
Vážení kolegové a kolegyně,
výkonný výbor Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice prostřednictvím tohoto mimořádného informačního 
zpravodaje pro členy  AICM ČR  si dovoluje seznámit vás s některými svými aktivitami, které ve prospěch Asociace a  jejich členských organizací podnikl a 
podniká.  
V tomto zpravodaji naleznete především komplexní pracovní návrh Národní strategie pro mládež 2020, který byl i předmětem jednání Konference o mládeži 
konané ve dnech 8. - 9. listopadu 2013. Naleznete zde i stručný přehled podílu AICM ČR na tvorbě tohoto strategického dokumentu. Pro nás všechny je 
významný tím, že poprvé v historii je v návrhu Národní strategie pro mládež koncipována oblast informací pro mládež a o mládeži jako samostatný strategický 
cíl, přičemž prolíná, kromě jednoho, i do všech ostatních. 
Jelikož výkonný výbor AICM ČR v období konání Konference o mládeži absolvoval pracovní setkání na Slovensku se zástupci ZIPCEM, dovolili jsme si požádat  
zástupce ICM AICM ČR, o kterých jsme věděli, že se Konference zúčastní, zda-li by pro nezúčastněné  mohli zpracovat krátkou informaci. Naleznete ji též v 
tomto Zpravodaji. 

výkonný výbor AICM ČR   

Stručná informace Ivy Sonnbergerové, účastnice „Konference o mládeži“ z CPDM, o.p.s. Český Krumlov – ICM Český Krumlov (člen AICM ČR), doplněná 
Kateřinou Opatrnou, účastnicí „Konference o mládeži“ z Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově (člen AICM ČR).
AICM ČR požádala Ivu a Katku, zda by mohly přiblížit „Konferenci o mládeži“ ostatním potenciálním zájemcům z řad členů AICM ČR, kteří se konference 
nemohli zúčastnit. Níže tedy máte k dispozici informace a postřehy od našich asociačních kolegyň. V materiálu jsou zaznamenány informace pouze o těch 
programech a workshopech, kterých se výše jmenované kolegyně osobně zúčastnily.

Úvod konference
Tento dopolední program mě osobně nenadchl a myslím, že bych se klidně bez něj obešla. Nejprve vystoupil ministr MŠMT Dalibor Štys - ve stručnosti 
mluvil o svazkových školách = spolupráce s NNO – globální granty (distribuce financí).
Poté přišla na řadu Iva Tatarková ředitelka Domu zahraniční spolupráce.
Michal Urban – ředitel odboru pro mládež s politikou mládeže = strategie 2014 – 2021, strategie vzdělávání 2020, národní strategie pro mládež 2020 
– analýza zahraničních přístupů (široký konzultační proces). Evropa 2020 = obnovený rámec evropské spolupráce pro práci s dětmi a mládeží (2009 – 
2018). Třináct specifických cílů = dílčí cíle, opatření. 
Návrh pana ministra: Měl by se vytvořit internetový portál se zdroji financí, příklady dobré praxe a mělo by být více placených lidí v neformálním 
vzdělávání.

Hana Maříková – zpráva o mládeži 2013. Mládež a zaměstnanost = zvyšující se míra ve věku 14 – 24 let (brigády, zaměstnání). Vzdělávání 90 % 
mladých lidí ve 20-24 let má ukončené SŠ nebo VOŠ na stupni ISCED 3. Sociální inkluze v ČR = nízká míra ohrožení chudobou 18 – 24 let 18,9 % v roce 
2012. Odhalených pachatelů trestné činnosti 41 % ve věku 15 – 30 let. Nezájem o politiku 94% mladých lidí (ani se jim nedivím, když to vidí).
Hlavní zjištění:
Participace: 15 – 20 let by se voleb zúčastnila ½ mladých lidí. Dobrovolnictví: 22 % mladých lidí se zúčastnilo organizované dobrovolnické aktivity. Pouze 
1,5 % jako dobrovolníci v zahraničí.
Kultura, média, tvořivost: 87 % mladých lidí navštěvuje kino, koncerty. Mladí lidé nadprůměrně čtou = navštěvují knihovny. U mladých lidí v ČR je 

nadprůměrná znalost a využívání internetu 77 %.

Mládež a svět: 14 % mladých lidí absolvovalo stáž, studium, pobyt v zahraničí. 44 % mladých lidí není ochotno ani krátkodobě pracovat v zahraničí.

Kontakt: hana.marikova@centrum.cz  
Toto téma bylo rozvinuto i v jednom z „workshopů“: Zpráva o mládeži a politika mládeže. Jednalo se spíš o podrobnější statistiky a odkazy na to, jak na výsledky 
zjištěných a zpracovaných dat reaguje nebo chce reagovat nová koncepce (viz pracovní verze Strategie a jejích 13 strategických cílů).
Nezaměstnanost -> Strategický cíl (SC) 4 - Zdraví a životní styl -> SC 5 Vzdělávání -> tomu se má věnovat zejména Strategie vzdělávání 2020, ale 
souvisí s tím i SC 3 a 12 – akcentovat se bude spolupráce škol a organizací, které se věnují neformálnímu vzdělávání. Sociální inkluze -> SC 9 – 
pravděpodobně bude název cíle ještě přeformulován, protože nejde
jen o děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením Participace mládeže -> SC 6 Dobrovolnictví -> SC 7 Kultura, média a tvořivost -> SC 11 a 13 Mládež 
a svět -> SC 8 zvlášť je pak SC 1, 2 a 10

