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Informácie o organizácií:
Informačné centrum mladých v Prievidzi je občianske združenie pracujúce na úseku
mládeže a registrované podľa zákona SNR č. 83/1990 Zb. ICM je špecializovanou
inštitúciou zodpovednou za zabezpečenie objektívnych potrieb a požiadaviek mladých
ľudí zo všetkých oblastí. ICM v Prievidzi dňa 13. júna 2000 obnovilo svoju činnosť
v Prievidzi, v priestoroch na Tenisovej ul. č. 25, ktoré má v prenájme od Okresného
úradu v Prievidzi. ICM v rámci svojej činnosti venuje výrazné postavenie práci
s dobrovoľníkmi, ktorí sa o pomoc mládeži v našom regióne zaujímajú.
Programové ciele ICM:
1.
Získavanie, sprostredkovanie
a zverejňovanie informácií prístupných
zdrojov pre návštevníkov z oblasti daných záujmovými okruhmi siete ICM a
potrebami mládeže vo všetkých oblastiach ich života.
2.
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.
3.
V spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami, inštitúciami a inými
zariadeniami pracujúcimi s mládežou, podieľať sa na projektoch zameraných na
aktívne využívanie voľno-časových aktivít detí a mládeže, podávanie informácií
o činnosti a aktivitách týchto organizácií, o možnostiach kultúrneho a športového
vyžitia a iné.
V rámci vlastnej organizačnej štruktúry má vytvorené vlastné koordinačné
útvary:
• Útvar psychológie, prevencie a pomoci
Koordinátorom je Mgr. Mária Fazekašová
Poslaním tohoto útvaru je zabezpečovať programy zamerané na prevenciu drogovej
závislosti, prostitúcie a iných sociálno-patologických javov, bezplatné odborné
poradenstvo psychologického smeru, pomoc deťom a mládeži v ich krízových
situáciách pomocou Schránok dôvery, návštev školských zariadení, diskusií s mladými
ľuďmi a pod.
• Útvar pre voľný čas detí a mládeže
Roman Arpáš
Útvar pre voľný čas detí a mládeže koordinuje aktivity detských a mládežníckych
združení vykonávajúcich svoju činnosť v regióne Hornej Nitry a pomáha
zabezpečovať účasť detí a mládeže na týchto aktivitách. Okrem toho aj samo
organizuje podujatia zamerané na aktívne využívanie voľného času detí a mládeže,
výchovné a vzdelávacie aktivity a pod., čo chápeme ako primárnu prevenciu voči
negatívnym vplyvom v spoločnosti.
• Útvar sexuálnej integrácie, národnostných menšín a etnických skupín
Koordinátorom je Slavomír Javorek
Základným cieľom tohoto útvaru je poskytovanie priestoru pre stretávanie sa mladých
gayov a lesbičiek, zamerané predovšetkým na vytváranie hodnotných priateľstiev,
ktoré by neboli založené iba na fyzickej príťažlivosti. Smerovanie mladých gayov

a lesbičiek podľa možností na život v stabilných partnerstvách, snaha o obmedzenie
promiskuitného správania sa a mnoho iného.
Okrem koordinačných útvarov a správnych orgánov v rámci organizačnej štruktúry
ICM máme Dozornú radu, ktorá je kontrolným a odvolacím orgánom zároveň.
Predsedom Dozornej rady je zástupca štátu, pracovník Okresného úradu v Prievidzi p.
Viliam Ugróczy.
Konkrétny cieľ činnosti:
Získavanie, sprostredkovanie a zverejňovanie informácií z prístupných zdrojov
pre návštevníkov z oblastí daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami
mládeže vo všetkých oblastiach ich života najmä:
a) Informačný a pracovný servis: nové a efektívne metódy hľadania, tvorby a
poskytovania voľných pracovných príležitostí, informácie o voľbe povolania a
výbere zamestnania, databáza voľných pracovných miest a žiadateľov o
zamestnanie.
b) Štúdium a štipendiá: informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových
štúdií, štúdiu doma a v zahraničí, štipendijných štúdií a zabezpečovať ich.
c) Informačný servis medzinárodnej spolupráce: informácie o zahraničných
aktivitách a príležitostiach, medzinárodných výmenách mládeže a pod.
d) Cestovanie: informácie o možnostiach cestovania na Slovensku a v zahraničí,
trávenia
dovoleniek, prehľad
o ubytovacích
možnostiach, cestovných
kanceláriách, informácie o celkovom cestovnom ruchu.
e) 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.
f) 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 voľného času detí a mládeže, čo
považujeme ako primárnu prevenciu voči negatívnym vplyvom.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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 ombucmani, rôzne agentúry atď.

