
Objektivní, nezávislé 
a bezplatné informace 

Národní informační centrum pro mládež

(www.nicm.cz) je jedním z oddělení

Národního ústavu pro vzdělávání

(www.nuv.cz), který je přímo řízenou organizací 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 

(www.msmt.cz).

NICM bylo založeno v roce 1992 jako první 

Informační centrum pro mládež v ČR.

Národní informační centrum pro mládež  poskytuje 

mladým lidem a pracovníkům s mládeží objektivní, 

nezávislé, bezplatné informace z oblastí:

vzdělávání a rekvalifikace • možnosti 

zahraničního studia • práce a kariéra • pracovní 

příležitosti v zahraničí • cestování v zahraničí • 

volný čas • sociálně patologické jevy • krizové 

situace • jak jednat na úřadech • občan 

a společnost • práva mladých • mládež a EU • 

dobrovolnictví • finance • bydlení • životní styl 

a zdraví

NICM je zároveň zastřešujícím, metodickým

a koordinačním subjektem pro ostatní 

informační centra pro mládež v České republice 

(ismcr.cz).

Adresa:

Národní informační centrum pro mládež

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

 

Tel.: 221 850 860, 221 850 850

 info@nicm.cz

 @narodniinformacnicentrumpromladez

 #nicm.cz 



Poradenství

Jste ztraceni při výběru a hledání práce nebo 
brigády? Ocitli jste se v krizové situaci a nevíte,
jak postupovat? Potřebujete nasměrovat 
k odborníkům? Můžete využít našeho anonymního 
poradenství. Přijďte, zatelefonujte nebo napište na 
e-mail. Kontakty najdete na  www.nicm.cz.

Studovna, čítárna, „Pošli knihu dál…”

Potřebujete se někde v klidu učit? Chcete si přečíst 
zajímavé časopisy z naší čítárny? Máte doma knihy, 
které nepotřebujete a nevíte, co s nimi? 
Využijte možnost klidné studovny, čítárny
s „knihobudkou”, široké nabídky časopisů a denního 
tisku různého zaměření.

Elektronický časopis REMIX

Už vás nebaví psát do šuplíku? Potřebujete 
novinářskou praxi? Nebo si chcete přečíst novinky 
z různých regionů ČR? 
REMIX je on-line měsíčník pro mladé, do kterého 
můžete přispívat i vy. 
Více na www.remix.nicm.cz.

INFOlisty pro mládež

Chcete vědět kam na stáž, kde hledají dobrovolníky 
nebo kdo vyhlásil zajímavou soutěž?
INFOlisty vám přináší přehled aktuálního 
zpravodajství. Přihlaste se na našich stránkách k 
pravidelnému odběru nejzajímavějších informací.

Naše publikace

Chystáte se pracovat nebo studovat v zahraničí? 
Zajímáte se o dobrovolnictví? Chcete začít podnikat 
a nevíte jak na to?
Stáhněte si naše publikace Dobrovolnictví, Studium 
v zahraničí, Práce v zahraničí a Co ti brání v podnikání 
na www.nicm.cz.

Střižna hudby a videa

Chcete si sestříhat film, namixovat hudbu nebo 
vytvořit plakát? Potřebujete se zorientovat v 
grafických programech?
Můžete využít zdarma naše multimediální studio s 
přístupem k Adobe Creative Cloud - špičkovým  
aplikacím a službám pro tvorbu návrhů, úpravu 
fotografií, videí a web designu.

Internet, tisk, kopírování

Potřebujete v centru města rychle zkontrolovat 
e-mail? Potřebujete si okopírovat zápisky nebo 
vytisknout seminární práci? 
Přijďte do našeho centra! Pro studenty a držitele 
slevových karet je internet na našich počítačích 
zdarma, pro ostatní máme výhodné minutové tarify. 
Ceny tisku a kopírování za hubičku. Free wifi.

Besedy, workshopy a přednášky

Nevíte, co s načatým večerem? Zajímají vás exotická 
místa a zajímaví lidé? Zažili jste sami něco, o co se 
chcete podělit? Hledáte nové informace o cestování, 
práci a vzdělávání?
Objednejte si naši přednášku, navštivte jednu z 
našich akcí nebo ji u nás uspořádejte pro ostatní. 

Minigalerie

Jste mladí talentovaní tvůrci? Nevíte, kde se zdarma 
prezentovat? Kreslíte, fotíte, filmujete, píšete? 
Využijte zdarma prostory NICM v centru Prahy 
pro vaši výstavu či prezentaci.


