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Informačné centrum mladých Partizánske je otvoreným, samostatným, nezávislým, nepolitickým
záujmovým združením.
Informačné centrum mladých Partizánske sa hlási ku kresťanským, kultúrnym a ekologickým
hodnotám, ku vzájomnej rovnosti a solidarite a k zásadám humanizmu, ktoré sú založené na úcte
a spolupráci.
Informačné centrum mladých Partizánske si uvedomuje, že všestranné zlepšenie života občanov
Slovenskej republiky nemožno dosiahnuť bez rozvoja činnosti mimovládnych neziskových
organizácií a upevňovania a prehlbovania rozvoja občianskej spoločnosti. Informačné centrum
mladých Partizánske vyvíja svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, stanovami
ICM a oprávnenými záujmami mladých ľudí na demokratických princípoch.
Informačné centrum mladých Partizánske v snahe účinne podporiť občianske aktivity smerujúce
k uskutočňovaniu všeobecne prospešných cieľov, uznáša sa prostredníctvom svojich zástupcov
na týchto stanovách.

Programové ciele ICM a predmet činnosti ICM
ICM Partizánske poníma mladého človeka ako celistvú osobnosť, umožňuje mu maximálnu
možnosť voľby, podporuje rozvoj jeho samostatnosti a poskytuje konkrétnu, adresnú odpoveď na
báze vzájomnej dôvery s dodržaním anonymity.
Získavanie, sprostredkovanie
a zverejňovanie informácií z prístupných zdrojov pre
mladých ľudí z oblastí daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami mládeže vo
všetkých oblastiach ich života najmä:
•Informačný a pracovný servis:nové a efektívne metódy hľadania, tvorby a poskytovania
voľných pracovných miest, vytvorenie databázy voľných pracovných miest a žiadateľov o
zamestnanie, informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania, pracovný a informačný
servis.
•Štúdium a štipendiá:informácie
o možnostiach
rekvalifikácie, jazykových
študovania doma a v zahraničí, štipendijných štúdií a zabezpečovať ich.

štúdií,

•Informačný servis medzinárodnej spolupráce: informácie o zahraničných pracovných,
študijných a oddychových príležitostiach, medzinárodných výmenách mládeže medzi
partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí a takto ich zabezpečovať.
•Cestovanie: informácie o možnostiach cestovania na Slovensku a v zahraničí, trávenia
dovoleniek, prehľad o ubytovacích možnostiach, cestovných kanceláriách, informácie o

celkovom cestovnom ruchu.
•Odborné poradenstvo: pravidelné - trvalé poskytovanie rád mladým ľuďom, analýza ich
konkrétnych problémov a potrieb, stanovenie potrebných postupov a riešení na základe
pravidelných poradní s odborníkmi v oblastiach právneho, psychologického, sociálneho,
zdravotného a ekonomického zabezpečenia.
•Voľný čas a kultúra: v spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami, inštitúciami a
inými zariadeniami pracujúcimi s mládežou, podieľať sa na projektoch zameraných na
aktívne využívanie voľnočasových aktivít detí a mládeže, podávanie informácií o
činnosti a aktivitách týchto organizácií, o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia a
takto ich zabezpečovať.
•Občianske a politické práva: poskytovanie informácií o ochrane občianskych a politických
práv a slobôd, prostredníctvom mechanizmu individuálnych sťažností, kde údajné porušenia
práv môže prerokovať Európsky súd pre ľudské práva.
•Sociálne a ekonomické práva: informácie o ochrane sociálnych a ekonomických práv
prostredníctvom systému monitorovania a správ o dodržiavaní záväzkov štátov a
prostredníctvom mechanizmu kolektívnych sťažností.
•Ľudské práva a sloboda: kompletný informačný servis o činnosti Rady Európy, ochrany práv
národnostných menšín a etnických skupín, práca v prospech rovnosti žien a mužov, aktivity
proti rasizmu, xenofóbií, antisemitizmu a intolerancii, ako aj občianskej neznášanlivosti.
•Osvetová činnosť: úzka spolupráca s médiami v oblasti týkajúcej sa slobody prejavu a s ňou
súvisiacej záležitosti ľudských práv, podpora ich uvedomovania, vzdelávania na školách a
v rámci profesionálnych skupín, spolupráca s ďalšími organizáciami a inštitúciami ako
ombudsmani, rôzne agentúry atď.
•Organizovanie voľného času detí a mládeže
Činnosť Informačného centra mladých v Partizánskom za rok 2004
Činnosť Informačného centra mladých v Partizánskom je realizovaná v priestoroch ICM
Partizánske, Februárová 2, kde je mladým ľuďom poskytnuté okrem informácií aj materiálové a
technické vybavenie a prístup do siete internet.
Svoje služby sme začali poskytovať od 1. septembra 2004 v čase od 8.30 do 16.00
prostredníctvom konzultanta , ktorý spĺňa kritéria na výber a poskytovanie služieb, ktoré
vychádzajú z Koncepcie rozvoja siete ICM v SR, ale aj z vnútorných záväzných predpisov našej
strešnej organizácie Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR.
August 2004 - december 2004
V mesiaci august absolvovala riaditeľka a konzultantka trojdňové odborné školenie na
poskytovanie informačno – poradenských služieb v Informačnom centre mladých v Prievidzi.
Dňa 1. októbra sa Informačné centrum mladých prezentovalo u primátora mesta Patizánske, Ing.

