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Výročná správa
za rok 2002

Informácie o organizácii:
Informačné centrum mladých v Humennom vzniklo v roku 1992
z podnetu Rady mládeže okresu Humenné ako jedno z prvých na
Slovensku. Bolo zaregistrované na MV SR pod číslom : VVS/1900/90-11807 dňa 16.9.1996 ako občianske združenie s právnou
subjektivitou. ICM Humenné je členom ZIPCEM ako strešnej
organizácie. Informačné centrum mladých je nezisková mimovládna
organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora, rozvoj
a poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých
ľudí. Spolupracujeme s orgánmi štátnej správy, miestnej
samosprávy, inšitúciami, organizáciami a združeniami v Slovenskej
republike
i s príslušnými
medzinárodným
a zahraničnými
organizáciami pre tvorbe a realizácií politiky v oblasti práce
s mládežou. Členstvo v ICM je dobrovoľné, členom sa môže stať
každý, kto dovŕši 15 rokov veku.
Organizačnú štruktúru ICM tvorí:
- valné zhromaždenie
- výkonná rada
- revízna komisia
a členovia.
Pravidelné Valné zhromaždenie sa zvoláva na základe rozhodnutia
Výkonnej rady ICM a koná sa minimálne 2-krát za rok.
Výkonnú radu ICM Humenné tvoria:
Darina Barančíkova – predseda-riaditeľ ICM
Michal Babinčák – výkonný tajomník ICM
Antónia Hančárová – člen výkonnej rady ICM
Ing. Peter Pichoňský – člen výkonnej rady ICM
Katarína Klubertová – člen výkonnej rady ICM

Ciele činnosti organizácie:
Hlavným cieľom ICM je podpora a rozvoj informačný
a poradenských služieb pre mladých ľudí. Informácie a poradenstvo
sú poskytované bezplatne pre všetkých mladých ľudí bez rozdielu
národnosti, vieruvyznania. 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 inšitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti
trhu práce
• nepriame sprostredkovanie au-pair pobytov
2. vzdelávanie
• možností štúdia na SR
• možností štúdia v zahraničí
• jazykové a praktické kurzy
• krátke štúdijné návštevy
• informačné služby medzinárodnej spolupráce
3. cestovanie
• možnosti cestovania doma
• možnosti cestovania v zahraničí
• ubytovacie možnosti v regióne

4. voľný čas
• aktívne využívanie voľného času
• spolupráca s detskými a inými mládežnickými
organizáciami
ako CVČ Dúha, Klub mladých mesta Humenné,.....
• adresár mimovládnych organizácii činných v oblasti
voľného času a mládeže
5. odborné poradenstvo
• psychologické poradenstvo
• právne a pracovno-právne poradenstvo
• poradenstvo pre mladých začínajúcich podnikateľov
• sociologické poradenstvo
• poradenstvo v oblasti delikvancie a drogových
závislostí
• všeobecné poradenstvo
ICM Humenné organizuje rôzne kurzy, semináre, školenia,
kultúrno - spoločenské podujatia, humánne akcie, medzinárodné
výmeny mládeže, informujeme širokú verejnosť o činnosti ICM
prostredníctvom miestnej tlače, médií, spolupracujeme so štátnou
správou, samosprávou a mimovládnymi organizáciami na území
mesta,
zabezpečujeme
finančné
krytie
činnosti
ICM
a reprezentujeme činnosť ICM na rôznych podujatiach doma
i zahraničí, taktiež zastávame členstvo za ICM v rôznych komisiách,
ktoré ovplyvňujú mládežnícku politiku v meste a regióne.
ICM je od júla r. 2000 konzultačným strediskom grantového
programu EÚ – MLÁDEŽ pre okresy: Humenné, Medzilaborce,
Sninu, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Giraltovce,
Stropkov a Svidník. Prioritou konzultačného strediska je osloviť
znevýhodnenú mládež a mládež z odľahlých oblastí v našom
regióne.

