Informácie o organizácií
Informačné centrum mladých/ďalej ICM/ v Humennom vzniklo v septembri v roku 1992 z podnetu vtedajšej
Rady mládeže okresu Humenné ako jedno z prvých na Slovensku. Na MV SR bolo zaregistrované pod číslom:
VVS/1-900/90-11807 dňa: 16.9.1996 ,ako občianské združenie s právnou subjektivitou.
ICM v Humennom je členom Združenia informačných a poradenských centier na Slovensku/ďalej ZIPCEM/ ako
strešnej organizácie. ICM v Humennom je taktiež členom združenia Horný Zemplin.
ICM je nezisková mimovládna organizácia. Spolupracujeme s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy,
inštitúciami, organizáciami a združeniami v Slovenskej republike, ale aj rôznymi organizáciami zo zahraničia pri
tvorbe a realizácií politiky v oblasti práce s mládežou. Ćlenstvo v ICM je dobrovoľné, členom sa može stať
každý, kto dovrší vek 15 rokov.

Organizačnú štruktúru ICM tvorí:
•
•
•
•
•

valné zhromaždenie
výkonná rada
revízna komisia
členovia
Pravidelné Valné zhromaždenie sa zvoláva na základe rozhodnutia Výkonnej rady ICM a koná sa
minimálne 2-kát za rok.

Výkonnú radu Icm Humenné tvoria:
Darina Barančíková- predseda ICM/riaditeľ/
Michal Babinčák- výkonný tajomník ICM
Antónia Hančarová-člen výkonnej rady ICM
Ing.Peter Pichonský-člen výkonnej rady ICM
Katarína Klubertová-člen výkonnej rady ICM

Ciele činnosti organizácie:
Hlavným cieľom činnosti ICM je podpora, rovoj a bezplatne poskytovanie informačných a poradenských
služieb pre mladých ľudí bez rozdielu vieruvyznania a národnosti. ICM ponúka aletrantívne formy trávenia
voľného času, snaži sa aktivizovať mladých nezamestnaných prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít.Vo svojej
činnosti vychádzame z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí.

Informačné centrum mladých poskytuje informácie a poradenstvo z týchto oblastí:
1.Informačný a pracovný servis
•

práca doma a v zahraničí

•

brigády v rámci SR

•

adresár inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti trhu práce

•

au-pair pobyty

2. Vzdelávanie
•

možnosti štúdia doma a zharaničí

•

jazykové a praktické kurzy

•

krátke študijne návštevy

3.Cestovanie:
•

možnosti cestovania doma a vzahraničí

•

ubytovacie možnosti v regione

4.Voľný čas
•

aktívne využívanie voľného času

•

spolupráca s detskými a mládežnickými organizáciami

•

ponuky z mesta a regionu

5.Odborné poradenstvo
•

psychologicke poradenstvo

•

pravne a pracovno-právne poradenstvo

•

poradenstvo pre mladých začínajúcich podnikateľov

•

sociologické poradenstvo

•

poradenstvo v oblasti delikvencie a drogových závislosti

•

všeobecne poradenstvo

ICM v Humennom organizuje rôzne kurzy, semináre a školenia, kultúrno-spoločeské podujatia humánne
akcie,medzinárodné aktivity,informuje široku verejnosť o možnostich, ktoré ponúka ICM prostredníctvom
miestnej tlače, médií, spolupracuje so štátnou správou a miestnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami
na území nie len mesta,ale aj slovenska a v zahraničí.Reprezentuje činnosť ICM na rôznych podujatiach nie len
doma, ale aj v zahraničí, taktiež členovia ICM zastávajú členstvo v rôznych komisiach,ktoré ovplyvňuje
mládežnícku politiku v meste a regióne.
ICM pôsobilo od júla 2000 - do apríla 2003 ako konzultačne stredisko grantového programu EU-MLADEŽ pre
okresy Humenne, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topľou. Prioritou konzultačného
strediska bolo propagovať program EU-MLÁDEŽ v regione a nenásilnou formou osloviť znevýhodnenu mládež,
hlavne z odľahlých oblastí v regióne.