Jána Podmanického za účasti Rady študentov stredných škôl a
Jančovej.

prednostky MsÚ RNDr.Márie

Vo štvrtok 7. októbra 2004 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Partizánskom
uskutočnilo stretnutie pracovníkov Informačného centra mladých s riaditeľom združených
stredných škôl, Ing.Vladimírom Ladzianskym, zástupcom Strednej priemyselnej školy
Mgr.Antonom Trníkom a predsedami tried stredných škôl v Partizánskom. Na stretnutí bolo
prítomných viac ako päťdesiat študentov, ktorí navštevujú Obchodnú Akadémiu, Strednú
priemyselnú školu a Stredné odborné učilište. K prítomným sa prihovorila riaditeľka ICM Elena
Valenteje, konzultantka ICM Ing.Zuzana Kubušová a Paed.Dr.Jozef Božik. Riaditeľka ICM
predstavila študentom Informačné centrum mladých a informovala ich o činnostiach a aktivitách,
ktoré sme v tom čase pripravovali. Konzultantka Ing.Zuzana Kubušová oboznámila študentov so
službami, ktoré poskytuje ICM mladým ľuďom a taktiež o dobrovoľníckom rozmere aktivít.
Paed.Dr.Jozef Božik hovoril najmä o spolupráci s miestnou a regionálnou samosprávou.
V októbri k nám zavítali redaktori zo Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, s ktorými sme
urobili rozhovor o našej činnosti. Krátka prezentácia bola zaradená do Regionálnych správ na
STV2 a do Informačného bloku Slovenského rozhlasu.
1.novembra bola vyhlásená výtvarná súťaž amatérskych maliarov pod názvom „Namaľuj svoj
svet.“Súťaž bola určená pre všetkých začínajúcich i skúsenejších amatérskych maliarov rôznych
vekových skupín. Zúčastnilo sa jej 39 autorov z Partizánskeho a okolia. Vystavené práce si mohli
prezrieť všetci návštevníci ICM a zapojiť sa do hlasovania.Súťaž bude vyhodnotená v januári v
roku 2005 odbornou porotou. Najzaujímavejšie práce budú odmenené vecnými cenami.
Vo štvrtok 4. novembra sa zopakovalo stretnutie s riaditeľom a predsedami tried tentokrát na
Gymnáziu v Partizánskom. Zúčastnených bolo asi dvadsať študentov.
Dňa 18. novembra pri príležitosti Dňa študentov zorganizovalo ICM v spolupráci so
Športcentrom DUKAS v Partizánskom 1. ročník športového popoludnia – Turnaj stredných škôl
v bowlingu a malom futbale. Informačné centrum mladých súťažiacich odmenilo víťaznými
pohármi a knižnými cenami.
V sobotu 20. novembra do Informačného centra zavítali účastníci XV. Valného zhromaždenia
Eryica – medzinárodná nezisková organizácia, ktorá má svoje sídlo v Paríži.V sídle ICM ich
privítala riaditeľka a konzultantka spolu s dobrovoľníkmi. Spoločne ich oboznámili s činnosťou
ICM i aktivitami, ktoré chystajú pre mladých v blízkej budúcnosti.
V dňoch 1. a 2. decembra 2004 vo veľkej sále Domu kultúry v Partizánskom sa Informačné
centrum zúčastnilo Burzy stredných škôl, na ktorej sa žiakom z deviatych ročníkov z regiónu
okrem ICM prezentovali všetky domáce stredné školy, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a
Pedagogicko – psychologická poradňa v Partizánskom, so zámerom dať mladým ľuďom čo
najviac informácií a inšpirácie pre aký štúdijný či učebný odbor sa rozhodnúť. Na tejto burze bol
odprezentovaný počítačový program Cesta k povolaniu. Informačné centrum mladých bolo na
tejto burze zastúpené dvoma dobrovoľníkmi ICM , Petrom Dragulom a Bc.Viliamom Rácom.
Dňa 3. decembra sa riaditeľka ICM zúčastnila Valného zhromaždenia ZIPCEM v Nižnej na