Uskutočnené aktivity za rok 2002
ICM realizovalo projekt s názvom „Spoločne na pomoc mladým“,
ktorý bol financovaný britskou DFID – Ministerstvo pre
medzinárodný rozvoj Veľkej Británie. Cieľom tohto projektu bolo
napomôcť celkovej realizácii jedinca, cez vlastnú sebainiciatívu spoznať sám seba, prekonanie bariér spoločenskej izolácie a zapojiť
sa do spoločenského života aj v pozícii nezamestnaného. Celý
projekt zahŕňal stretnutia tímu lektorov s nezamestnanými mladými
ľuďmi, prednášky psychológa, poradenstvo – nezamestnanosť
osobná situácia, prístup k nej ako problému, aktívne opatrenia trhu
práce, písanie podnikateľského zámeru. V priebehu projektu boli
taktiež stretnutia nezamestnaných s lektormi na prácu na počítači,
prácu s internetom, na základy účtovníctva..
ICM ako jedno z ôsmych regiónov SR realizovalo veľkú informačnú
a osvetovú kampaň zameranú na zvyšovanie informovanosti
verejnosti
pred
vstupom
Slovenskej
republiky
do
Severoatlantickej aliancie, ktorého administrátorom bolo
Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR.
Tento projekt bol podporený z prostriedkov Ministerstva
zahraničných vecí SR. Túto informačnú kampaň sme realizovali
prostredníctvom regionálnych médií a organizačných výborov
zástupcom ICM a CVČ na stredných školách, kde sme robili priame
diskusie s mládežou, anketu na tému či má alebo nie vstúpiť SR do
NATO. Kampaň spočívala z niekoľkých akcií ako napr: regionálna
literárna súťaž „Spektrum 2002“ pre mladých ľudí na tému:
„Slovensko patrí do Severoatlantickej aliancie“ alebo „Právo na
názor“, streetworky zamerané na priamu diskusiu o vstupe SR do
NATO, rozdávanie propagačných materiálov na streetworkoch,
robenie ankety na všetkých stredných školách v meste. Celá kampaň

vyvrcholila happeningom – koncertom pre mladých ľudí na Námestí
slobody pri fontáne na záver školského roka.
ICM bolo koordinátorom projektu „Spoločne na pomoc mladým“,
ktorý bol financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva SR.
Cieľom tohto projektu bolo skvalitniť poskytovanie informačnoporadenských služieb, zvýšiť návštevnosť ICM, venovať zvýšenú
pozornosť nezamestnanej mládeži a maximálnou formou
medializovať činnosť ICM aby mladí ľudia mali prehľad, kde si
môžu prísť po informáciu. Cieľom bola aj vo väčšej miere sa
venovať práci s mladými ľuďmi , ktorí sú nezamestnaní,
prostredníctvom schránok dôvery, ktoré boli nainštalované na každej
strednej škole a v klube práce na NÚP za pomoci odborných
lektorov anonymnou formou poskytovať poradenstvo mladým
ľuďom, ktorí si vyžadujú špecifický prístup. Vrámci projektu boli
organizované školenia na témy napr: asertivita, verbálna
a neverbálna komunikácia, ako zvládnuť stres, práva a povinnosti
nezamestnaného, samozamestnanie, pracovno-právne minimum,
práca s počítačom a internetom, spracovanie projektov. Tento
projekt počas realizácie dostatočne medializovaný.
ICM v Humennom získalo po absolvovaní školiaceho procesu
akreditáciu
vysielajúcej
organizácie
v rámci
Európskej
dobrovoľníckej služby A2 grantový
program EÚ-Mládež.V
uplynulom roku robilo ICM v rámci Grantového programu EÚMládež tieto aktivity:
ICM bolo vysielajúcou organizáciou pre Marcelu Ilečkovú, ktorá išla
na Európsku dobrovoľnícku službu do Grécka za účelom
neformálneho vzdelávania a získavania nových skúseností
a zručností a zlepšenie komunikácie.. ICM bolo taktiež pre L.
Bereša vysielajúcou organizáciou, ktorý šiel za doborvoľníka do
Nemecka v mesiaci júl. Hosťovala ho organizácia, ktorá sa zaoberá