Ćinnosť ICM za rok 2003 v číslach:
I.Zamestnanci

spolu

Z toho
ženy

Zamestnanci ICM

2

2

Odb.extern.pracovníci

5

3

Iní

12

3

Spolu

19

8

II.Klienti ICM

Počet

Informačný servis:
•

Pracovné príležitosti

1200

•

Vých.vzdelávacie aktivity

400

•

Kultúrno-poznávacie inform.

100

•

Výmeny mládeže,cestovanie

500

•

iné

500

Spolu

2700

III.Vekove zloženie klientov

počet

Do 15 rokov
Od 15 do 18 rokov

1100

Od 18 do 26 rokov

1300

Nad 26 rokov

300

Spolu

2700

IV..Údaje o činnosti

spolu

Účastnici

Semináre

4

120

Prednášky

8

160

Konferencie

4

200

Spolu:

16

480

V oblasti Edičnej činnosti boli vytlačené letáky o činnosti ICM, ktoré sa používali na mediálizáciu činnosti ICM
postredných školách v regione a na streetworkoch.
V personálnej oblasti:ICM v Humennom zamestnávalo 1 pracovníčku v rámci VPP prostredníctvom Národného
úradu práce v období od: 1.Februára 2003-do:31.decembra 2003. V rámci projektu Infoservis bola zamestnaná 1
zamestnankyňa od:1.10. do:31.12.2003. Taktiež z ICM spolupracovali odborní lektory na dohodu o vykonaní
práce a dobrovoľníci.

Realizované projekty v roku 2003:
•

„Demostrating Demokracy a comparison of Local Government in the countries of
Bulgaria,Hungary,Slovakia,Slovenia and Poland“
ICM v Humennom spolupracovalo na uvedenom projekte s americkou asociáciou IRIS zo štátu Iowa ako
koordinátor pre Slovensko.Riaditeľka ICM v Humennom absolvovala 6 týždňovú študijnú stáž v USA,kde
získala certifikát.Projekt bol financovaný vládou USA.

•

„Short study visit“
ICM v Humennom reprezentovala jeho členovia a to A.Hančarová na krátkej študijnej návšteva v poľskom
Krakowe.Śtudijná návšteva bola zameraná na zlepšenie práce v ICM.Tejto návštevy sa taktiež zúčastnili
zástupcovia ICM z Poľska,Litvy, Francuzska,Talinska, Bieloruska.Projekt bol podporený Národnou
agentúrou pre mobilitu mládeže v Poľsku.

•

„Internacional Youth exchange“
Mladí ľudia z ICM v Humennom sa zúčastnili v počte 8+ vedúci skupiny na multilaterálnej medzinárodnej
výmene v Poľsku, ktorej hlavnym cieľom bola diskusia na témy:xenofobia rasizmus.Na výmene sa
zúčastnili taktiež mladí ľudia z krajion:Poľska, Portugalska, Talianska a Litvy

•

„INFOBODY“
ICM v Humennom malo podporený projekt v rámci grantového kola MŠ SR v celkovej hodnote 70.tis.sk na
zriadenie Infobodov v regione.Cieľom projektu bolo zriadiť informačne miesta, kde budú mať mladí ľudia
prístup k základným informáciam, hlavne v tých mestách regionu, kde doposiaľ táto činnosť
absentovala.Infobody sme zriadili v mestách:Vranov nad Topľou, Stropkov, Snina, Medzilaborce
v priestoroch CVČ,kde majú mladí ľudia prístup

•

„INFOCENTRUM“
ICM v Humennom malo podporený projekt v rámci grantového kola pre informačné a poradenské služby
MŠ SR projekt „Inforcentrum“ v celkovej hodnote:80.800,-Sk.Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť
verejnosti,hlavne mladých ľudí, že ICM môžu navštevovať denne v popolud§ajších hodinách,kde si môžu
vyhľadať informácie z rôznych oblasti.Bola doplnená taktiež databáza aktuálnych informácií.