Orave, okrem toho sme absolvovali aj spoločné strretnutia začínajúcich Informačných centier
mladých, ktoré sa konali v meste Prievidza.
5.decembra navštívilo ICM detské oddelenie v nemocnici s poliklinikou v Partizánskom.
Dobrovoľníci ICM v kostýmoch Mikuláša, anjela a čerta obdarovali deti sladkosťami, ktoré do
Informačného centra nosili nielen obyvatelia Partizánskeho, ale aj okolitých obcí v rámci akcie
Sladký Mikuláš vyhlásenej na začiatku novembra.
V mesiaci december boli rozdistribuované na všetky stredné školy v Partizánskom pracovné listy
„Nenáročne a tvorivo o NATO“.
Každá naša aktivita bola zverejnená na vlastnej internetovej stránke www.icm.sk, prezentovaná
v týždenníku Tempo a v rádiu HIT FM.
V rámci projektu „Viac informácii tým, ktorí ich hľadajú „sme sa venovali zároveň aj
poskytovaniu informácií z oblasti samosprávy – mesta Partizánske - informácie o zámeroch
mesta, o aktivitách, o rokovaniach mestského zastupiteľstva a organizačnej štruktúre mesta.
Projekt bol určený :
Fdeťom a mládeži do 26 rokov
Fnezamestnanej mládeži a mládeži hľadajúcej iné pracovné zaradenie
Fštudentom, ktorí majú záujem o prácu v zahraničí
Fdeťom a mládeži s rôznymi sociálnymi problémami
Frôznym sociálnym skupinám
Spôsob a prostriedky realizácie projektu :
Fposkytovanie

informácii o práci doma a v zahraničí, o študijných pobytoch, o rekvalifikačných
kurzoch , o možnosti štipendijných štúdií
Fposkytovanie informácii o agentúrach , ktoré sprostredkovávajú prácu v zahraničí a overovanie
týchto agentúr , či vlastnia povolenie Ústredia práce sociálnych vecí a rodinySR na výkon
tejto činnosti
Fposkytovanie odborných rád deťom a mládeži v krízových životných situáciách odborníkmi
Fposkytovanie informácii o dianí v meste Partizánske, oboznámenie ich s prácou samosprávy
formou anonymnej ankety na verejných miestach, rozvíjať participáciu mladých ľudí na živote
mesta Partizánske
Fposkytovať informácie o zámeroch mesta Partizánske, o aktivitách, podujatiach v meste a o
rokovaniach mestského zastupiteľstva
Finformácie o organizačnej štruktúre mesta Partizánske potrebné pre orientáciu pri vybavovaní
úradných záležitostí
Fposkytovanie informácii a poradenstva z iných záujmových oblastí podľa požiadaviek klienta
V mesiacoch september až december boli v meste Partizánske dva krát mesačne vylepené
plagáty na výlepných plochách upzorňujúce na prácu Informačného centra mladých , oznamujúce