Erasmus + 2014 - 2020, prozatím návrhy  schválen tento program bude až v lednu 2014 – Anežka Novotná –
Na toto období (7 let) by mělo být 19 miliard EUR a z toho by mělo jít 10% pouze na oblast mládež. Tyto finance budou jasně a striktně odděleny.
Hlavní cíle tohoto programu: zlepšování dovedností, zaměstnanosti účastníků a podpora medializace vzdělávacích systémů, postoje ad.
Nahrazuje programy: Gruntvig, Mládež v akci, Comenius, Leonardo, Erasmus. Budou 3 klíčové akce.
Akce 1.: Learning mobility of individuals – mobilita mladých lidí (SŠ, VŠ, doktorandů, školitelů a učitelů).
* EVS, výměny mládeže, školící aktivity – semináře = na tyto aktivity by mělo jít 63 % financí z celkového rozpočtu
Mělo by dojít k zjednodušení financování = paušály na cestovné – nebude se muset dokladovat pro ČNA, paušál bude dle vzdáleností. Zde jsem se 
ohradila a nebyla jsem v tom sama, jelikož si myslím, že to není úplně dobrý nápad s tím paušálem. Vzhledem k tomu, že každý má volbu mezi 
provozovateli dopravy, ale též v tom, zda někam pojede x šílených hodin autobusem, či poletí nějakou hodinku letadlem atd. Sice to bude pro výpočet a 
dohledávání k rozpočtu jednodušší, i pro vyhodnocování projektů ČNA, ale zde se může dobře prodělat, či vydělat. Bylo nám odpovězeno, že to 
připomínkovali a uvidí se, co bude v lednu. * Výměny mládeže by měly být pro mladé lidi ve věku 13 – 30 let. * EVS ve věkovém rozmezí 17 – 30 let (to 
proto, že v některých státech jsou plnoletí již v 17 letech). Aktivity pro pracovníky s mládeží = větší flexibilita aktivit (ne striktně rozdělené jako v 
současnosti). Akreditace vysílajících a hostitelských organizací EVS by měla být na celou dobu programu (7 let) – všichni budou muset projít akreditací, 
ale mělo by také být nějaké přechodné období pro organizace, které získaly akreditaci v nedávné době. Nové akreditace vysílajících a hostitelských 
organizací má na starost od nového roku 2014 v ČNA Monika Rážová monikar@mladezvakci.cz. I přes to, že projekt Mládež v akci skončí, nebudou s 
největší pravděpodobností účastníci EVS znovu vyjet na EVS. EVS databáze (www.evsdatabase.eu) by měla být přesunuta pod Evropský portál pro 
mládež. Nově by mělo být možné, aby hostitelská organizace spravovala svůj profil v databázi přímo, alespoň v té míře, aby jej skryla, když dobrovolníky 
nehledá, a naopak ho zviditelnila, když dobrovolníky hledá)
Akce 2.: Spolupráce pro inovaci a výměnu dobré praxe. Rozvoj mezinárodní spolupráce s organizacemi = 3 a více subjektů (dlouhodobé partnerství mezi 
vzdělávacími subjekty, soukromým sektorem, IT platformy (eTwinning, EYP) a s partnerskými zeměmi. * Z celkového rozpočtu na tuto akci by mělo jít 28 
% financí. Do této akce se budou moci zapojit školy, NNO, soukromý sektor = zaměstnanost mladých lidí. Strategické partnerství = projekty mohou být 
pouze mezinárodního charakteru. Budou se měnit pravidla financování. 
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Akce 3.: Podpora politických reforem – podpora a implementace. Zde mohou být i aktivity pouze regionální, či celorepublikové = politika a participace 
mládeže, z celkového rozpočtu by na to mělo jít 4,2 %
Eurodesk bude stále fungovat pod ČNA.
Sport 1,8 % z celkového rozpočtu (zde nám Anežka víc neřekla co si pod tím představit = nebyl čas) Jean Monnet 1,9 % z celkového rozpočtu
Uzávěrky projektů: U projektů v roce 2014 by mělo platit, že první uzávěrka projektů bude pro akci I. v ½ března, Konec dubna/ začátek května 2014 by 
měla být uzávěrka u akce II a akce III. + druhá uzávěrka u akce I. Konec září/ začátek října 2014 opět uzávěrky u všech akcí (I., II., III.) 
Plánování uzávěrek: Uzávěrky projektů budou probíhat vždy v poledne (12:00 hodin) a vždy ve všední den, tak aby k dispozici helpdesk i s pracovníkem 
agentury – vždy na začátku roku stanoví Komise termíny uzávěrek, nebudou tedy fixní k datu jako to bylo teď. Projekty by se měly podávat pouze v 
elektronické verzi, ne v tištěné zaslané poštou Facebook nového programu Erasmus +: https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme?fref=ts, 
Kontakt: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Mapování kompetencí – Silvie Pýchová
Byl nám dán příklad a ochutnávka, jak tento 5 denní zkušenostní kurz (metoda Bouda CH-Q) probíhá, co se tam dělá a s kým se při něm dá pracovat (v 
podstatě s každým). Lektorka byla skvělá, energická a zajímavá. Jen jsme toho bohužel moc nestihli udělat. Tento kurz je na zmapování svých hodnot, 
znalostí, dovedností = kompetence. 
První aktivita: vybrat si obrázek, který ve mně evokuje kvalitu, kterou na mně druzí oceňují. Další aktivita: vymyslet 3 produktivní „práce“, při kterých se 
„tetelím“, když je dělám a dělala bych je i zadarmo (nic pasivního jako lenošení, ani sex. Dostali jsme formulář „Analýza dovedností“, kde jsme měli 
analyzovat svou minulost, identifikovat důkazy pro svůj profil, najít zdroje pro svůj budoucí rozvoj. Ve formuláři bylo napsáno období, zde lektorka zadala 
věk 15 – 18 let. Pak si každý měl v tomto období vybrat jednu pozici/ roli, která ho ovlivnila pro budoucnost. Dále jsme ve
formuláři vyplňovali kolonky směrem k „pozici/ roli“ aktivity, dovednosti/ znalosti, samostatnost, výsledky. U prvního bodu se psalo to, co aktivita / náplň té 
dané pozice obnášela. U dovedností každý měl napsat, co touto pozicí získal a co se naučil. U samostatnosti, zda bychom s tím, co již známe a víme, do 
toho opět šli a zda sami, či co bychom k tomu, abychom to znovu udělali, potřebovali (materiál, lidi ad.). Výsledek = co nás to do budoucna naučilo a co 
jsme tím získali pro svůj prospěch tím, že jsme něco absolvovali v nějaké roli. Jde hodně o analýzu dovedností a hledání učících se momentů.
Dále na zem byl dán provaz, kde na začátek provazu lektorka položila papír s hodnotou 0%, uprostřed se nacházel papír s 50% a na konci 100 %, pak 
jsme se měli pohybovat dle toho, jak vnímáme výroky. Například „umím si určit své cíle“, „umím si určit své priority“, „znám své pasti“ ad.
Dále nám lektorka uvedla příklad toho, jak si klienti tvoří své portfolio a že si ho vlastně netvoří jen pro svůj profesní život, ale též pro sebe. Do budoucna 
z něj používají pro profesní stránku svého života to, co se jim právě pro danou práci hodí. Včetně např. děkovných dopisů, smlouvy na byt, fotografií ad. = 
to vše slouží jako zrcadlo pro sebereflexi = já pak rozhoduji,
co použiji pro svou pracovní prezentaci.Tato lektorka také použila emoční karty „Moře emocí – Emotion cards“, které se dají koupit na www.b-creative.cz 
(produkty), ale stojí 560 Kč . Kontakt: silvie.pychova@gmail.com, silvie.pychova@eduin.cz
www.centrumkompetencí.cz, www.eduin.cz.

Podnikavá škola – Richard Lukáš
Tento workshop informoval o tom, jak mohou na školách vzniknout podnikatelské kroužky pro děti od druhého stupně ZŠ. Pak fungují i pro studenty SŠ, 
VOŠ a VŠ. Možná by tento kroužek dle mého názoru částečně mohl fungovat i v hodinách finanční gramotnosti, či při nějakém ICM, NZDM ad. V těchto 
kroužcích se děti a studenti učí užitečné věci a to, že podnikání může být i zábava. Snaží se přijít na nové příležitosti v podnikání, za které by byli lidi 
ochotni platit. Děti a studenti si zkoušejí, co je k úspěšnému podnikání potřeba umět. Tvoří si plán, navrhují jednoduché rozpočty, vyrábí reklamu a 
vymýšlí prodejní strategie.
Cílem těchto kroužků je naučit se měnit své nápady a sny ve skutečnost. V rámci této aktivity se děti a studenti setkávají i se zajímavými lidmi z byznysu, 
ale též NNO. V tomto kroužku se může realizovat jednotlivec i „partička“ dětí či studentů. Byl nám dán příklad, že na jedné základní škole vznikl projekt 
„Kavárna krafárna“, který pro školu vydělává nějaké peníze tím, že si tam chodí sednout studenti školy, pedagogové, ale též obyvatelé blízkého okolí. 
Dále pak na jedné základní škole si mohou učitelé přivydělat doučováním žáků = to též vymyslely děti ad.
Kontakt:  www.julesajim.cz, www.podnikavaskola.cz, richard@julesajim.cz, www.facebook.com/julesajim

Jedna moc hezká odpověď na dotaz = výrok Andrease Schleichera z konference „Škola pro 21. století“, která se konala v Praze 16.9. 2013.
„Mám sedmnáctiletého syna. Má talent na přírodní vědy, zajímá ho technika, ale je dobrý i na jazyky a má i dokonce umělecké vlohy. Co mu mám říci, aby 
studoval, aby měl, jak říkáte vy ve své přednášce, lepší vzdělání, lepší práci a lepší život?
To, o co jde dnes, je otázka kompetence. Moderní svět vám neplatí za to, co víte, ale za to, co s tím, co víte, dokážete udělat. To je totiž velký rozdíl. 
Nejde jen o to, co jste se naučili, ale jak to dokážete převést do života. Nejde o to opakovat to, co jste se naučili, ale musíte to dále rozvíjet, dokázat to 
používat v nových situacích. Všechno, co víme dnes, může být zítra zcela neprodejné. Jde o to, zda s tím, co víte, dokážete překračovat hranice dnešního 
vědění. Nestačí být jen dobrý odborník, ale musíte mít schopnost dávat dohromady lidi, aby společně vymýšleli něco nového, aby se učili novým věcem a 
dokázali je vytvářet. V tom spočívá naše budoucnost.“

