Milí priatelia!
Informačné centrum mladých v Topoľčanoch prešlo v roku 2002 úspešnými, ale
i neúspešnými obdobiami. Činnosť organizácie bola podmienená schváleným akčným
plánom, ktorý je považovaný za jeden zo základných dokumentov v aktivitách ICM
Topoľčany. Z našej organizácie sa stala etablovaná a zaujímavá inštitúcia, ktorá má
vybudované pevné miesto v partnerských vzťahoch v neziskovom sektore, ako aj
v štátnom, samosprávnom a privátnom sektore. Obrovský potenciál ICM Topoľčany
bol v roku 2002 v radoch dobrovoľníkov – najmä z radov študentov stredných škôl
a stredných odborných učilíšť okresu Topoľčany.
V roku 2002 bola činnosť ICM Topoľčany podrobená previerke Daňového úradu
v Topoľčanoch, ktorá trvala prvé tri mesiace roku 2002. Záver previerky bol pre
činnosť ICM Topoľčany priaznivý. Naďalej sa udržala zaujímavý systém práce
s dobrovoľníkmi, vo forme vedenia krúžkov pre deti a mládež s prioritou
zabezpečovania informačnej a poradenskej činnosti v priestoroch ICM Topoľčany. Od
začiatku roku 2002 došlo po desiatich rokoch k zmene vo vyčlenených priestoroch pre
pultovú miestnosť. ICM Topoľčany naďalej sídli v priestoroch, ktoré sú prenajaté na
základe tzv. vecného bremena. Prechod vo vytvorení novej pultovej miestnosti sme
zvládli. Je potrebné zvýrazniť dobrú spoluprácu medzi koordinačnou radou ICM
Topoľčany a dobrovoľníkmi – študentami. Medzi najaktívnejších dobrovoľníkov sa
opäť zaradili dievčatá a chlapci z Gymnázia Topoľčany a jednotlivci z radov
nezamestnanej mládeže a študentov vysokých škôl – fanúšikov a členov ICM
Topoľčany. Naďalej sme sa podieľali na vytváraní lepších podmienok v Topoľčanoch
a okolí vo využití voľného času detí a mládeže podľa prijatého akčného plánu.
Je dôležité zdôrazniť fakt, že ICM Topoľčany je členom Združenia informačných
a poradenských centier mladých v SR so sídlom v Prievidzi. Toto členstvo po dlhom
čase prinieslo skutočnú pomoc nielen v materiálnom, ale i finančnom vybavení našej
organizácie. Na základe dlhoročnej vzájomne prospešnej spolupráce v ZiPCEM boli
naši dobrovoľníci ocenení pri príležitosti 10.výročia vzniku ZiPCEM-u.
Jednou z motivácií pre našu mimovládnu organizáciu bola v roku 2002 aj možnosť
zapojiť ICM Topoľčany do iniciatívy 1% dane. Je potrebné zdôrazniť, že ICM
Topoľčany touto formou po prvýkrát získalo finančné prostriedky, ktoré opätovne
použilo na činnosť.
V roku 2002 sa ICM Topoľčany stalo členskou organizáciou Regionálnej rady detí
a mládeže Nitrianskeho kraja. Taktiež sme v tomto roku nadviazali spoluprácu
s Nitrianskym samosprávnym krajom, čo sa odzrkadlilo v zastúpení našich
dobrovoľníkov v komisiách pre prípravu Regionálneho operačného programu
v Nitrianskom kraji pre oblasť ľudské zdroje a regionálny rozvoj.
Nie je potrebné vymenúvať všetkých našich podporovateľov a dobrovoľníkov,
ktorým patrí vďaka. Dôkazom spokojnosti verejnosti s našou organizáciou sú aj
aktivity, ktoré spomíname v tejto správe. Za ich realizáciou sa skrývajú konkrétni
jednotlivci, ktorým aj touto formou chcem poďakovať.
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