ochranou prírody. Počas roka sme boli iniciátormi mládežníckej
výmeny s názvom HUMAN – Humenné Marseille Net, hlavnou
témou tejto výmeny bola diskusia o menšinách žijúcich na
Slovensku a vo Francúzsku a ich problémy. Tejto výmeny sa
zúčastnili 15 mladí ľudia z nášho regiónu a mládežníckej výmeny
nezamestnaných 11 mladých ľudí so skupinkou mladých ľudí
z portugalského mesta Braga. Téma tejto výmeny bola zameraná na
sociálne vylúčenie.
Pri príležitosti Európskeho dňa grantového programu EU-Mládež
organizovalo ICM YOUTHDAY, ktorý bol spojený s mnohými
akciami, napr. bezplatný prístup na internet, diskotéka, konzultácie
o programe počas celého dňa. Tento YOUTHDAY bol realizovaný
vo viacerých mestách nášho regiónu. Počas celého dňa mali mladí
možnosť zapojiť sa do sms súťaže, ktorú organizovala IUVENTA.
ICM realizovalo rozsiahlu informačnú kampaň, ktorá sa týkala
získania finančných prostriedkov pre 13-ročného chlapca Edka
Hirschnera, ktorý utrpel ťažkú nehodu a potreboval vozík s umelými
pľúcami aby sa mohol aspoň troška priblížiť k reálnemu svetu. Pri
tejto kampani sme spolupracovali aj so Združením informačných
a poradenských centier mladých, ktoré nám vydalo šeky určené na
finančnú zbierku. Tieto šeky boli rozdistribuované do všetkých ICM
a takisto boli vkladané do všetkých regionálnych novín. Do tejto
aktivity sme sa zapojili v máji, kedy bola zahájená zbierka
prostredníctvom konta „Slovensko bez bariér“ Od mája do
septembra sa podarilo na Slovensku vyzbierať 1,5 mil. Sk. Naše
aktivity ocenil aj prezident SR, že keď sme sa zapojili do tejto
kampane, veľa peňazí prispievali ľudia z nášho regiónu. Touto
aktivitou sme chceli mladých ľudí viesť k humanite
a zodpovednosti, vedieť pomôcť tí, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníci

ICM – mladí ľudia v rámci kampane roznášali letáky po schránkach
v meste, po školách, po meste, pomáhali nám robiť streetworky, ....
ICM Humenné sa zapojilo do kampane „Rock volieb“, ktorá bola
koordinovaná Nadáciou Pontis. Cieľom projektu bolo prispieť
k zvýšeniu účasti mladých ľudí na parlamentných voľbách 2002
a tiež k tomu, aby svoju voľbu vzali vážne. Táto nestranícka kampaň
sa zameriavala najmä na mladých ľudí do 25 rokov, predovšetkým
na 300 tisíc prvovoličov.
ICM v spolupráci s Občianskym okom a Hlavou 98 organizovalo
akcie v rámci iniciatívy „NIE JE NÁM TO JEDNO“. Boli to akcie
zamerané na zvýšenie informovanosti pre prvovoličov. Cieľom
iniciatívy bola výzva všetkých občanov, ktorí sa rozhodli ísť voliť
a uvedomujú si dôležitosť tohto svojho rozhodnutia. Signatárom
výzvy sa stal každý , kto pod text výzvy pridal symbolický odtlačok
prsta. V rámci tejto spolupráce dobrovoľníci robili streetworky
zamerané na zbieranie odtlačkov prstov v rámci celého nášho
regiónu, chodievali na koncerty Nie je nám to jedno po Slovensku ,
robili rôzne diskusie na tému prečo ísť voliť. Táto akcia bolo
nestranícka.
Pracovníci ICM sa zúčastnili krátkej štúdijnej návštevy v Krakowe
v Poľsku. Cieľom tejto študijnej návštevy bolo rozprávania
o problémoch rasizmu a xenofobie na SR a v iných krajinách,
nakoľko v Poľsku boli účastníci s 12 krajín Európy. Táto krátka
študijná návšteva bola realizovaná v rámci programu EU-Mladež.
Počas minulého roka sme spolupracovali s rôznymi organizáciami
na území mesta ako napr:
- okresný úrad Odbor školstva
- Mestský úrad odbor mládeže
- Regionálna rozvojová agentúra

-

Centrum voľného času
MVO v meste
Mestské kultúrne stredisko
Miestna regionálna tlač a televízia
Klub práce na NÚP
mnoho ďalších.

Zdroje financovania a hospodárenia ICM v roku 2002:
Príjmy v roku 2002:
- Presun z minulého roku
- NÚP náklady na plat zamestnancov na VPP a odvody
- Projekt vstup SR do NATO spolupráca so ZIPCEM
-MŠ SR podporený projekt
- DFID projektu na Ministersto pre medz. rozvoj GB
Sk
Spolu:
Sk
Výdavky v roku 2002:

15 000,-Sk
162 914,-Sk
10 000,-Sk
99 000,-Sk
116 504,403 .418,40

-výplaty pracovníkom na VPP a odvody, daň
162 914,-Sk
/100 630 na platy a 62 284,- odvody a daň zo mdzy/
- náklady na realizáciu projektu z MŠ SR
99 000,-Sk
-náklady na realizáciu kampane o vstupe SR do NATO 10 000,-Sk
/články v miestnych médiách, oznamy v TV, plagáty,../
-náklady na projekt financovaný z DFID
116 504,-Sk
- členský poplatok do ZIPCEMu
3 500,-Sk
- účastnícky poplatok 50 EUR na školenie do Poľska
2 200,-Sk
Spolu
394.118.-Sk