akú ponuku Informačné centrum mladých poskytuje mladým ľuďom, v tom istom čase boli v
meste nainštalované informačné tabule poskytujúce rôzne oznamy a program Informačného
centra mladých a v mesiacoch september, október a november dobrovoľníci Informačného
centra mladých v centre mesta a blízkom okolí robili anketu formou anonymných anketových
lístkov zisťovali názor mladých ľudí na život v meste, na možnosti, ktoré mesto poskytuje
mladým ľuďom .
Anketa bola ukončená a v mesiaci december vyhodnotená .
Použitých bolo 1 500 kusov anketových lístkov. Ankety sa zúčastnilo 732 mužov a 768 žien vo
veku od 14 do 64 rokov.
Prínos projektu :
ICM sa v priebehu krátkeho času stalo relevantnou inštitúciou poskytujúcou všeobecný i
odvetvový informačno- konzultačný servis pre mladú generáciu celého regionu Partizánske, i keď
v prvopočiatkoch sa predpokladalo že najväčšou skupinou klientov bude generácia tzv. mestskej
mládeže, s potešením konštatujeme záujem nielen mládeže z mesta ale aj mládeže žijúcej v
okolitých obciach . Všeobecne môžeme konštatovať, že ICM sa stalo lídrom v poskytovaní
informačno- poradenských služieb generujúcich nielen predpoklady využitia voľného času ale aj
podporujúcich priamu participáciu mládeže na spoločenskom dianí v regióne.
Za veľké pozitívum považujeme spoluprácu s orgánmi verejnej správy a to predovšetkým s
Mestským úradom a Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom a Trenčianskym samosprávnym
krajom ako i Obvodným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Dôkazom spolupráce je aj
priama účasť zástupcov ICM pri príprave programu Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta v
kontexte formovania základných priorít miestnej samosprávy v oblasti práce s deťmi a
mládežou.
Informačné centrum mladých v Partizánskom v rámci projektu spolupracovalo aj s regionálnymi
médiami a to týždenníkom TEMPO a Rádiom HIT FM.
V rámci projektu naše bezplatné služby využilo 572 mladých ľudí osobnou návštevou a 296
telefonických klientov.
O štúdium jazyka na Slovensku, najmä o jazykové kurzy priamo v Partizánskom sa zaujímalo 11
klientov, o štúdium jazyka v zahraničí 2 klienti.
79 klientov (boli to žiaci najmä ôsmich a deviatych ročníkov ZŠ) vyhľadávalo informácie o
voľbe povolania a výbere zamestnania, z toho všetkým 79-im sme ponúkli aj počítačový program
Cesta k povolaniu.
O štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v Českej republike sme poskytli informácie 21
klientom.
O rôznych pracovných a pracovno- štúdijných pobytoch sa informovalo 498 klientov. 82
klientov si chcelo overiť agentúru.
Samovyhľadávanie informácií na internete využilo 249 klientov.
V 25 prípadoch sme poskytli informáciu o letných táboroch pre deti na Slovensku a v zahraničí
a o iných voľno-časových aktivitách.
1 študentka chcela pracovať ako dobrovoľníčka (KDS - krátkodobá dobrovoľnícka služba) s
chudobnými ľuďmi v niektorej z krajín tretieho sveta. Pomohli sme jej pri hľadaní vhodnej

vysielajúcej organizácie.
V 58 prípadoch sme poskytovali informácie o meste, mestskej samospráve a mestských
aktivitách.
O kontakty a telefónne čísla na rôzne inštitúcie nás požiadalo 57 klientov.
109 klientovsa zaujímalo o širokú ponuku cestovných kancelárii, ktorú máme k dispozícii.
Na nástenke máme zoznam študentov – dobrovoľníkov, ktorý môžu bezplatne doučovať rozne
predmety. Túto službu využila 1 klientka.
Okrem toho využíval veľký počet študentov počítače na písanie školských prác, referátov,ich
tlač a taktiež kopírovanie za nízke študetské ceny.
K zapožičaniu sme poskytli asi 10 záujemcom videokazety „ Tolerancia. Cudzie slovo?“ s
programom tolerancie k menšinám SR.
Záujem zo strany klientov bol aj o materiály s problematikou Európskej Únie.
18 mladých vypísalo dotazník Dobrovoľného spolupracovníka ICM, 2 vyplnili Dotazník pre
výber zamestnania a 2 Dotazník záujemcov o brigády.
Študentke Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sme poskytli veľké
množstvo materiálu a informácií k vypracovaniu Bakalárskej práce.
Taktiež máme na každej strednej škole v meste Partizánske samostatné nástenky s názvom
„ICM“o ktoré sa starajú naši dobrovoľníci ICM a priebežne ich dopĺňajú aktuálnymi
informáciami.

Hospodárske vyúčtovanie
Príjmová časť:
príspevok od mesta Partizánske:
príspevok od MŠ SR :
SPOLU

220 000 Sk
73 000 Sk
293 000 Sk

Výdavková časť:
energie
27 471,80 Sk
materiál a služby
193 843,70 Sk
mzda
46 500,00 Sk
príkazná zmluva
8 000 Sk
dohody o vykonaní práce
4 750 Sk
príspevok na Valmé zhromaždenie 10 000 Sk

SPOLU

V Partizánskom dňa 21.02.2005

290 565,50 Sk