Přechodové rituály – Jaroslava Vatay, Centrum EUROGUIDANCE
Tento workshop byl pro mě osobně velmi zajímavý jak osobně, tak z pohledu práce s mladými lidmi. Myslím, že každý z nás by se možná se spoustou 
věcí díky tomuto přechodovému rituálu vyrovnal lépe. Některé věci by lehčeji uzavíral…. V každém případě škoda, že to byla jen velmi krátká ochutnávka 
s krátkým videem a zažitím Councill.
Kdyby mohl každý, včetně puberťáků tento přechodový rituál absolvovat, tak například u mladých lidí by toto období přechodu do dospělosti lépe zvládli a 
též by lépe mohli přejít sociálně patologické jevy….
Kontakt:  http://vatayinstitut.blogspot.cz/p/jaroslava-vatay-maser-terapeut.htmlinfo.vatay@gmail.com,

Volnost a kreativita v přístupu k povolání a realitě světa – Alice Müllerová
Tento workshop byl zaměřen na kariérové poradenství zaměřené na sebepoznávání – přístup Thomase Dienera (slovensky vyšla kniha „Esencia práce“. 
Zde jsme si nejprve každý pastelkami namaloval, jak si představujeme svět práce. Pak jsme
každý o svém obrázku povídal, co mu svět práce nabízí ad.. Po této aktivitě jsme každý dostal do rukou formulář, kde bylo v sloupci „období“ napsáno: 
dětství, dospělost, sny. Dále do sloupce „projekty a aktivity“ měl každý v jednotlivém „období“ doplnit 3 věci, které v daném „období – čase“ dělal. A v 
posledním sloupci „kvality“ každý ke každému „projektu/ aktivitě“ psal, co z toho získal.
Například sloupec projekty/ aktivity – „dětství“ = aktivity s kamarády = „kvality“ =komunikace, kamarádství, běhání venku = vztah k přírodě, volnost, pohyb 
ad. „Kvality“ = to, co jsme díky prožitkům a zkušenostem získali sami pro sebe a co můžeme uplatnit na trhu práce.

KONFERENCE O MLÁDEŽI  8.  - 9. 11. 2013

MIMOŘÁDNÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO ČLENY AICM ČR

listopad 2013 

7. 9. l999

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, tel.: + 420 388 424 196, www.icmcr.cz, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse  



Publikace:
Průvodce kariérou pro školy – zpráva o efektivním kariérovém poradenství, http://www.euroguidance.cz/cz/publikace/pruvodce-karierou-pro-skoly.html
Multikulturní poradenství
Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace = Dům zahraničních služeb. Moře emocí – „Emotion cards“, = emoční karty s rybami (moc pěkné) - 
které se dají koupit na. www.b-creative.cz (produkty), ale stojí 560 Kč. Nejnovější publikace: http://www.euroguidance.cz/cz/link-publikace
Kontakt: mullerova@szs.cz, www.euroguidance.cz

Životní styl mládeže v ČR – Marie Nejedlá (Státní zdravotní ústav)
kontakt: marie.nejedla@szu.cz
Prezentována zajímavá statistická data ohledně zdraví a programy, které dělají pro školy (např. Cigareto, s tebou si nezačnu, Jak se (ne)stát závislákem, 
Normální je nekouřit, Putování za zdravým jídlem, Hrou proti AIDS) – pro program Jak se (ne)stát závioslákem, který je určen pro náctileté, školí 
„moderátory“ programu, pořídit si vybavení (např. magnetické tabule) ale přijde na 80 000 Kč.
Využívají také výukové filmy: www.filmsami.cz (prevence poruch příjmu potravy), www.mezi-nimi.cz (prevence AIDS)
Lektorka lehce představila i koncept „Škola podporující zdraví“ Lektorka byla velmi milá a příjemná, dala nám i nějaké letáčky a materiály. Dala jsem jí na 
sebe kontakt a mluvila jsem s ní o tom, že bychom případně byli schopni distribuovat jejich materiály, což uvítala, neboť nemají moc velkou distribuční síť. 
Slíbila, že se ozve. 

Co ještě zaznělo v závěru celé konference:
Bude snaha teď obměnit pracovní skupiny, které se podíleli na tvorbě koncepce, protože se jim rozpadají (mnozí tam byli jen pro to, aby něco prolobovali, 
a když se jim to nepovedlo, přestali se zajímat). Paní Zdeňka Mašková vyzvala tedy účastníky konference, že pokud se chtějí zapojit do pracovních 
skupin, ať se jí ozvou (zdenka.maskova@msmt.cz) , že teď budou potřebovat především zpětnou vazbu z terénu. Ještě jeden užitečný kontakt: Lucie 
Lukešová vedoucí české sekce národních expertů Lucie.Lekesova@ec.europa.eu = European Youth Portal: http://europa.eu/youth/splash_en
Videa, prezentace, kontakty…. by měli být ke stažení na webu konference, jen nevím na kterém: http://konferenceomladezi.cz/program-8/. 
http://konferenceomladezi.cz/.

Pohled na „Konferenci o mládeži“ očima Ivy Sonnbergerové: 
Myslím, že tato konference byla pro mě osobně velmi vyvedená, až mě to samotnou překvapilo. Tím myslím workshopy, kterých jsem se účastnila. Kdyby 
nebylo úvodního dopoledního oficiálního „plkání“, tak by byl větší prostor pro workshopy, které tímto byly opravdu pouhou mini ochutnávkou. U některých 
bych opravdu stála o to absolvovat je na vlastní kůži a pak tyto věci předávat dál. Workshopy i jejich lektoři byly opravdu vyvedené. Nezbývá mi, než se 
pod to podepsat ;) K.
Odkazy:
1) Fotografie si můžete prohlédnout na již Vámi známém webu www.konferenceomladezi.cz
2) Prezentace z workshopů, které byly odsouhlaseny lektory ke zveřejnění, jsou ke stažení zde
http://konferenceomladezi.cz/program-8/.

Pro vnitřní potřeby členských Informačních center pro mládeže AICM ČR připravily Iva Sonnbergerová (ICM Český Krumlov) 
a Kateřina Opatrná (ICM Prostějov) ve dnech 11. až 22. listopadu 2013.

KONFERENCE O MLÁDEŽI  8.  - 9. 11. 2013

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020  a AICM ČR21.- 22.11.2013

