Úvod
Dobrovoľná práca, ktorú mladí ľudia z Topoľčianskeho regiónu
vykonávajú z vlastnej vôle a podľa svojej predstavy bez nároku na
finančnú odmenu v prospech iných, je významnou súčasťou vyspelej
občianskej spoločnosti. Dobrovoľníci svojou prácou zvyšujú kvalitu života
svojich spoluobčanov a spoločnosti, a zároveň potvrdzujú existenciu
morálnych a humánnych hodnôt.
Dnes je veľmi ťažké pre mladých ľudí nájsť seba samého. Oveľa viac sa
experimentuje kto -čo- -- za čo - a prečo - je veľa nejasných otázok ako
bolo pred rokom - pred dvomi. Deti a mládež na Slovensku sú v nejasnom
postavení - ťažko sa orientujú, nemôžu nájsť seba samých. V práci s
mládežou ide v súčasnosti na jednej strane o to, zachytiť čo možno najviac
potrieb, t.j. brať vážne ucelenú osobnosť dieťaťa (mladého človeka) a
nielen iba potreby, ktoré sa zdajú byť pre občianske združenie - akým je
ICM Topoľčany - priamo využiteľné. Na opačnej strane je dôležité, aby sa
potreby detí a mládeže rozvíjali a prekonali "protiemancipačné" formy
uspokojovania potrieb súčasných detí a mládeže. Jednoducho a stručne
napísané, je potrebné aktualizovať problémy a tématiku, ktoré "letia a
bavia" deti a mládež.
V roku 2001 túto problematiku v okrese Topoľčany úspešne
aktualizovalo občianske združenie ICM Topoľčany.
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Čo je ICM - charakteristika
občianskeho združenia
ICM Topoľčany je mimovládne občianske združenie, založené v roku
1992. Od začiatku vzniku táto organizácia pripravuje voľnočasové
podujatia pre deti a mládež, ako sprievodnú, t.j. vedľajšiu činnosť. Cieľom
ICM je poskytovanie informácií a poradenských služieb mladým ľuďom
vo všetkých oblastiach ich života. ICM Topoľčany možno charakterizovať
ako non-profit organizáciu. Jej výkonný tím je dobrovoľnícky a väčšinou
je tvorené z radov študentov stredných a vysokých škôl. Typickým
znakom tejto organizácie je organizovanie populárnych voľnočasových
podujatí v Topoľčanoch a mimo Topoľčian pre celé rodiny s deťmi,
sociálne slabé rodiny a študujúcu mládež. Vo svojich aktivitách sa venuje
ICM Topoľčany aj deťom v detských domovoch.
V roku 2001 organizácia prvýkrát v histórii svojej existencie
zrealizovala akčný plán.
Svoju činnosť vykonáva ICM na základe programových dokumentov v
súlade s princípmi demokracie a humanity. ICM spolupracuje so štátnymi
a neštátnymi organizáciami, detskými a mládežníckymi organizáciami
doma i v zahraničí. V roku 2001 obdržalo ICM Topoľčany Certifikát o
splnení podmienok riadneho členstva v Združení informačných a
poradenských centier mladých v Slovenskej republike so sídlom v
Prievidzi. Z tohoto vyplýva aj členstvo v medzinárodnej európskej
organizácii ERYICA so sídlom v Paríži.

ICM a verejnosť
V plejáde občianskych združení a spoločenských inštitúcii okresu
Topoľčany a štruktúre slovenských mimovládnych organizácii sa v roku
2001 ICM Topoľčany nestratilo. Jednoznačná priorita ICM Topoľčany je
dobrovoľnícka práca pre mládež. Mladí ľudia idú priamo za takými
podujatiami, ktoré ich oslovia. Sami si vyberajú akcie, alebo im ich
vyberajú kamaráti. Preto akčný plán v roku 2001 obsahoval mimo
základného princípu ICM (informácie a poradenstvo) veľké množstvo

