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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuální zprávy
z oblastí vzdělávání, práce a soutěží, a to jak v tuzemsku, tak
i v zahraničí.

Maturita 2013 se blíží,
vyzkoušejte si testy
Společnost CERMAT vyvěsila ilustrační testy a zadání
písemných prací povinných
zkoušek pro rok 2013. Již
od konce března má každý
budoucí maturant možnost
vyzkoušet si, jak obtížné testy bude na konci školního
roku absolvovat.
Ilustrační testy a zadání písemných prací předmětů spo-

lečné (státní) části maturitní
zkoušky jsou po formální
i obsahové stránce plnohodnotnými maturitními testy.
Otestovat se můžete z českého jazyka a literatury, matematiky i cizích jazyků.
Všechny testy jsou k dispozici volně. Stáhnete je na webu
Cermatu http://www.novamaturita.cz/.

Finanční podpora pro absolventy
Fulbrightova programu
Americké ministerstvo zahraničí vyhlásilo další kolo
soutěže o granty Alumni Engagement Innovation Fund
(AEIF), které jsou určeny
pro podporu projektů a aktivit absolventů programů
sponzorovaných americkou
vládou, tedy včetně držitelů
Fulbrightova stipendia.
Absolventské iniciativy by
se měly zaměřovat na propagaci sdílených hodnot
a inovativní řešení globálních problémů.

Hodnota grantu může dosáhnout až 25 tisíc dolarů. Uzávěrka pro podávání projektů
je 12. května.
Všichni uchazeči o podporu
AEIF musí být členy absolventské online komunity International Exchange Alumni a musí sestavit minimálně
desetičlenné týmy. Bližší informace o podmínkách soutěže a výběrovém řízení jsou
uvedeny na stránkách AEIF
https://alumni.state.gov/aeif.

Soutěž pro nápadité
české hlavičky
Soutěž České hlavičky má několik
zvláštností. Především nejde o soutěžení v jednotlivých předmětech. Musíte se
vejít do tématu a pak už je jedno, jestli
jde o práci z matematiky, chemie nebo
jiného oboru.
Přihlásit se do soutěže může každý přímo, a to bez ohledu, zda se zúčastnil
i jiných soutěží jako je například SOČ.
Uzávěrka pro příjem nominací je
30. června 2013.
Více informací na http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=532&csum=b70ef61.
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Léto Naruby
Naruby znamená dělat věci jinak. A tak bude Naruby stejně
jako ostatní akce Hnutí Brontosaurus sázet hlavně na propojení
dobrovolnické práce, zážitkového programu a osobnostního
rozvoje.
Očekávat můžete nejen smysluplnou dobrovolnickou pomoc
v sadu, na louce i v lese, ale
také rozmanitý program uvnitř
i venku, ve dne i v noci, pro duši
i tělo, pro všechny i pro sebe.
Program celé akce je postaven
tak, abyste svou přítomností
prospěli místu, kde budete pobývat, ale zároveň si toho sami
ještě mnohem víc odvezli s sebou.
Termín akce je od 19. do
29. srpna 2013. Bydlet se bude
v bývalé vísce Zastávka.
Pod hvězdami, pod plachtou či
jinde na karimatce a ve spacáku.
Více informací najdete na tomto odkazu http://rozruch.brontosaurus.cz/naruby/index.php.

Mezinárodní výměna Am I an Internet
addict?
INEX-SDA hledá čtyři účastníky (16-19 let) a jednoho vedoucího (starší 18 let) na mezinárodní výměnu mládeže
v Estonsku.
Výměna probíhá v termínu
od 30. 07. do 08. 08. 2013, místem pobytu je Tallinn. Hlavní
tématikou celého projektu je
internet a jeho role v našich životech.
Na výměnu přijede celkem 27
účastníků a 7 vedoucích z Řecka, Finska, Itálie, Estonska, ČR
a Španělska.
Více informací najdete na tomto
webu http://www.inexsda.cz/cs/
vymeny#10.

Info a tipy k hledání brigády
• Jednorázové brigády vypsané
firmami bývají většinou hned obsazené. Pokud vás tedy zaujme
nějaký sezónní inzerát typu „hledáme brigádníka na pozici plavčíka“, jednejte rychle.
• Nejvýhodnější je zaregistrovat
se u agentury, která brigády poskytuje, protože přednostně se
využívá pracovníků, s nimiž má
dobré zkušenosti.
• Nejvíce volných míst je v současné době na pokladnách v supermarketech, v oblasti doplňování zboží, v zahradnictvích,
na recepcích anebo v činnostech
spojených s pořádáním letních
festivalů a cestovním ruchem.
• Je dobré mít nějakou předchozí
zkušenost v oblasti, o kterou se
zajímáte.
• Než posílat životopis, je lepší obejít si firmy osobně. Přímo
na místě se tak můžete s potencionálním zaměstnavatelem domluvit na podmínkách, které by
vyhovovaly jak jemu, tak i vám.
• Pokud se k nějaké dobré brigádě
dostanete, dělejte práci svědomi-

tě a pečlivě, protože se může stát,
že vám bude posléze nabídnut
i hlavní pracovní poměr.
• Za manuální práce si můžete
vydělat kolem 70 korun na hodinu, za kancelářské kolem stovky
a za rychlé brigády až 130 korun
na hodinu.
• Doporučuje se chodit na brigádu
pravidelně - celoročně. Pracovník
s praxí, který svému oboru již rozumí a ve firmě je zběhlý, se pro
zaměstnavatele stává přínosnějším, než sezónní pracovník.
• Pokud si brigádu najdete sami,
prověřte si danou firmu před tím,
než podepíšete smlouvu. Můžete
se podívat třeba na výpis z obchodního rejstříku přes www.justice.cz.
• Jestli budete brigádu hledat přes
personální agenturu, podívejte se
nejprve, zdali je solidní. Seznam
registrovaných agentur najdete
na webu ministerstva práce a sociálních věcí.
• Hlavně platí, že čím dřív začnete
hledat, tím lépe!