Ve dnech 8. - 9. listopadu 2013 se v Praze uskutečnila KONFERENCI O MLÁDEŽI, na které byla mimo jiné prezentována i pracovní verze Národní 
strategie pro mládež 2020. Pracovní verzi na worskhopu prezentoval ředitel odboru mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. 
Michal Urban. Velmi výrazným a podstatným způsobem se na zpracování podkladů ke „Strategii...” v oblasti informací pro mládež a o mládeži 
podílela i Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež. 
Prvního kulatého stolu na dané pod gescí Oddělení informací /NICM/ NIDM MŠMT se v roce 2012 zúčastnil i celý tehdejší výkonný výbor AICM ČR. V 
podstatě však z tohoto kulatého stolu nevzešly žádné impulsy, v podstatě se jednalo o obecné hodnocení stavu v dané oblasti na které zástupci 
AICM ČR reagovali velmi kriticky.  
Podstatným způsobem k umocnění významu informací pro mládež a o mládeži přispěla AICM ČR prostřednictvím svých zástupců na druhém 
kulatém stolu k dané problematice konaného pod gescí MŠMT v červnu 2013. Informace o mládeži a pro mládež nezůstaly jen v deklaratorní či 
průřezové úrovni. Tato problematika byla zařazena na návrh zástupců AICM ČR do strategických cílů Národní strategie pro mládež 2020. Na tomto 
kulatém stolu byly projednány a schváleny i návrhy dílčích cílů. Návrhy AICM ČR vycházely a i nadále vycházejí z implementovatelných zkušeností 
„Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení” i dalších evropských dokumentů a materiálů vyjadřujících význam  a 
postavení informací pro mládež a o mládeži. Závěrem tohoto kulatého stolu byli jeho účastníci vyzváni zástupci MŠMT  ke zpracování a předložení 
návrhů opatření k jednotlivým dílčím cílům oblasti informací pro mládež a o mládeži. AICM ČR předložila MŠMT tyto návrhy dne 15.8.2013.     
Projednáním navrhovaných opatření a vlastně kompletací návrhů před listopadovou Konferencí o mládeži v oblasti informací pro mládež a o 
mládeži Národní strategie pro mládež 2020 se stal třetí kulatý stůl na téma konaný opět pod gescí MŠMT v září 2013. Na první pohled by se mohlo 
zdát, že návrhy podané AICM ČR nebyly reflektovány tak, jak by si třeba někdo představoval. Domníváme se však, že opak je pravdou. To tu prostě, 
dle našeho názoru, ještě v oblasti informací pro mládež a o mládeži nebylo. 
Význam informací bude deklaratorně vyjádřen v preambuli Národní strategie pro mládež 2020. A nejen to! Bude vyjádřen i samostatným 
strategickým cílem včetně cílů dílčích a jim příslušejících opatření. A nejen to! I do ostatních navrhovaných strategických cílů Národní strategie pro 
mládež 2020, kromě strategického cíle 13, prolíná problematika informací pro mládež a o mládeži - někde  v cílech dílčích, někde tomu 
odpovídajících opatření... Zajímavé a povzbuzující je to, že problematiku informací pro mládež a o mládeži v jednotlivých oblastech řešili a v 
návrzích předložili mezioborově členové jednotlivých pracovních skupin. Návrhy principiálně odpovídají návrhům AICM ČR. Dle našeho mínění to 
svědčí o tom, že postupně sílí povědomí o významu a důležitosti informací jako takových, práce s informacemi, pro mládež a o mládeži zvláště.
I když to třeba na první pohled není ještě až tak patrné, AICM ČR jako celek i její jednotliví členové v místech a regionech se významným způsobem 
podílejí na posilování tohoto povědomí. Díky úzkému sepjetí s každodenním  životem a problémy mladých lidí tak máme více než informační náskok 
před těmi, kteří deklarují, že jsou Informačními centry pro mládež, ale ve skutečnosti mladým lidem nabízejí jen hry...  
Pro ilustraci, potvrzení výše uvedeného i jako náměty pro další směrování AICM ČR jsme pro vás připravili komplexní návrh Národní strategie pro 
mládež 2020.  

  Václav Pavlík, člen VV AICM ČR odpovědný za  tvorbu strategií a koncepcí AICM ČR, Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení,  

MIMOŘÁDNÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO ČLENY AICM ČR

listopad 2013 

7. 9. l999

Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, tel.: + 420 388 424 196, www.icmcr.cz, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse  



STRATEGICKÝ CÍL 1 

DÍLČÍ CÍL CDÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1.  Zvyšovat povědomí v celé společnosti o právech dítěte a 
mládeže.

2.Podporovat edukaci veřejnosti v oblasti práv dětí a mláde-
že s důrazem na vzájemnou úctu, respekt a důstojnost.

3. Podporovat vytváření zjednodušených textů týkajících se 
práv dětí a mládeže aby pro ně byly uživatelsky přípustné

4. Podporovat rozvoj pedagogických přístupů v oblasti 
vzdělávání k právům dětí a mládeže.

1. Podporovat a motivovat děti a mládež k aktivnímu prosa-
zování jejich práv.

2. Podporovat volnočasové aktivity pro rozvoj kritického 
myšlení.

3. Podporovat aktivity, které pomáhají při vstupu do samo-
statného života mladým lidem z rodin, jejichž funkce jsou 
vážně narušeny.

4. Podporovat budování finanční gramotnosti dětí a mláde-
že v rámci zájmového a neformálního vzdělávání.

1. Zvyšovat povědomí mezi dětmi a mládeží o existujících 
formách právního poradenství a možnostech jeho využití.

2. Podporovat bezplatnou právní pomoc a poradenství 
poskytované dětem a mládeži a informovat veřejnost o mož-
nostech jejího využití.

3. Podporovat rozvoj kompetencí osob poskytujících právní 
poradenství tak, aby byla zohledněna specifika potřeb dětí a 
mládeže, zejména dětí a mládeže ohrožených sociálním 
vyloučením.

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Vytvářet otevřené prostředí pro možnosti uplatňování 
práv dětí a mladých lidí 

Podporovat rozvoj kompetencí pro prosazování práv dětí 
a mladých lidí 

Podporovat přístup k právní pomoci a poradenství 
poskytovaných dětem a mladým lidem

USNADŇOVAT ROVNÝ PŘÍSTUP DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ K PRÁVŮM

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 2 

USNADŇOVAT ROVNÝ PŘÍSTUP DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ K INFORMACÍM

Posilovat efektivní meziresortní spolupráci v oblasti 
poskytování informací pro mládež a o mládeži

DÍLČÍ CÍLDÍLČÍ CÍL DÍLČÍ CÍL

Vytvářet podmínky pro systémové propojování 
efektivního využívání a sdílení zdrojů v oblasti informací 

pro mládež a o mládeži.

Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mladých lidí pro 
práci s informacemi.

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

AICM ČR 
15. 8. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

OI NIDM MŠMT 
10. 7. 2013

AICM ČR 
15. 8. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

OI NIDM MŠMT 
10. 7. 2013

AICM ČR 
15. 8. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

OI NIDM MŠMT 
10. 7. 2013

* podporovat zvyšování 
informovanosti o situaci  
mladých lidí

* podporovat začleňování 
občanů do informační spo-
lečnosti 

* zmobilizovat informační 
sítě mládeže metodami a for-
mami pro děti a mladé lidi 
vhodnými a uživatelsky 
atraktivními

* vypracovat účinné infor-
mační strategie zaměřené na 
mladé lidi, včetně informač-
ních kampaní a kampaní k 
podpoře vstupu mladých lidí 
na trh práce 

* posilovat spolupráci mezi 
službami zaměstnanosti, 
poskytovateli poradenství v 
otázkách zaměstnání,
insti tucemi vzdělávání, 
odborné přípravy a službami 
informačními, včetně plného 
vy -  užití všech příslušných  
informačních kanálů

* podporovat kvalitu, udrži-
telnost a dostupnost posky-
tovaných informací o mož-
nostech studijní a pracovní 
mobility pro mladé lidi   

* zajistit informovanost dětí 
a mladých lidí o možnostech 
participace 

* výměna informací a osvěd-
čených postupů, spolupráce 
a navazování kontaktů na 
místní, regionální, evropské  
úrovni 

1. Iniciovat mezirezortní 
výměnu kontaktů a zdrojů v 
o b l a s t i  p o s k y t o v á n í 
informací

2. Posilovat roli národního 
koordinátora informačního 
systému pro mládež v ČR a 
zástupce v mezinárodní 
organizaci ERYICA.

3. Podporovat vypracování 
účinných informačních 
strategií zaměřených na děti 
a  m l á d e ž  v č e t n ě 
informačních kampaní.