podujatí pre mládež. Deti na rozdiel od mládeže nemajú možnosť výberu,
pretože im výber urobia rodičia, starí rodičia, pedagógovia a často ulica.
V rámci Slovenska je kvalita ponúkaných podujatí v menšine v prospech
kvantity podujatí. Iný je pohľad v našom regióne, kde ICM Topoľčany v
roku 2001 ponúklo vyváženú paletu akcií a podujatí. Je potrebné
zdôrazniť, že podujatia v roku 2001 realizovali na 100% dobrovoľníci
ICM-ka.
Ponuka podujatí vychádzala zo spomínaného akčného plánu, ktorý sa od
momentu uvedenia do činnosti stal prioritným dokumentom v práci ICM
Topoľčany. Na jeho tvorbe sa podieľali mladí ľudia, ktorí ho priebežne v
roku 2001 aj vyhodnocovali a v záverečnej fáze aj vyhodnotili. S akčným
plánom budeme pracovať aj v roku 2002.
V roku 2001 budova v ktorej ICM sídli od vzniku zmenila majiteľa.
Zmena spôsobila priestorové problémy a znížila akcieschopnosť pultovej
miestnosti ICM Topoľčany. Na druhej strane sa vylepšila práca v oblasti
spolkovej - krúžkovej činnosti ICM Topoľčany. Zmenu vlastníka budovy
sme pocítili ako pozitívny krok, pretože doterajší majiteľ - mesto
Topoľčany má možnosť nám aktívne pomôcť finančne pri organizovaní
podujatí pre deti a mládež. Nový majiteľ pre činnosť ICM vyčlenil
konkrétne priestory s desaťročným vecným bremenom v zápise do LV
(Katastrálny úrad Topoľčany).

Prioritné programy v
roku 2001
- V roku 2001 sme uzatvorili nájomnú zmluvu s obcou Podhradie za
účelom záchrany kultúrnej pamiatky Topoľčianskeho hradu.
Topoľčiansky hrad je legendárna nadregionálna kultúrna pamiatka, ktorá
je jedným zo symbolov okresu Topoľčany a Nitrianskeho kraja. Zmluvou
samospráva na Podhradí potvrdila úspešnú snahu dobrovoľníkov z ICM
Topoľčany o evidentnú záchranu Topoľčianskeho hradu, realizovanú
veľkým množstvom brigád a ďalších sprievodných podujatí.
- Tvorbou akčného plánu ICM Topoľčany splnilo podmienku pre splnenie
požiadavky Európskej únie a získalo právo na realizovanie projektu

PHARE a okres Topoľčany. Tento projekt sa stáva až do roku 2002
prioritným programom na základe dohody s Vládou SR - MPSR a FRV.

- Trinásty ročník Topoľčianskeho polmaratónu zrealizovalo ICM
Topoľčany na základe poverenia Slovenského atletického zväzu so sídlom
v Bratislave ako Majstrovstvá SR v polmaratóne. Po prvýkrát v histórii
slovenskej atletiky sa toto podujatie organizovalo v Topoľčanoch.
- Publikačná činnosť ICM Topoľčany sa zvýraznila pokračovaním
vydávania časopisu pre mládež a študentov pod názvom INFOŇJÚZ.
- V rámci komunitného programu sme v roku 2001 zrealizovali po
prvýkrát dva samostatné projekty so zámerom spropagovať ICM mimo
región nášho okresu. Jednalo sa o projekty "MAGNA VIA" (obnova
historického mosta spojenia európskych krajín) a "Filatelia a voľný čas
detí a mládeže"
- Teroristické útoky v USA a následná verejná svetová reakcia zapojili
dobrovoľníkov z ICM do celosvetového projektu "SME NA JEDNEJ
LODI" koncom septembra 2001.

Konkretizácia akčného
plánu
Akčný plán v roku 2001 bol rozdelený do piatich oblastí. Každú oblasť
viedol vedúci skupiny - dobrovoľník ICM Topoľčany a skupinu tvorili
ďalší pomocní dobrovoľníci. Jednotlivé oblasti boli rozdelené do desiatich
postupných krokov smerujúcich k realizácii každej aktivity v roku 2001.
Akčný plán bol rozdelený do nasledovných oblastí:
Oblasť 1: Informačno-poradenská činnosť, sociálna práca a charita
Oblasť 2: Záujmové krúžky - spolková činnosť
Oblasť 3: Topoľčiansky hrad
Oblasť 4: Šport, medzinárodné mládežnícke výmeny, turistika,
festivaly
Oblasť 5: Ľudské zdroje

