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Aktuálně v ICM 

ICM o prázdninách 

Od středy 1. července 2020 je 
Informační centrum pro mládež 

otevřeno v prázdninovém režimu: 

Po           8:00 – 17:00 

Út, St      8:00 – 16:00 

Čt, Pá    zavřeno 

Z webu ICM 

Regionální dobrovolnické centrum 

Libereckého kraje 

Dobrovolnické centrum ADRA 

Liberec provozuje nové Regionální 

dobrovolnické centrum Libereckého 

kraje. Připojujeme se tak k deseti 
krajům v České republice, kde 

Regionální dobrovolnické centrum 

od května funguje. 

 

 

 

O co jde? 

Regionální dobrovolnické centrum 

Libereckého kraje vzniklo s cílem 

zvýšit povědomí o 

dobrovolnických příležitostech a 

podpořit rozvoj dobrovolnictví v 

kraji. Jednoduše řečeno bude 

koordinovat poptávku a nabídku 

dobrovolníků a zajistí dostatečné 

informace o tom, kdo pomoc 

dobrovolníků potřebuje a kdo ji 

naopak nabízí. 

Kromě toho centrum nabízí také 

bezplatné odborné poradenství 

týkající se legislativní úpravy 

dobrovolnictví, akreditačního řízení 

Ministerstva vnitra, dotací 

ministerstev pro oblast 

dobrovolnictví, či založení nové 

dobrovolnické organizace. 

V neposlední řadě centrum 

organizuje bezplatná školení nejen 

dobrovolníků, ale i koordinátorů 

dobrovolníků. 

Více informací najdete na webových 

stránkách Regionálního 
dobrovolnického centra Libereckého 

kraje: 
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https://lk.regionalnidobrovolnickece

ntrum.cz/subdom/lk/sluzby/ 

Jak na to? 

Hledáte do své organizace 

dobrovolníky? Vyplňte na stránkách 

centra krátký formulář 

(https://lk.regionalnidobrovolnickec

entrum.cz/subdom/lk/hledame-

dobrovolniky/) a centrum Vás spojí 

s dobrovolníky, kteří pomoc ve Vaší 

obci nabízí. 

Zdroj: 

regionalnidobrovolnickecentrum.cz 

 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kam za kulturou? 

Pondělí 27. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:30 

Jumanji: Další level 

 

Středa 29. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:30 

Všichni dobří rodáci 

 

 

 

 

https://lk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz/subdom/lk/sluzby/
https://lk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz/subdom/lk/sluzby/
https://lk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz/subdom/lk/hledame-dobrovolniky/
https://lk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz/subdom/lk/hledame-dobrovolniky/
https://lk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz/subdom/lk/hledame-dobrovolniky/
https://lk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz/subdom/lk/sluzby/
https://icm.turnov.cz/
http://www.kcturnov.cz/jumanji-dalsi-level
http://www.kcturnov.cz/vsichni-dobri-rodaci
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Čtvrtek 30. 7. 2020 

Letní kino 

Od 21:30 

K2 vlastní cestou 

 

Pátek 31. 7. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 19:00 

HB Trio a hosté 

 

 

 

 

Pátek 31. 7. 2020 

Letní kino 

Festival na Jizeře  

Od 19:30 

Jelen 

 

Sobota 1. 8. 2020 

Před Střelnicí 

Turnovské léto 2020 

Od 19:00 

Bruce Springsteen – Born In The 

U.S.A. 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/k2-vlastni-cestou
http://www.kcturnov.cz/hb-trio-a-hoste
http://www.kcturnov.cz/jelen
http://www.kcturnov.cz/bruce-springsteen-born-in-the-usa
http://www.kcturnov.cz/bruce-springsteen-born-in-the-usa
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Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Kulturní centrum Turnov 

http://www.kcturnov.cz/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.kcturnov.cz/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