1. Rozšiřovat informační síť 
p r o  m l á d e ž  d o  v š e c h 
regionů ČR s využi t ím 
podpory krajských úřadů, 
obcí škol, SVČ, knihoven, 
NNO a umožnit tak rovný 
přístup k informacím všem 
bez rozdílu 

2. Posilovat roli Národního 
informačního centra pro 
mládež jako koordinátora 
informačního systému pro 
mládež v ČR a zástupce v 
mezinárodní organizaci 
Eryica
 

3. Podporovat pravidelné 
p ř e d á v á n í  k v a l i t n í c h 
i n f o r m a c í  m l á d e ž i 
prostřednictvím ICM, SVČ, 
škol, NNO

4. Podporovat a aktivně 
iniciovat společné kampaně 
v  reg ionech  za  účas t i 
regionálních i národních 
p o r a d e n s k ý c h  a 
informačních institucí a 
organizací, které usnadní 
m l á d e ž i  p ř í s t u p  k 
informacím 

5. Iniciovat meziresortní 
výměnu kontaktů, zdrojů a 
informací
 

6. Podporovat systematické 
vytváření  informačních 
bodů v regionech  tzv. 
JIMMY 

7.  Podporovat  výměnu 
informací a osvědčených 
postupů,  spolupráce a 
navazování kontaktů na 
m í s t n í ,  r e g i o n á l n í  a 
evropské úrovni 

1. Rozšiřovat  informační 
síť pro mládež do všech regi-
onů ČR s využitím podpory 
krajských úřadů, obcí, škol 
a školských zařízení, NNO, 
knihoven a dalších kultur-
ních institucí za účelem 
umožnění rovného přístupu 
k informacím.

2. Podporovat spolupráci a 
navazování kontaktů mezi 
poskytovateli informací na 
místní, regionální, národní a 
evropské úrovni včetně 
výměny informací a osvěd-
čených postupů.

3.Usnadňovat přístup k 
informacím metodami vhod-
nými a uživatelsky atraktiv-
ními pro děti a mládež.

4. Podporovat zvyšování 
informovanosti o situaci 
mládeže včetně pozitivních 
příkladů z jejího života.

1. Podporovat spolupráci 
poskytovatelů informací na 
všech úrovních
 

2. Usnadňovat přístup k 
informacím metodami a for-
mami pro děti a mladé lidi 
vhodnými a uživatelsky 
atraktivními 

3. Podporovat pravidelnou 
informovanost o pozitiv-
ních příkladech ze života 
mladých lidí v masmédiích

4. Podporovat zvyšování 
informovanosti o situaci 
mladých lidí 

* podporovat přístup mlá-
deže ke kvalitním informa-
cím a šíření informací na 
místní, regionální, a vnit-
rostátní úrovni všemi mož-
nými způsoby, jakož i  pro-
střednictvím organizací s 
celoevropskou působností

* do systémů formálního i 
neformálního vzdělávání 
vypracovat koncepce, které 
budou zaručovat přístup k 
informacím, vzdělávání a 
kultuře 

*  sestavit informace o zdra-
ví šité na míru mladým 
lidem, a to především těm, 
kteří jsou ohrožení sociál-
ním vyloučením

* podporovat informativní a 
vzdělávací kampaně na 
o c h r a n u  m l a d ý c h 
s p o t ř e b i t e l ů  v č e t n ě  
kampaní zaměřených k 
bezpečnosti internetu 

* informovat o nebezpe-
čích, která s sebou přináší
nekontrolované využívání
nových technologií 

* podpora kampaní ke vzdě-
lávání mládeže  -  boj proti 
dopingu, podpora čistého 
sportu

* zvyšovat informovanost 
š i r o k é  v e ř e j n o s t i  o 
v ý z n a m u  a  n a b í d c e 
volnočasových aktivit 

* zajistit efektivní a funkční 
financování informačně 
p o r a d e n s k ý c h  a 
konzultačních služeb pro 
děti, mládež a pracovníky s 
mládeží  

1. Podporovat iniciativy a 
aktivity vedoucí k rozvoji 
kompetencí dětí a mládeže 
pro práci s informacemi.

2. Podporovat zavádění 
nových technologií a rovný 
přístup dětí a mládeže k 
jejich aktivnímu využívání. 

1. Podporovat iniciativy a 
aktivity vedoucí k rozvoji 
kompetencí dětí a mladých 
lidí pro práci s informacemi 

2. Podporovat důraz na roz-
voj kompetencí mladých lidí 
v přímé činnosti pracovníků 
ICM s mládeží
 

3. Motivovat školská zaříze-
ní, aby aktivně vzdělávali 
děti a mladé lidi v oblasti 
práce s informacemi 

4. Podporovat zavádění 
nových technologií, které 
lze využít pro zkvalitnění i 
rozšiřování informačních 
služeb pro mládež 

* zvyšovat informovanost
pracovníků s mládeží a
jejich dovednosti v
oblasti informačně
poradenských 
a konzultačních služeb pro
děti a mládež  

* zvyšovat povědomí
mladých lidí o základních
právech a problémech
týkajících se
celosvětového rozvoje

*  zaměřit školní vzdělávací
programy na kreativitu,
inovace a podnikání

* propagovat
podnikatelské kultury
mezi mladými lidmi

* prostřednictvím škol, 
školských zařízení a 
informačních služeb pro 
mládež zlepšovat 
povědomí mladých lidí o 
příležitostech 
dobrovolnické činnosti a 
jejích přínosech 

* podporovat přístup k
internetu a jeho používání
především prostřednictvím
činností na podporu
počítačové gramotnosti a
přístupnosti.

* podporovat mediální 
gramotnost včetně 
informovanosti dětí, 
mladých lidí a široké 
veřejnosti o vhodnosti 
mediálních obsahů z 
hlediska různých věkových 
kategorií

* informovat děti a mladé
lidi o tom, že diskriminaci
nelze akceptovat v
žádné formě a v žádné
oblasti, a že je důležité
učinit důrazná opatření,
jejichž cílem je boj proti
všem  formám extremismu 

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Návrhy Národní strategie pro mládež 2020 prezentované MŠMT na Konferenci o mládeži konané ve dnech 8. - 9.listopadu 2013 v Praze
ostatní strategické cíle / SC/, Dílčí cíle /DC/ a opatření -   Informace pro mládež a o mládeži 
SC 1, DC A, opatření 1 a 3, DC C, opatření 1 a 2 - - - SC 3, DC C, opatření 3 - - - SC 4, DC A, opatření 2, DC B, opatření 3
SC 5, DC A, opatření 3, DC 4, opatření 1 - - - SC 6, DC A, DC B, opatření 1 a 2 - - - SC 7, DC B, opatření 1 až 3
SC 8, DC A, opatření 4, DC B, opatření 1 a 2, DC C, opatření 1 - - - SC 9, DC A, opatření 5 - - - SC 10, DC D, opatření 1 až 3
SC 11, DC A, opatření 1, DC B, opatření 3, DC C, opatření 2 - - - SC 12, DC S, opatření 1 a 3

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 3 

DÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B DÍLČÍ CÍL C DÍLČÍ CÍL D

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Podporovat vzdělávací aktivity, projekty a 
programy zaměřené na systematické rozví-
jení klíčových kompetencí  pro komplexní 
rozvoj osobnosti

2. Podporovat rozvoj organizací pracujících 
v neformálním a zájmovém vzdělávání s důra-
zem na kvalitu vzdělávání.

3. Podporovat organizace pracující s dětmi a 
mládeží s důrazem na inkluzivní přístup a 
mezigenerační dialog. 

1. Získávat a vzdělávat odborníky, kteří pove-
dou děti a mládež ke smysluplnému využívá-
ní moderních technologií.

2. Podporovat výzkum v oblasti využívání vol-
ného času dětí a mládeže a reflektovat výstu-
py výzkumů v politice mládeže.

3. Vytvářet příležitosti pro výměnu zkuše-
ností a příkladů dobré praxe v národním i 
mezinárodním kontextu. 

4. Vytvářet příležitosti pro další vzdělávání 
pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v 
oblasti zájmového a neformálního vzdělává-
ní. 

