TISKOVÁ INFORMACE
AICM ČR opět jednala v Brně.
Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se opět v Brně uskutečnilo další pracovní vzdělávací setkání Asociace pro podporu
rozvoje informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). A jak už bývá zvykem, účastníky setkání nebyli
jen zřizovatelé a provozovatelé členských Informačních center pro mládež (ICM), ale tentokráte i zástupci některých
krajských asociací či sdružení NNO.
Většina zřizovatelů a provozovatelů ICM AICM ČR působí na bázi NNO, jsou členy krajských asociací a sdružení
NNO či Místních akčních skupin. V celé řadě případů zastupují neziskový sektor i v Regionálních stálých konferencích
pro území příslušných krajů (RSK) - nového nástroje daného programového období - i jednotlivých Pracovních
skupinách či komisích.
A samozřejmě nechyběli ani zástupci zahraniční partnerské organizace – Združenia informačných a poradenských
centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCEM SR).
Toto setkání oproti předchozím, která se ve svém obsahu zabývala především diskuzemi nad možnostmi zřizovatelů
a provozovatelů členských ICM v regionálních a místních uskupeních územních partnerů v oblasti místního a
regionálního rozvoje, odstartovalo další etapu směřování členských ICM a AICM ČR jako celku – zabývalo se
společnou přípravou a realizací konkrétních deklarovaných možností. Účastníci setkání tak společně nacházeli
konkrétní odpovědi na otázky co - s kým - jak - kdo - kdy a kde.
V úvodu setkání své některé aktivity pro rok 2017 představilo ústředí AICM ČR. Jejich společným jmenovatelem je
podpora principu partnerství na místní a regionální úrovni. Projekt předpokládá v příštím roce realizovat například
pravidelná společná pracovní setkání zřizovatelů a provozovatelů ICM AICM ČR za účasti regionálních partnerů,
především zástupců asociací a obdobných sdružení nestátních neziskových organizací (NNO). Jejich obsah bude
zaměřen zejména na výměnu zkušeností, přípravu a koordinaci společných projektů či postupů.
Některé možné společné projekty, které byly diskutovány na předcházejících setkáních, se tak tímto setkáním staly
realitou a nachází se ve fázi zpracování. Jedná se o projekty síťového charakteru využívající jak dosavadních
zkušeností a schopností AICM ČR i jejich členů na regionální úrovni, tak možností krajských asociací a obdobných
sdružení NNO.
Podílejí se tak například na řízení Regionálního akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 2020 či například v rámci Pracovních skupin vzdělávání a jednotlivých pracovních týmů na tvorbě Krajských akčních
plánů vzdělávání (KAP). A nejen na krajské, ale i na místní úrovni v rámci aktivit Místních akčních skupin (MAS),
například při tvorbě Místních akčních plánů vzdělávání (MAP).
Samozřejmě nechybí ve společných aktivitách a projektech mezinárodní spolupráce. Účastníci setkání tak byli
seznámeni s aktuální situací a trendy ZIPCEM SR. Naši slovenští kolegové mají nejen nové logo, nové webové
stránky, ale dokončují i novou Koncepci dalšího rozvoje. I nadále poskytují AICM ČR autorská práva v oblasti
vydavatelské činnosti, na setkání byl slovenskými kolegy jeho účastníkům představen další možný inspirativní
projekt...
A i z tohoto setkání si jeho účastníci odvezli do svých regionů také cosi „hmotného“ – konkrétně první dva tituly nové
„várky“ tiskovin AICM ČR na podporu formálního vzdělávání vydané za podpory ZIPCEM SR. A tím zdaleka nebylo
ani v dané oblasti pro letošek řečeno vše. S reedicemi dalších osvědčených titulů se rozjíždí i cosi dalšího, co bude
odstartováno v rámci expozice AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo České Budějovice ve dnech 23. –
25.listopadu 2016.
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