Činnosť v roku 2002:
Január 2002
Riaditeľ Informačného centra mladých v Prievidzi sa zúčastnil 15. januára 2003
prijatia u predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu za účelov
vzájomnej koordinácie aktivít zameraných na verejnú diskusiu pred vstupom
Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie.
Február 2002
Informačné centrum mladých v Prievidzi vyhlásilo súťaž pre deti a mládež v písaní
esejí na tému „Predstava o mojom budúcom povolaní“. Cieľom súťaže bolo
povzbudiť predovšetkým ôsmakov a deviatakov základných škôl pred ich veľkým
životným rozhodnutím a zároveň vyvolať u nich potrebu rozmýšľania nad týmto
krokom.
Informačné centrum mladých v Prievidzi spoločne s okresným riaditeľstvom
policajného zboru v Prievidzi rozbehlo rozsiahlu celoslovenskú kampaň s názvom
„Nedajte sa oklamať“. Jej cieľom je zamedziť ponúkaniu nelegálnych zamestnaní
v zahraničí pre mladých ľudí. Súčasťou tejto akcie bolo aj podanie desiatich trestných
oznámení na falošných sprostredkovateľov zamestnania za úhradu.
Apríl 2002
Informačné centrum mladých v Prievidzi začalo realizovať projekt pre všetky typy
škôl na území mesta Prievidza ako aj jednotlivcov – mladých ľudí v zbere použitých
PET fliaš od nápojov. Cieľom projektu je napomôcť k triedeniu druhotných surovín
v meste Prievidza.
Informačné centrum mladých v Prievidzi vyhlásilo literárnu súťaž v písaní esejí
a správ o životnom prostredí pod názvom „Hlas prírody“. Súťaž bola vyhlásená pri
príležitosti Dňa Zeme dňa 22. apríla 2001.
Presne na Deň Zeme, 22. apríla 2001 Informačné centrum mladých v Prievidzi
organizovalo viaceré informačné a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež zamerané na
zvýšenie ich informovanosti a účasti pri ochrane životného prostredia.
Máj 2002
Informačné centrum mladých v Prievidzi sa zapojilo do veľkej informačnej
a osvetovej kampane zameranej na zvýšenie informovanosti verejnosti pred vstupom
SR do Severoatlantickej aliancie projektom „Slovensko patrí do Severoatlantickej
aliancie“, ktorý finančne podporilo aj Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Jún 2002
Informačné centrum mladých v Prievidzi sa v rámci stratégie re-brandingu vzdalo
svojho pôvodného loga a začalo používať nové logo ICM ktoré bolo schválené na
Valnom zhromaždení Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR.
Dňa 12. júna 2002 zorganizovalo Informačné centrum mladých v Prievidzi pre
stredoškolákov a vysokoškolákov z okresu Prievidza veľký informačný seminár na
tému „Slovensko patrí do Severoatlantickej aliancie“. Na seminári bolo prítomných
viac ako 200 študentov.
August 2002
Informačné centrum mladých v Prievidzi zorganizovalo koncom augusta 2002 „Letný
protidrogový festival“ a to v poradí už 5. ročník. Jedná sa o prehliadku
neregistrovaných hudobných skupín z regiónu Hornej Nitry.
September 2001
Informačné centrum mladých v Prievidzi zorganizovalo pracovný seminár pre
mladých ľudí ktorí mali záujem o sprostredkovanie au – pair programu v zahraničí.
Na seminári sa mladí ľudia dozvedeli všetko potrebné o tomto programe a spôsobe
vyhľadávania rodiny.
Informačné centrum mladých v Prievidzi sa zapojilo do verejnej diskusie zameranej na
zvýšenie účasti mladých ľudí vo voľbách do NR SR. Realizovali sme dva projekty –
jeden pod názvom „Volím, nie som pštros“ a druhý pod názvom „Hlas budúcnosti“.
December 2001
Na záver roka vyhlásilo ICM Prievidza druhý ročník peknej akcie pod názvom „Daruj
hračku kamošovi“. Cieľom tejto akcie bolo sústrediť nepotrebné a smutné hračky od
ľudí v okrese ktorí ich už nepotrebujú a darovať ich deťom do detských domov,
materských škôl, nemocníc a pod. Do akcie sa zapojilo takmer 200 ľudí a spolu sme
vyzbierali viac ako 2 500 kusov hračiek.