1. Podporovat  spolupráci škol, školských 
zařízení a ostatních organizací a institucí 
jako center vzdělanosti a kulturně společen-
ského zázemí v obci.

2. Zlepšovat a rozšiřovat spolupráci škol a 
školských zařízení s knihovnami, muzei a dal-
šími organizacemi a institucemi v rámci spo-
lečných projektů.

3. Poskytovat poradenství a metodickou pod-
poru v oblasti zájmového a neformálního 
vzdělávání. 

1. Prohlubovat spolupráci zaměstnavatelů 
se vzdělavateli a mezi vzdělavateli navzájem 
v oblasti uznávání výsledků neformálního 
vzdělávání.

2. Podporovat vzdělávání  účastníků nefor-
málního a zájmového vzdělávání v oblasti 
sebehodnocení s možností využití dostup-
ných evaluačních nástrojů.

3. Zviditelňovat přínosy zájmového a nefor-
málního vzdělávání za účelem zvýšení jeho 
celospolečenské prestiže a uznávání jeho 
výsledků.

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Poskytovat všem skupinám  dětí a mládeže 
rovné příležitosti ke zdokonalování a 
prohlubování klíčových kompetencí  

potřebných pro uplatnění  v pracovním, 
občanském a osobním životě. 

Podporovat inovace v oblasti zájmového a 
neformálního vzdělávání.  

Podporovat vzájemnou spolupráci škol a 
školských zařízení s NNO, kulturními a 
dalšími zařízeními pracujícími s dětmi a 

mládeží.

Podporovat uznávání výsledků zájmového 
a neformálního vzdělávání.

VYTVÁŘET PŘÍZNIVÉ A UDRŽITELNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST DĚTÍ A MLÁDEŽE V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 4

DÍLČÍ CÍL BDÍLČÍ CÍL A

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Podporovat soutěže a přehlídky žáků, zaměřené na praktické činnosti a učební obory.

2. Podporovat propojování poskytovatelů informací a poradenských služeb v oblasti 
studijní a profesní orientace, zaměstnanosti a podnikání mladých lidí.

3. Podporovat motivaci mladých lidí k aktivnímu vytváření podnikatelského prostředí, k 
vlastnímu podnikání a přeměnu jejich kreativních a inovativních nápadů do podnikatel-
ských záměrů.

4. Podporovat rozvoj kompetencí usnadňujících rovný přístup na trh práce.

5. Podporovat transgenerační přesnos pracovních zkušensotí a dovedností.  
 

1. Motivovat zaměstnavatele v nabízení stáží pro mladé lidi.

2. Motivovat zaměstnavatele pro posílení uznávání výsledků zájmového, neformálního 
a dalšího vzdělávání.

3. Zvyšovat efektivitu a kvalitu kariérového poradenství prostřednictvím zájmového a 
neformálního vzdělávání. 

4. Podporovat systematický rozvoj a uplatnění nadaných dětí a mladých lidí.

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Usnadňovat mladým lidem přechod mezi školním a pracovním prostředím a vytvářet 
podmínky k jejich plnému zapojení do pracovního procesu

Podporovat hlubší spolupráci mezi školami, školskými zařízeními a jejich zřizovateli, 
dalšími vzdělavateli, zaměstnavateli, profesními a sektorovými sdruženími a úřady 

práce pro uplatnění mladých lidí na trhu práce.  

ZLEPŠOVAT PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNAVATELNOST MLÁDEŽE
www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 5 

DÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B DÍLČÍ CÍL C DÍLČÍ CÍL D

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Motivovat děti a mládež ke zdravé výživě a 
k pohybové aktivitě.

2. Podporovat rozvoj kritického myšlení s 
cílem chránit děti a mládež před manipulací 
vedoucí k rizikovému chování.

3. Podporovat informovanost o možnostech 
preventivní péče o své zdraví, zejména pravi-
delných preventivních prohlídek.

4. Podporovat aktivity vedoucí k aktivnímu 
osobnímu rozvoji a k ochraně zdraví v propo-
jení všech jeho složek ( sociální, psychické a 
fyzické ). 

5. Podporovat aktivity vedoucí k poznávání 
zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dal-
ších životních hodnot.  

1. Podporovat snižování procentuálního 
podílu dětí a mládeže užívajících návykové a 
zdraví škodlivé látky.

2. Podporovat aktivity vedoucí k bezpečné-
mu chování a předcházení úrazům.

3. Podporovat snižování násilí namířeného 
vůči druhým i sobě samému prostřednictvím 
prevence. 

4. Podporovat preventivní programy uvádějí-
cí do souvislosti zdravotní a psychosociální 
důsledky spojené s rizikovým chováním.

1. Podporovat aktivity vedoucí k rozvoji mezi-
lidských vztahů, ke komunikaci a kooperaci 
se zaměřením na rodinné, mezigenerační a 
vrstevnické vztahy.

2. Podporovat mezikulturní a mezinábožen-
ský dialog.  

1. Podporovat využívání individuálního pora-
denství v prevenci rizikového chování a při 
řešení problémových situací.

2. Podporovat aktivity vedoucí k vytváření 
kompetencí dětí a mládeže v oblasti sebepo-
znání, sebepojetí, seberegulace a sebeorga-
nizace.

3. Podporovat individuální duchovní a 
morální rozvoj.

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Motivovat děti a mládež ke zdravému 
životnímu stylu a zodpovědnému chování.

Preventivně působit  na děti a mládež v 
oblasti rizikového chování.

Posilovat vytváření pozitivních 
mezilidských vztahů.

Podporovat rozvoj dětí a mládeže podle 
jejich individuálních potřeb.

PODPOROVAT VŠESTRANNÝ A HARMONICKÝ ROZVOJ DĚTÍ A MLÁDEŽE S DŮRAZEM NA JEJICH FYZICKÉ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST. 

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 6 

DÍLČÍ CÍL CDÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Stimulovat zájem o dialog mezi dětmi, mládeží a jejich 
partnery ve veřejném prostoru.

2. Rozšiřovat možnosti k zapojování dětí a mládeže do veřej-
ného prostoru s důrazem na podporu mládežnických inicia-
tiv na místní úrovni.

3. Stimulovat poskytování zpětné vazby o dopadu participa-
ce dětí a mládeže ve veřejném prostoru.

4. Podporovat vzdělávací aktivity pro rozvoj kompetencí 
dětí a mládeže k jejich zapojení do veřejného prostoru. 

5. Sdílet dobrou praxi v oblasti zapojování dětí a mládeže do 
veřejného prostoru.

1.  Iniciovat zmapování informačních kanálů poskytujících 
informace o možnostech participace dětí a mládeže.

2. Podporovat tvorbu a využívání informačních kanálů mezi 
neziskovými organizacemi, školami, školskými zařízeními a 
samotnou mládeží v oblasti participativní demokracie. 

1. Podporovat spolupráci v oblasti participace na všech 
úrovních.

2. Posilovat výchovu k občanství zacílenou zejména na prvo-
voliče, zlepšit politickou gramotnost

3. Podporovat sdílení národní i zahraniční dobré praxe. 

4. Motivovat děti a mládež k zapojení do konkrétních forem 
participace, zejména strukturovaného dialogu mládeže a 
školních parlamentů. 

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Motivovat děti a mládež k aktivnímu, informovanému a 
odpovědnému zapojování do veřejného prostoru. 

Zajišťovat informovanost dětí a mládeže o možnostech 
participace.

Podporovat děti a mládež při využívání různorodých 
příležitostí k participaci včetně nových forem participace

PODPOROVAT AKTIVNÍ ZAPOJENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO ROZHODOVACÍCH PROCESŮ A DO OVLIVŇOVÁNÍ SPOLEČENSKÉHO A DEMOKRATICKÉHO ŽIVOTA. 

