NICM NEWSLETTER
LEDEN 3. TÝDEN
Vládní kampaň Stop sexuálnímu násilí na dětech
Již v listopadu spustila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková vládní
kampaň Stop sexuálnímu násilí na dětech. Tato kampaň probíhá v rámci kampaně Rady
Evropy „One in Five", která si klade za cíl upozornit na problematiku sexuální zneužívání,
kterému je vystaveno „jedno dítě z pěti".
Více informací na http://www.nicm.cz/vladni-kampan-stop-sexualnimu-nasili-na-detech
Aktuální nabídka studia v zahraničí
Přinášíme vám aktuální přehled možností studia v zahraničí:
Více informací na http://www.nicm.cz/aktualni-nabidka-studia-v-zahranici
Mezinárodní vědecká konference "Ukrajina v etnokulturním rozměru století"
Ministerstvo školství a vědy, mládeže a sportu Ukrajiny a Národní pedagogická Dragomanova
univerzita, Historický ústav, Katedra etnologie vás zvou na mezinárodní vědeckou konferenci
„Ukrajina v etnokulturním rozměru století" ve dnech 26. - 27. dubna 2012.
Více informací na http://www.nicm.cz/mezinarodni-vedecka-konference-ukrajina-vetnokulturnim-rozmeruŠkolka se dětem s odkladem prodraží o tisíc korun měsíčně
Rodičům tisíců předškoláků se zvedly od Nového roku náklady za dítě v mateřských školách.
Platí totiž nový poplatek až tisíc korun měsíčně. Školka se tak citelně prodražila, neboť rodiče
běžně platí měsíčně ještě dalších několik set korun za stravu.
Více informací na http://www.nicm.cz/skolka-se-detem-s-odkladem-prodrazi-o-tisic-korunmesicne
Chcete pracovat v Německu? Plzeň nabízí poradenský den
Máte zájem pracovat v Německu po otevření pracovního trhu? Chcete pomoci při hledání
práce a domluvíte se německy? Využijte poradenského dne s Karin Hartung. pracovnící
úřadu práce ve Weidenu.
Více informací na http://www.nicm.cz/chcete-pracovat-v-nemecku-plzen-nabizi-poradenskyden
V Praze vzniká nový zoopark
Městská část Praha 11, společně se sdružením Tarrouca, buduje na pozemku v blízkosti
Milíčovského lesa zoopark. Na ploše téměř 5 000 m2 mají mít pražané možnost rozšířit si
povědomí o spolužití zvířat a člověka, o chovu domácích zvířat s důrazem na dosažení
praktických zkušeností s nimi. Vnitřní expozice se budou přizpůsobovat školní výuce tak, aby
jihoměstské děti mohly prohloubit své znalosti a vědomosti z přírodních věd i ekologie.
Doplňkovou funkcí zooparku bude i záchranná stanice ježků a drobných savců.
www.nicm.cz
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Více informací na http://www.nicm.cz/v-praze-vznika-novy-zoopark
Sociální dávky - jak na ně?
Dávky státní sociální podpory nejsou jen "výsadou" extrémně chudých lidí žijících na hranici
životního minima. Mnohdy na ně mohou dosáhnout i ti, kteří o svém nároku nemají ani
tušení. Pokud se domníváte, že kvůli vašim nízkým příjmům, vám nárok na dávky státní
sociální podpory vzniká automaticky, aniž byste se o ně sami přihlásili, mýlíte se. Mýlí se i ti,
kteří si myslí, že o splátky úvěrů, které významně zkrátí rodinný rozpočet, mohou zvýšit své
čisté příjmy.
Více informací na http://www.nicm.cz/socialni-davky-jak-na-ne
INFORMACE Z REGIONÁLNÍCH ICM
Soutěž školní časopis roku 2012 Pardubického kraje startuje
Chrudim - ve dnech 14. a 15. dubna 2012 proběhne v Chrudimi a Pardubicích workshop v
rámci soutěže Školní časopis roku 2012 v Pardubickém kraji. Hlásit se mohou tvůrci
oddílových či školních časopisů již dnes.
Více informací na http://www.nicm.cz/soutez-kolni-casopis-roku-2012-pardubickeho-krajestartuje
Krajský úřad získal označení Přátelské místo
Karlovy Vary - Krajský úřad Karlovarského kraje získal od Českého Červeného kříže označení
Přátelské místo a certifikát, který jej opravňuje používat toto označení do konce roku 2016.
Úřad se tak stal jednou z institucí, které jsou vstřícné k seniorům a handicapovaným,
respektují jejich potřeby a mají vyškolený personál pro kontakt s těmito lidmi.
Více informací na http://www.nicm.cz/krajsky-urad-ziskal-oznaceni-pratelske-misto
Vlekaři spustí sedačkovou lanovku
Bublava - Vlekaři v Bublavě spustí v letošní lyžařské sezóně vůbec poprvé sedačkovou
lanovku, která měla loni v tamním skiareálu premiéru. Provoz bude zahájen v sobotu díky
přívalům sněhu a mrazivému počasí.
Více informací na http://www.nicm.cz/vlekari-spusti-sedackovou-lanovku
Letní hasičský tábor
Zdá se vám, že je léto ještě daleko? Uzávěrky přihlášek na letní tábory se však už blíží. Na
letní hasičský tábor se můžete přihlásit do 28. února.