•

„YOUTHWEEK“
ICM spolupracovalo s konzultačným strediskom grantoveho programu EU-MLADEŽ, ktoré teraz pôsobi
při CVČ Dúha v Humennom při organizovaní Youthday počas Youthweeku v regionu a to konkrétne při
streetworkových aktivitách v meste Humenné.

•

„Európska dobrovoľnícka služba“
V rámci grantového programu EU-MLADEZ sme mali podporený projekt Iuventou-NAFYM na vysielanie
dobrovoľníka na Európdku dobrovoľnícku službu do Anglicka na 6 mesiacov ,keďže ICM v Humennom je
akreditovanou vysielajúcou organizáciou pre EDS.Celková suma podpory biola:38tis.

ICM v Humennom spolupracovalo s Európskym informačným centrom konkrétne Ing.Nataliou Pavlovou pri
organizovaní Európskych informačných dni, kde sme prezentovali program mládež a to konkrétne v Stropkove,
Snine a Humennom pre študentov stredných škôl.
Okrem spomínaných realizovaných projektov sa ICM v minulom roku venovalo aktualizácií a rozšíreniu
ponúkanmých informácií.ICM bolo otvorené pre verejnosť počas pracovných dní od:11,00 hod do:17,00hod.
ICM reprezentovalo svoju činnosť na stretnutiach Grémia tretieho sektora v Humennom, ktorého je
členom.Taktiež sme sa stali členom Regionalnej rady mládeže v Prešove a Združenia horný Zemplín.
ICM v Humennom prezentovala jeho riaditeľka na Európskom mládežnickom diskusnom fóre, ktoré bolo
zorganizované Európskou komisiou a to konkrétne direktoriátom mládeže a kultúry v Grésku/Kréta-Rethymno/.
Na tomto stretnutí sa účastníci zaoberali Otvorenou metódou participácie mladých ľudí na veciach verejných a
informáciach.

Spolupráca s organizáciami:
-Europske informačné centrrum Bratislava
-Stredoškolský parklament
-Okresný úrad Humenne-odbor školstva
-Iuventa-NAFYM Bratislava
-Mestsky úrad Humenné
-Klub mladých města Humenné
-CVČ Dúha Humenné
-ZIPCEM

Medializácia činnosti:
-rádio Východ
-Slovenský rozhlas
-regionálne týždenníky:Podvihorlatské noviny
Podvihorlatom
Vranovské noviny
Vranovské noviňky
Zemplinský denník
-Humenská teklevízia hntv
-Slovenska televízia

Zdroje financovania ICM v roku 2003:
Príjmy v roku 2003:
-Zostatok z roku 2002
-MŠ SR v rámci grantov

9.300.150.800.-

-Iuventa-NAFYM

38.000,-

-NUP na VPP

90.000.-

----------------------------------------------------------------spolu:

288.100.-

Výdavky v roku 2003:
- členský poplatok do ZIPCEM a Horný Zemplin

5300.-

-vyplaty pracovníkom a odvody do poistovni
odmeny lektorom

152.840.-

-prenájom priestorov

12.000.-

-zabezpečenie letenky pre dobrovoľníka

10.000.-

-nákup materiálu

34.000.-

- služby/prenájom, telekomunikačné polatky/

32.000.-

-propagačné materiály
-administratívne náklady
- cestovné

7.400.14.560.5.000.-

-------------------------------------------------------------------------spolu:
Zostatok z r.03:

273.100.15.000.-

Plán hlavných aktivít na rok 2004:
•

zvýšovanie povedomia o Európskej únii u mladých ľudí/organizovanie rôznych sprievodných aktivít/

•

vyslanie dobrovoľníka v rámci EDS do Anglicka na 12 mesiacov

•

bezplatné poskytovanie informácií a poradenstva počas pracovných dni od:11,00 hod.do:17,00 hod.

•

vytvorenie Klubu nezamestnanej mládeže/neformalne stretávania a vzdelávacie aktivity/

•

letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín/11 ročník/financovaný z 2% dane

•

zapájanie sa do veci verejných v meste, čo sa týka mládežnickej politiky,spolupráca so stredoškolským
parlamentom