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 7 

DÍLČÍ CÍL CDÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Podporovat legislativní ukotvení dobrovolnictví ve veřej-
ně prospěšných právnických osobách, příspěvkových orga-
nizacích a školských právnických osobách.

2. Přispívat k legislativnímu stanovení podmínek pro výkon 
dobrovolnictví osob v zaměstnaneckém, členském nebo 
jiném právním vztahu ke své organizaci.

3. Vytvářet nástroje pro uznávání kompetencí získaných 
dobrovolnictvím a podporovat jejich používání.

4. Zlepšovat podmínky pro výkon dlouhodobé dobrovolnic-
ké činnosti, zejména v oblasti sociálního pojištění.

5. Podporovat vytváření metodiky oceňování dobrovolnic-
ké práce pro všechny oblasti dobrovolnické činnosti. 

1. Posilovat roli informačních center mládeže a Eurodesku v 
oblasti poskytování informací o dobrovolnické činnosti a 
jejích přínosech.

2. Posilovat informovanost mládeže o možnostech dobro-
volnictví prostřednictvím škol, školských zařízení a nestát-
ních neziskových organizací.

3. Podporovat šíření příkladů dobré praxe. 

1. Podporovat systémy udělující akreditace organizacím pra-
cujícím s dobrovolníky.

2. Podporovat udělování osvědčení o výkonu dobrovolnic-
tví a jejich uznávání.

3. Podporovat vyhlašování dotačních programů přispívají-
cích ke kvalitě práce s dobrovolníky.

4. Metodicky podporovat organizace a instituce pracující s 
dobrovolníky. 

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Podporovat dobrovolnickou činnost. Zlepšovat povědomí mládeže o příležitostech 
dobrovolnické činnosti a jejich přínosech. 

Podporovat zvyšování kvality práce s dobrovolníky.

VYTVÁŘET PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO DOBROVOLNICTVÍ VČETNĚ OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH ČINNOSTÍ. 

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 8 

DÍLČÍ CÍL CDÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Přispívat k zlepšování jazykové vybavenosti jako nástroje 
pro zvýšení sebedůvěry mladých lidí pro mobilitu.

2. Motivovat mládež k zahraniční mobilitě prostřednictvím 
seminářů a dalších aktivit.

3. Podporovat individuální i skupinové formy mobilit.

4. Podporovat projekty s mezinárodní účastí, přeshraniční 
síťování a partnerství.

1. Posilovat informovanost mládeže o možnostech mobilit 
prostřednictvím škol, školských zařízení a nestátních 
neziskových organizací. 

2. Přizpůsobovat obsah a formy informačního servisu pro 
mládež cílové skupině a aktuální situaci. 

1. Zvýšit informovanost zainteresovaných subjektů o uzná-
vání kompetencí získaných mobilitou.

2. Podporovat motivaci zainteresovaných subjektů k uzná-
vání kompetencí získaných mobilitou. 

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Rozvíjet kompetence mládeže potřebné pro mobilitu. Podporovat kvalitu, dostupnost a udržitelnost 
poskytovaných informací o možnostech mobility pro 

mládež.

Podporovat odstraňování překážek při uznávání a 
využívání znalostí a dovedností získaných skrze studium, 
práci, dobrovolnickou činnost a neformální vzdělávání v 

zahraničí. 

PODPOROVAT ZVYŠOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍ MOBILITY MLÁDEŽE.

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 9 

DÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B DÍLČÍ CÍL C DÍLČÍ CÍL D

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Podporovat sociálně aktivizační služby 
pro rodinu s dětmi. 

2. Podporovat zlepšování přístupu k dětem a 
mládeži dlouhodobě pobývajících na území 
České republiky do systému veřejného zdra-
votního pojištění.

3. Podporovat rozšíření nabídky startova-
cích bytů.

4. Podporovat organizace a instituce, které 
se zabývají pomocí dětem a mládeži ohrože-
ných sociálním vyloučením, bez ohledu na 
jejich právní status.

5. Zlepšovat přístup dětí a mládeže ohrože-
ných  sociálním vyloučením k informacím 
způsobem pro ně dostupným. 

1. Podporovat využití potenciálu kulturních, 
společenských a vzdělávacích center k 
poskytování příležitostí k neformálnímu 
vzdělávání. 

2. Podporovat projekty zájmového a nefor-
málního vzdělávání zaměřené na integraci 
dětí a mládeže ohrožených sociálním vylou-
čením,.

3. Podporovat další vzdělávání a sdílení 
dobré praxe pracovníků s dětmi a mládeží 
ohrožených sociálním vyloučením. 

1. Podporovat sdílení národních i zahranič-
ních příkladů dobré praxe v oblasti zlepšení 
sociální soudržnosti.

2. Podporovat aktivity vedoucí k rozvoji a 
uchování se vztahu k vlastní identitě, kultu-
ře, tradicím a zvyku.

3. Podporovat šíření pozitivních osobních a 
pracovně profesních vzorů, které motivují 
děti a mládež ohrožené sociálním vylouče-
ním k plnohodnotnému zapojení do vzdělá-
vacího a pracovního procesu. 

1. Podporovat aktivity směřující k vzájemné-
mu poznávání tradic a kultur, odbourání 
předsudků a stereotypů.

2. Podporovat rozvoj a aplikaci pedagogic-
kých přístupů v oblasti výchovy a vzdělává-
ní k toleranci a prevenci rasismu a extremis-
mu.

3. Podporovat spolupráci škol a školských 
zařízení s organizacemi a institucemi, které 
se zabývají pomocí dětem a mládeží ohrože-
ných sociálním vyloučením.

4. Podporovat u dětí a mládeže vytváření 
povědomí o jejich vlastní hodnotě, zvyšovat 
jejich sebeúctu. 

NÁRODNÍ STRATEGIE PRO MLÁDEŽ 2020 - INFORMACE O MLÁDEŽI A PRO MLÁDEŽ

Zlepšovat přístup dětí a mládeže 
ohrožených sociálním vyloučením ke 

službám v oblasti vzdělávání, 
zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální 

péče.

Zlepšovat přístup dětí a mládeže 
ohrožených sociálním vyloučením k 

zájmovému a neformálnímu vzdělávání. 

Prosazovat principy nediskriminace a boje 
proti stigmatizaci etnických, kulturních a 

náboženských skupin, zdravotně 
znevýhodněných a dětí a mládeže cizí 
státní příslušnosti ve všech oblastech 

jejich života.

Podporovat rozvoj kompetencí dětí a 
mládeže pro posilování snášenlivosti 

napříč kulturními a sociálními skupinami. 

USNADŇOVAT SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM.

Na základě podnětu Komory mládeže zapracovat jako „znevýhodněnou” vesnickou mládež. 

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 10 

DÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B DÍLČÍ CÍL C DÍLČÍ CÍL D

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Podporovat zavádění efektivních pedago-
gických přístupů ve vzdělávání pro udržitel-
ný rozvoj v oblasti zájmového a neformální-
ho vzdělávání.

2. Prosazovat rozvoj kompetencí pro envi-
ronmentálně odpovědné jednání v rámci 
výchovně vzdělávacích v oblasti zájmového 
a neformálního vzdělávání. 

3. Podporovat činnost nestátních nezisko-
vých organizací a školských zařízení pro 
zájmové a neformální vzdělávání v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty.

4. Podporovat společné projekty a iniciativy 
organizací z veřejné, neziskové a komerční 
sféry na národní i mezinárodní úrovni.

5. Podporovat Národní síť středisek ekolo-
gické výchovy.

1. Podporovat konkrétní výchovně vzděláva-
cí aktivity, které umožní dětem a mládeži 
přímý kontakt s živou i neživou přírodou v 
jejím přirozeném prostředí.

2. Působit na rodičovskou veřejnost, vysvět-
lovat význam přímého kontaktu dětí a mláde-
že s přírodou. 

1. Podporovat vytváření a realizaci aktivit pro-
hlubujících vztah k místu a zapojení mládeže 
do života komunity a do řešení environmen-
tálních problémů v regionu.