Více informací na http://www.nicm.cz/letni-hasicsky-tabor
Výstava Skauti v Karlovarském kraji
Sokolov - V rámci oslav 100 let českého skautingu pořádá Krajská rada Junáka Karlovarského
kraje a Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje výstavu „Skauti v Karlovarském kraji".
Více informací na http://www.nicm.cz/vystava-skauti-v-karlovarskem-kraji
Přijímací zkoušky do středních škol se zpřísní
www.nicm.cz
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Karlovy Vary - Žáci devátých ročníků, kteří chtějí studovat maturitní obory v krajem
zřizovaných středních školách, absolvují i v letošním roce přijímací zkoušky.
Více informací na http://www.nicm.cz/prijimaci-zkou-ky-do-strednich-kol-se-zprisni
Mariánské Lázně čeká sportovní událost
Mariánské Lázně - Tamní skiareál bude 11. a 12. února 2012 hostit vrcholné snowboardové
závody Evropského poháru v paralelním slalomu. Závod byl plánován v termínu 7. a 8.1.
2012, pro nedostatek sněhu bylo nutné najít nový termín.
Více informací na http://www.nicm.cz/marianske-lazne-ceka-sportovni-udalost
Špalíček zdobí nové lampy
Cheb - Soubor historických domů Špalíček na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se již může
pochlubit nejen opravenými fasádami všech budov, ale i šesticí nových litinových lamp
veřejného osvětlení v historizujícím stylu. Jejich pořízení včetně instalace a s ní souvisejícími
nezbytnými úpravami přišlo zhruba na 240 tisíc korun. „Tímto typem lamp bychom postupně
chtěli začít nahrazovat stávající osvětlení v celém historickém jádru města," uvedl
místostarosta Tomáš Linda. „Dalším místem, kde by se měly objevit, je ulička Zavražděných,
kterou budeme letos rekonstruovat."
Více informací na http://www.nicm.cz/spalicek-zdobi-nove-lampy
KOKTEJL
Fotosoutěž: Životní prostředí ČR - "To se mi nelíbí“
Nezisková organizace Arnika připravila pro všechny milovníky fotografování a přírody
fotosoutěž s názvem"Životní prostředí ČR - "To se mi nelíbí". Pokud chcete soutěžit o
zajímavé knihy, posílejte do Arniky (pomocí on-line formuláře) své snímky, které zachycují
poškozování životního prostředí v České republice.
Více informací na http://www.nicm.cz/fotosoutez-zivotni-prostredi-cr-to-se-mi-nelibi
Líheň 2012 - soutěž amatérských hudebních skupin
Letos se uskuteční již 11. ročník soutěže amatérských hudebních skupin "Líheň" Soutěž patří
mezi největší u nás, hlásí se do ní i kapely ze sousedních států.V loňském roce padl rekord v
počtu přihlášených kapel. Bylo jich na 400! Letos může toto číslo ještě stoupnout a řady
soutěžících se mohou rozšířit právě o vaši kapelu. Stačí se do 15.ledna 2012 zaregistrovat.
Více informací na http://www.nicm.cz/lihen-2012-soutez-amaterskych-hudebnich-skupin
Jeden svět na školách vyhlašuje 11. ročník studentské literární soutěže
Praha, 11. ledna 2012 - Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni,
vyhlašuje 11. ročník studentské literární soutěže, pro letošní rok s názvem: „Normální
normalizace". Do soutěže se může přihlásit každý žák či student ve věku od 15 do 20 let,
který zpracuje téma jednoho dne v normalizačním Československu. Pro svůj příspěvek si
může zvolit formu reportáže, eseje nebo rozhovoru. Uzávěrka soutěže je 7. února 2012 a
vítězné práce budou oceněny 5 000,- Kč (1. místo), 3 000,- Kč (2. místo) a 2 000,- Kč (3.
místo). Výsledky budou vyhlášeny v březnu 2012 během 14. ročníku Mezinárodního festivalu
www.nicm.cz
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dokumentárních filmů Jeden svět. Studentská literární soutěž je jednou z aktivit projektu
Příběhy bezpráví a je pořádána ve spolupráci s týdeníkem RESPEKT.
Více informací na http://www.nicm.cz/jeden-svet-na-kolach-vyhla-uje-11-rocnik-studentskeliterarni-so
!Nový studentský časopis Easy magazine v NICM!
Od roku začátku 2012 je v NICM volně dostupný nezávislý časopis pro studenty EASY
MAGAZINE! Tak teda neváhej a přijď si pro lednové číslo tohoto skvělého časáku, kde si
přečteš poutavé články na zajímavá témata, aktuální věci, které hýbou světem mladých,
rozhovory, recenze, texty o cestování či nejnovější technice. A jelikož s tímhle super
projektem navázalo NICM partnerskou spolupráci, tak počítej s tím, že každé číslo bude u nás
jako doma.
Více informací na http://www.nicm.cz/novy-studentsky-casopis-easy-magazine-v-nicm
O hanácký koláček
O hanácký koláček je taneční soutěž disco dance sólo, duo disco dance, hip hop sólo, duo hip
hop a výrazový tanec, kterou pořádá cca 3x ročně taneční skupina Rytmus Olomouc ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže v Olomouci. Soutěž je rozdělena dle věku tanečníků na
děti, juniory a mládež. V disco dance solo navíc i věková kategorie mini.
Více informací na http://www.nicm.cz/o-hanacky-kolacek
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