Už je to tady! Nová mobilní aplikace „Íčko v kapse“
Praha, 10. 4. 2013 - Česká mládež se konečně dočkala. První mobilní aplikace Národního
informačního centra pro mládež (NICM) je na světě! Praktické informace, týkající se
nejdůležitějších oblastí života mladých, jsou nyní i v mobilu.
Vlastníte „chytrý“ mobilní telefon? Tak noste informace stále s sebou v kapse.
Připravili jsme pro vás přehlednou aplikaci, ve které se dozvíte nejen o činnosti a aktivitách
informačních center pro mládež v České republice, ale především mnoho užitečných
informací k zajímavým tématům.

Jednoduše se dostanete k důležitým informacím, kontaktům a odkazům, které se týkají
vašeho každodenního života. Aplikace stáhnete na Google Play nebo http://bit.ly/148SasR.
Z nabídky si jistě vyberete:
• Informační centra pro mládež v ČR – co jsou ICM a s čím vám poradí, seznam ICM
s kontakty, vyhledání nejbližšího ICM podle GPS
• Studium v ČR – školy od mateřských po vysoké a vše, co s nimi souvisí – legislativa,
systémy studia, maturita, termíny, přijímačky, důležité pojmy
• Studium v zahraničí – krok za krokem, stipendia, zahraniční jazykové kurzy, letní
školy, odborné stáže
• Práce v ČR – legislativa, jak na životopis, motivační dopis a přijímací pohovor,
poprvé do práce, vše okolo brigád, proč na úřad práce, pracovní poměr, typy dohod,
smluv, brigády, podnikání, rekvalifikace
• Práce v zahraničí – EU, Kanada, USA, Austrálie, Nový Zéland, dokumenty,
povolení, víza, pojištění, uznávání kvalifikace, finance, daně, užitečné rady a kontakty,
databáze podle zemí a profesí, pracovní programy, bezpečnostní tipy
• Dobrovolnictví – legislativa, organizace v ČR, Evropská dobrovolná služba,
workcampy, dobrovolnické projekty, užitečné odkazy

• Potřebuji zařídit – osobní doklady, zdravotní pojištění, sociální pojištění, sociální
dávky – rodičovský příspěvek, přídavky na děti, na bydlení, porodné, pohřebné, dávky
v hmotné nouzi, sociální stipendia; rady, kde žádat a kde vám pomohou
• Krizové situace – kontakty na krizové linky a krizová centra, co dělat v případě
problémů s drogami, alkoholem, týráním, zneužíváním, šikanou aj.
V ČR je 37 informačních center pro mládež, která koordinuje a zastřešuje pražské Národní
informační centrum pro mládež – www.nicm.cz. Aplikace „Íčko v kapse“ vám umožní
vyhledat ICM nejbližší místu, na kterém se právě nacházíte.
Jsme síť středisek volného času a nestátních neziskových organizací v ČR, které působí
v oblasti informačních a poradenských služeb pro mládež. Vystupujeme pod společným
názvem „Informační centra pro mládež“. Více o nás najdete na webu české informační sítě
pro mládež – www.ismcr.cz. Česká ICM jsou spolu s 24 dalšími státy součástí evropské
sítě informačních center pro mládež – www.eryica.com.
NICM je součástí Národního institutu dětí a mládeže, přímo řízené organizace MŠMT.

Správné informace jsou ty, které jsou dostupné, ověřené a užitečné. S aplikací NICM je
můžete mít stále s sebou.