2. Podporovat volnočasové aktivity a dobro-
volnické akce zaměřené na konkrétní pomoc 
přírodě a životnímu prostředí v obcích a měs-
tech. 

3. Podporovat sdílení příkladů dobré praxe.  

1. Zvyšovat environmentální povědomí dětí 
a mládeže o životním prostředí podporou 
systematické informovanosti, osvěty a eko-
poradenství. 

2. Podporovat informovanost dětí a mládeže 
o cílech, principech a tématech souvisejí-
cích s globálními, rozvojovými a environ-
mentálními problémy dnešního světa v 
rámci nabízených mimoškolních aktivit.

3. Seznamovat děti a mládež s principy udr-
žitelného rozvoje prostřednictvím konkrét-
ních modelových příkladů zahrnujících 
veřejnou, neziskovou a komerční sféru.

4. Podporovat udržitelný rozvoj v oblasti ces-
tovního ruchu se zaměřením na děti a mlá-
dež. 
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Přispívat k propojení environmentálního 
vzdělávání a výchovy v oblastech 

formálního, neformálního a zájmového 
vzdělávání.

Posilovat přímý kontakt dětí a mládeže s 
přírodním prostředím.

Podporovat zapojení dětí a mládeže do 
řešení otázek udržitelného rozvoje na 
místní úrovni ( „jednej lokálně, mysli 

globálně”).

Podporovat šíření informací o principech 
udržitelného rozvoje a ochraně životního 

prostředí 

MOTIVOVAT DĚTI A MLÁDEŽ K ŽIVOTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ROZVÍJET JEJICH ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOST. 

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 11 

DÍLČÍ CÍL CDÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Podporovat informovanost dětí, mládeže a široké veřej-
nosti o rizikových mediálních obsazích a o vhodnosti kon-
krétních mediálních obsahů pro jednotlivé věkové katego-
rie dětí a mládeže.

2. Podporovat školy, školská zařízení a kulturní instituce ve 
vytváření vzdělávací nabídky  zaměřené na porozumění 
médiím a jejich aktivní užívání.

3. Iniciovat systematické označování pořadů provozovateli 
médií s ohledem na vysílaný obsah a jeho vhodnost pro děti 
a mládež. 

1. Podporovat rozvoj vzdělávacích aktivit zaměřených na 
prevenci rizik a řešení možných krizových situací spoje-
ných s užíváním médií.

2. Podporovat rozvoj schopnosti odhalovat mediální mani-
pulaci a bránit se jí.

3. Podporovat vhodnost i vyváženost zapojování nových 
informačních technologií při práci s dětmi a mládeží    

1. Podporovat rozvoj médií, jejichž mediální obsah vytvářejí 
děti a mládež. 

2. Zvyšovat informovanost o autorských právech.

3. Rozvíjet kompetence dětí a mládeže pro kreativní vytváře-
ní vlastních mediálních obsahů. 

4. Podněcovat média ke zveřejňování dětských a mládežnic-
kých děl a ke spolupráci s dětskými a mládežnickými tvůrci.  
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Přispívat k rozvoji emancipovaného uživatelství médií, 
především kritického vyhodnocování mediálních obsahů 

a chápání mediálního zprostředkování světa.  

Podporovat bezpečné užívání médií s ohledem na rizika, 
která přinášejí nové technologie.

Motivovat děti a mládež ke kreativnímu přístupu při 
vytváření vlastních mediálních obsahů.

PODPOROVAT ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO BEZPEČNÉ A TVOŘIVÉ UŽÍVÁNÍ MÉDIÍ.

www.icmcr.cz



STRATEGICKÝ CÍL 12 

DÍLČÍ CÍL CDÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Podporovat využívání informačních a komunikačních 
technologií k aktivnímu trávení volného času. 

2. Podporovat šíření příkladů dobré praxe.

3.  Podporovat rozvoj kritického myšlení dětí a mládeže 
při vyhodnocování informací o nabídce volnočasových 
aktivit. 

1. Podporovat mezigenerační a mezi vrstevnický dialog v 
oblasti trávení volného času.

2. Podporovat rozvoj kompetencí pro samostatné plánová-
ní a rozhodování o trávení volného času.

3. Podporovat vytváření příležitostí pro smysluplné a aktiv-
ní trávení volného času dětí a mládeže vycházejících z jejich 
potřeb.

4. Podněcovat zájem dětí a mládeže o pohybové aktivity. 

1. Podporovat vytváření podmínek pro rozvoj talentu dětí a 
mládeže v rámci formálního, zájmového a neformálního 
vzdělávání.

2. Podporovat dlouhodobou a systematickou práci se talen-
tovanými dětmi a mládeží.

3. Podporovat nabídku akcí, které podněcují  využívání krea-
tivního a inovativního potenciáliu dětí a mládeže.
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Zvyšovat informovanost široké veřejnosti o významu a 
nabídce volnočasových aktivit.

Motivovat děti a mládež k aktivnímu využívání volného 
času.

Přispívat k rozvoji talentu dětí a mládeže.

ROZŠIŘOVAT A ZATRAKTIVNIT NABÍDKU ČINNOSTÍ VE VOLNÉM ČASE A MOTIVOVAT DĚTI A MLÁDEŽ K JEJÍMU AKTIVNÍMU VYUŽITÍ. 

www.icmcr.cz
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DÍLČÍ CÍL A DÍLČÍ CÍL B DÍLČÍ CÍL C DÍLČÍ CÍL D

NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ NÁVRH OPATŘENÍ

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

MŠMT NK 
8.- 9.11. 2013

1. Zkvalitňovat podmínky pro tvorbu a veřej-
nou prezentaci uměleckých aktivit dětí a mlá-
deže.

2. Podporovat spolupráci různých organiza-
cí a institucí v oblasti zájmových umělec-
kých aktivit dětí a mládeže.

3. Podporovat dobrovolnickou činnost v kul-
tuře a umění.

1. Motivovat kulturní a paměťové instituce na 
venkově a v menších městech k vytváření 
atraktivní nabídky akcí a programů zacíle-
ných na děti a mládež.

2. Využívat potenciál sítě knihoven případně 
i jiných kulturních institucí jako přirozených 
komunitních center v obcích.

4. Hledat cesty účinné podpory dostupnosti 
kulturních aktivit.

5.  Podporovat mezigenerační spolupráci 
pro vytváření kulturní kontinuity.

1. Podporovat projekty spolupráce škol a 
školských zařízení s knihovnami a dalšími 
kulturními institucemi pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti dětí a mládeže.

2. Podporovat kampaně na rozvoj čtenářství  
a společenské prestiže četby.

3. Podporovat dostupnost služeb knihoven a 
kulturních zařízení ve městech i na venkově. 
  

1.Podporovat programy mobilit dětí a mlá-
deže v umění a kultuře.

2. Vzbuzovat zájem dětí a mládeže o specifi-
ka vlastního regionu, včetně tradic a zvyků 
většinové společnosti i sociálních, etnic-
kých i kulturních menšin.

3. Podporovat vzdělávací projekty zaměřené 
na poznávání historie, tradic a kultury.

4. Podporovat porozumění multikulturnímu 
charakteru současné společnosti. 
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Motivovat děti a mládež k zapojení do 
zájmových uměleckých aktivit.

Podporovat dostupnost kultury pro děti a 
mládež s přihlédnutím k omezeným 
možnostem venkovského prostředí. 

Motivovat děti a mládež ke čtení a 
podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti.

Podněcovat zájem o historii, tradice a 
kulturu regionů včetně přeshraničních, 

vlastního národa a menšin.

NABÍZET DĚTEM A MLÁDEŽI ROZMANITÉ CESTY KE KULTUŘE, UMĚNÍ A TRADICÍM 

www.icmcr.cz
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