Stála činnosť v roku 2002:
Stála činnosť v roku 2002 bola zameraná na poskytovanie informácií a poradenstva
pre mladých ľudí z oblasti daných záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami
mládeže zo všetkých oblastí ich života. Tieto informačné aktivity sme poskytovali
v našej prijímacej miestnosti ICM určenej pre klientov v pracovné dni od 11:00 hod.
do 17:00 hod.
Konkrétne výsledky stálej činnosti v roku 2002:
V roku 2002 vypísalo Dotazník o sprostredkovanie dlhodobej pracovnej príležitosti
136 žiadateľov do 26 rokov. S tohto počtu sme prácu sprostredkovali 53
žiadateľom.
V roku 2002 vypísalo Dotazník žiadateľa o brigádu celkom 702 žiadateľov. S tohto
počtu sme brigádu sprostredkovali pre 238 žiadateľov.
V roku 2002 sa na au-pair program v zahraničí informovalo celkom 190 uchádzačov.
S tohto počtu sa na uvedený program v roku 2001 prihlásilo 35 uchádzačov z okresu
Prievidza.
V roku 2002 sa o dlhodobé štúdium v zahraničí informovalo celkom 15 uchádzačov.
S tohto počtu sa na štúdium jazyka v zahraničí prihlásili 2 uchádzači. Či v roku
2002 aj nastúpili na tento program nemáme informácie.
V roku 2002 sme poskytli informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania celkovo
402 žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ. (pri tejto štatistike je možná zmena
v rozsahu +/- 5%)
V roku 2002 počítačový program „Cesta k povolaniu“ v ICM Prievidza absolvovalo
102 mladých ľudí. Uvedený program prostredníctvom aktivít ICM na jednotlivých
školách absolvovalo viac ako 400 mladých ľudí.
V roku 2002 sa o prácu v zahraničí informovalo v ICM Prievidza 1 280 mladých
ľudí. S tohto počtu sme v 852 prípadoch overovali licenciu na sprostredkovanie
práce v zahraničí za úhradu. V ostatných prípadoch sme iba poskytli informácie
o práci v zahraničí prípadne dali kontakty na spoločnosti, ktoré majú licenciu na
sprostredkovávanie práce v zahraničí.
V roku 2002 sa o všeobecné a špecifické informácie uchádzalo v ICM viac ako 600
mladých ľudí.
V roku 2002 si rôzne tipy informácií na Internete v ICM Prievidza vyhľadávalo asi
100 klientov.
Informačné centrum mladých v Prievidzi ponúka možnosť najlacnejšieho kopírovania
pre mladých ľudí a študentov. Iba za 1 SK. Túto službu v roku 2002 využilo celkovo
viac ako 1 000 klientov.

V prvej bezplatnej psychologickej a poradenskej službe ktorú prevádzkuje
Informačné centrum mladých v Prievidzi. Za rok 2002 sme mali 333 klientov.
Presná evidencia ktorá obsahuje približný vek klienta a popis problému je uchovaná
podľa zmluvy o spolupráci u Mgr. Márii Fazekašovej, súkromnej psychologičky.
Prehľad aktivít Informačného miesta o Rade Európy v Prievidzi, ktoré je
súčasťou Informačného centra mladých v Prievidzi.
• Počas roku 2002 sme zaznamenali spolu 296 individuálnych klientov, ktorí sa
zaujímali predovšetkým o možnosť ochrany svojich práv pred medzinárodným
súdom pre ľudské práva, zaujímali sa o prejavy rasizmu a xenofóbie a ich
potláčania čo zaujímalo predovšetkým vysokoškolákov ako podklady pre rôzne
diplomové práce.
• Počas celého roku 2002 sme ponúkali prehliadku jednotlivých tlačových správ
Rady Európy, ktoré sú prínosom predovšetkým pre rôzne organizácie a pri príprave
niektorých teoretických odborných prác.
• Oslovili sme 7 Základných škôl v okrese Prievidza a ponúkli sme im brožúrku
Európa pre Slovákov – Slovensko pre Európu, ktorú mohli voľne šíriť pre žiakov.
Takto sme spolu odovzdali 120 publikácií.
• Na jednotlivé školy sme požičiavali videokazetu „Postav sa za ľudské práva
TERAZ!“, ktorú učitelia premietali žiakom v rámci Občianskej výchovy. K tejto
videokazete sme spracovali nový metodický materiál, nakoľko ten pôvodný sme
nemali k dispozícií v takom množstve, aby sme ho mohli na školách ponechať,
resp., aby sme ho mohli dať k tým videokazetám, ktoré si jednotlivé školy tento
dokument natočili. Podľa predbežnej agendy a spätnej väzby, tento dokument
sledovalo v roku 2002 40 tried a spolu asi 980 žiakov.
• Na stredné a vysoké školy sme distribuovali Informačné sady „Spoznávajme spolu
Európu – pre žiakov“ a „Spoznávajme spolu Európu – pre učiteľov“. Aj tam
zabezpečujeme výpožičku videokazety „Postav sa...“.
Hospodárenie ICM Prievidza v roku 2002:
Príjmy ICM Prievidza za rok 2002:
• Predaj výrobkov a služieb
• Dotácie, dary a príspevky:
• Ostatné príjmy:
Príjmy v roku 2002

76 598 Sk
389 000 Sk
123 659,87 Sk
589 257,87 Sk

Výdavky ICM Prievidza za rok 2002:
• Mzdy a odvody do fondov
• Hospodársko-správne výdaje
• Ostatné výdavky
Výdavky spolu:

126 351, 50 Sk
305 600, 70 Sk
135 776, 52 Sk
567 728,72 Sk

Podiel hlavných príjmov vrátane toho, kto ich poskytol:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 42 000 Sk
Informačná kancelária Rady Európy vo výške 40 000 Sk
ETP Slovensko v rámci programu Tvoja Zem vo výške 199 000 Sk
Ministerstvo školstva SR vo výške 93 500 Sk

Záverečné informácie:
Všetky informácie uvedené v správe o činnosti za rok 2002 sú zároveň prehľadom
aktivít ktorým sa chceme venovať tento rok a oblasti kde by sme svoju prácu tento rok
radi zintenzívnili.
V Prievidzi dňa 15. januára 2003.

