročník Festivalu bulharských filmů 2015
Sedmý ročník Festivalu bulharských filmů organizuje Velvyslanectví Bulharské republiky
v ČR a Bulharský kulturní institut
v Praze. Festival proběhne ve dnech
od 5. do 11. února 2015 v kině
Lucerna a v kině Evropský dům.
Vstupné v kině Lucerna činí
100 Kč, do kina Evropský dům
je vstup zdarma. Vstupenky
je možné zakoupit v on-line prodeji kina Lucerna. Všechny filmy

jsou opatřeny anglickými a českými titulky. Spoluorganizátory
jsou Zastoupení Evropské komise
v ČR, kino Lucerna a bulharské
Národní filmové centrum. Více
informací, synopse filmů a celý
program včetně doprovodného
naleznete na www.bki.cz. Letošní
ročník je věnován 100. výročí bulharské kinematografie.
Festival jako jediný přináší českému publiku každoročně nejno-

vější bulharské hrané i dokumentární filmy, které byly uvedeny
v rámci mnoha prestižních festivalů
po světě. Na programu je nově
sekce In Memoriam, věnovaná velikánům bulharské kinematografie,
letos kameramanovi Dimo Kolarovi. Kolarov vystudoval na pražské
FAMU a k jeho dílům patří bulharská klasika Kozí roh, která v roce
1972 získal Zvláštní cenu poroty
na MFF v Karlových Varech.

Dětská univerzita 2015
MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/
148SasR

Cena Křesadlo – nominujte
dobrovolníka za Prahu!

Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti? Již čtrnáctým rokem
můžete navrhnout dobrovolníky na udělení ceny:
„KŘESADLO 2014“ - Cena pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci.
Návrh na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město
Prahu je možné posílat do 28. února 2015.
Nominovat dobrovolníka můžete přímo přes online
formulář na webových stránkách organizace Hestia
www.hest.cz anebo vyplněním formuláře a jeho zasláním na adresu info@hest.cz. Zpravidla nominuje organizace jednoho dobrovolníka. Přihlíží se však
k velikosti organizace a k celkovému počtu dobrovolníků fungujících v organizaci, takže někdy může být
z jedné organizace nominováno i víc dobrovolníků.
Veřejné slavnostní předávání cen Křesadlo 2014 proběhne v březnu 2015.

Zvídavé děti, které si chtějí vyzkoušet jeden
semestr studia na vysoké škole, se mohou prostřednictvím svých rodičů přihlásit na Dětskou
univerzitu UP. Registrace začala na www.pevnostpoznani.cz.
Jednou z novinek oproti předcházejícím ročníkům je například přiblížení kultury a jazyka
Španělska. V jiném předmětu se zase dozvědí,
jak lze vyšetřit rovnováhu a zkusí si ji prověřit
při různých cvičeních
Dětská univerzita je určena dětem od 8 do 12
let, které chtějí nahlédnout pod pokličku nejrůznějších vědních oborů. Absolvují deset interaktivních přednášek a na památku, kromě
řady zážitků a poznatků, obdrží diplom o absolvování.
„Posluchači se mohou těšit na velice oblíbenou Chemii v kuchyni, kdy si vyzkoušejí, jak
lze zbavit vejce skořápky bez loupání nebo
jak odbarvit limonádu. Budeme ale probírat
také facebook, reklamace nebo si ujasňovat,
proč je důležitý volný čas,“ doplnila Kratochvílová.
Imatrikulace se uskuteční 18. února v aule pedagogické fakulty. Posluchači se pak se studiem slavnostně rozloučí 6. května v Moravském divadle. „Univerzitu pořádáme od roku
2007. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,
že je kapacita plná během 14 dní po zahájení
registrace. Proto by zájemci neměli s přihlášením otálet,“ upozornila hlavní koordinátorka
aktivity. Každé dítě se může Dětské univerzity
zúčastnit pouze jednou. Studium je bezplatné.
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