nicm.cz
Pozvánka na veřejnou diskuzi „Je EU
Automat?“
13. května 2013 od 17:00 v pražském centru DOX v rámci projektu
Evropské komise Citizens Dialogues.
Na programu budou témata jako například „Nezaměstnanost mladých,
opravdu se nás to netýká?“, „Úloha podpory lidských práv ve vnější
politice EU“ anebo „Budoucnost
Evropy“.

Do diskuse se zapojuje publikum
– klade otázky a reaguje pomocí
hlasovacích zařízení. Diskuse bude
živě přenášena na internetu. Bude
možné se zapojit také prostřednictvím sociálních sítí Facebook
a Twitter.
Diskusi pořádá Evropská komise ve spolupráci s partnery. Více
na http://www.euautomat.cz/.
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Stáže ve firmách – vzdělávání
praxí
Cíle projektu jsou zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží
ve firmách, zvýšení uplatnitelnosti občanů a konkurenceschopnosti na trhu práce a zakotvení systému stáží do české
legislativy.
V rámci projektu jsou nabízeny stáže v oblasti od ekonomiky, marketingu a reklamy přes
počítačové programování až
po strojírenství, stavebnictví či
automobilový průmysl.
Stážistou může být absolvent,
nezaměstnaný, osoba vracející se na trh i zájemce o další

vzdělávání. Délka stáže se může
pohybovat v rozmezí 1 až 6 měsíců, stáže probíhají dle předem
stanoveného harmonogramu.
Přínosy pro stážistu jsou získání
praxe v oboru, možnost lepšího
uplatnění na trhu práce, propojení teorie s praxí, získání nových znalostí a dovedností, odborný dohled mentora, navázání
kontaktů a dokonce eventuální
možnost získání práce u poskytovatele stáže po jejím skončení.
Více informací a možnost bezplatné a nezávazné registrace
na www.stazevefirmach.cz.

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

Soutěž se STUDENT AGENCY
a vyhraj si svoji letenku!
Hrajte celý květen o letenky!
Co týden, to letenka do jiného
města světa. Stačí správně tipnout město a letenka je vaše!
Soutěž o letenku vždy probíhá od pondělí do pátku. Každý den je zveřejněna jedna z
pěti indicií, která vám přiblíží
město, a tím vás také přiblíží k
výhře. Uhodnete-li správný název města jako první, letenka je
vaše.
Již od 6. května budete moci
posílat své tipy prostřednictvím

soutěžního formuláře, avšak
pouze jednu odpověď z jedné
e-mailové adresy. První, kdo na
základě indicií uhodne správný název města, vyhrává jednu zpáteční letenku do tohoto
města. Vyhlášení výherce proběhne vždy na konci pracovního týdne na stránce soutěže.
Podrobnější informace a zadání
soutěže jsou uvedeny na tomto
webu http://www.studentagency.cz/letenky/soutez/tip/index.
html.

Umělecká stáž v Bulharsku
Stáž v bulharském Plovdivu pro všechny studenty nebo absolventy uměleckých či humanitních oborů, managementu nebo PR. Staňte se součástí nově
vznikající scény bulharského současného umění a zapojte se do projektů organizace ATA (Art Today Association).
ATA je nestátní nezisková organizace
usilující o prezentaci alternativního
a experimentálního současného umění.
Asociace funguje v prostorách starých
tureckých lázní v centru měst Plovdiv.
Náplní práce stážisty bude spolupráce
na organizaci festivalů “Approaches
to Happiness” a Facade Video Festival 2013. Stáž trvá od července 2013
po dobu minimálně čtyř týdnů.
Stážistům je poskytováno bezplatné
ubytování a kurzy bulharštiny. Vyžadována je dobrá znalost angličtiny, práce
s počítačem a zkušenosti s managementem v kultuře.
Další informace najdete na webu organizace http://www.arttoday.org/site/bg/
news-bg.php.

Studuj a pracuj
v Německu
LABORA je personální agentura
ze Slovenska, která poskytuje i možnost studovat v Německu. Jde o německý vládní program, který byl schválený
začátkem roku. Pro mladé lidi z Evropy je celé studium i průvodní jazykové
kurzy zdarma (hradí německá vláda).
Více o programu:http://www.labora.
sk/studuj-pracuj-a-zarabaj-v-nemeckucez-program-the-job-of-my-life.
Agentura má daný program pro zájemce ze Slovenska, ale rádi by jej rozšířili
i v České republice. Nabídka je bez jakýchkoliv poplatků.
Pro zájemce bezplatně školí o programu, poskytují asistenci při žádaní
o granty, posílají potřebné formuláře
na příslušné úřady (ZAV, Bundesagentur für Arbeit), organizují dopravu
na Casting Days (setkání se zaměstnavateli v Německu).
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