Oblasť 1: Informačno-poradenská
činnosť, sociálna práca a charita
Štandard v konkrétnej činnosti si ICM Topoľčany v roku 2001 udržalo
najmä v poskytovaní informácii pre deti a mládež. Aktualizácia databázy
informácii v oblasti poskytovania ponúk práce doma i v zahraničí naďalej
pokračovala aj v roku 2001. Dohoda s Okresným úradom práce v
Topoľčanoch sa premietla do pravidelného zasielania informácii o
prehľade voľných pracovných miest nielen v okrese Topoľčany - ale aj zo
susedných okresov. Pri získavaní informácii využívame Internet.
ICM Topoľčany je známe realizovaním projektu v oblasti poradenstva Schránky dôvery. Sú umiestnené na všetkých SŚ a SOU okresu
Topoľčany. Sú realizované formou konkrétnej anonymnej pomoci v súlade
s dohodou o spolupráci s CPPS Topoľčany. Na základe analýzy schránky
dôvery v roku 2001 využilo 65 klientov.
Medzi tradičné pomôcky pre verejnosť nášho regiónu sa zaradila
protidrogová knižnica. V oblasti protidrogovej aktivity v roku 2001 začala
pracovať na ICM Topoľčany skupina rodičov závislých detí. Ich práca
spočívala v pravidelných klubových stretnutiach v priestoroch ICM
Topoľčany. Tento projekt realizovalo občianske združenie Vzájomnosť so
sídlom v Nemčiciach.
Deň narcisov organizovalo ICM Topoľčany v spolupráci s Ligou proti
rakovine premiérovo v roku 2001. Akcia priniesla zaujímavý fakt v
zapojenosti veľkého množstva nových dobrovoľníkov.
Vzhľadom k tomu, že sa akcia uskutočnila začiatkom jari, získalo ICM
Topoľčany ďalších 15 dobrovoľníkov pre aktivity.
V tejto oblasti akčný plán priniesol úspech v podujatí Najtablo. Ide o
zaujímavý študentský projekt ohľadom vyhodnotenia najkrajšieho tabla
maturantov.
Úspešne pokračovala aktivita v ponuke študentských kariet EURO<26 a
ISIC.

Podujatia, ktoré boli naplánované v oblasti 1 - NATO a decentralizácia ICM Topoľčany nezrealizovalo, z dôvodu nepridelenia finančných
prostriedkov na tieto projekty. Do projektu NATO sa ICM Topoľčany
zapojilo v spolupráci so ZIPCEM.

Oblasť 2: Záujmové krúžky - spolková
činnosť
Táto oblasť patrí medzi tradičné činnosti ICM Topoľčany, ktorá priláka
najmä deti. Všetky krúžky vedú dobrovoľníci. Spolková činnosť bola v
roku 2001 realizovaná bez priamych finančných prostriedkov od detí a ich
rodičov. V roku 2001 sme zrealizovali nasledovné krúžky:
- divadelný (Topoľčianske podkrovné divadlo ICM) - realizácia
predstavenia Kotrmelce škriatka
Ervína (2x verejné vystúpenie)
- Archeo
- výtvarný - 1x výstava, súťaže (návrh na známku, Magna Via,
Topoľčiansky hrad)
- hudobná skupina Nič Vážne - 3x koncert
- posedenie s umením
- anglický jazyk
- elektrotechnický
- psychoanalýzy a diskusný
- besedy a fórum
- aranžérsky
V roku 2001 z akčného plánu neboli zrealizované z dôvodu nezáujmu
krúžky literárny a KMF

Oblasť 3: Topoľčiansky hrad

Táto oblasť sa zaradila medzi prioritné programy organizácie. Svojim
rozsahom sa zaradila medzi úspešné oblasti a jednotlivé projekty
navštívilo cca 3000 ľudí.
Zrealizované boli nasledovné podujatia:
- Interhrad - medzinárodný tábor - 40 účastníkov
- Country hrad - spoločenské podujatie - 2000 účastníkov
- Výstup na 101 hradov - 700 účastníkov
- Záchrana Topoľčianskeho hradu - brigády a podporné aktivity - 60
účastníkov
- Festival duchov a strašidiel - 200 účastníkov

Oblasť 4: Šport, medzinárodné
mládežnícke výmeny, turistika,
festivaly
V tejto oblasti aktivít sa organizácia zaradila do medzinárodnej činnosti
a reprezentácie SR v zahraničí. Nasledovné podujatia dokazujú tento fakt:
- Toprysy - okresná výprava na podujatie MSM Rysy 2001 - 80 účastníkov
- Békešská Čaba - Maďarská republika - futbalový turnaj - 20 účastníkov
- Challange day - ringo, cyklohrad - 200 účastníkov
- Festival hier a zábavy - 120 účastníkov
- Streetball Cup - 40 účastníkov z celej SR
- Topoľčiansky polmaratón - 120 účastníkov
V roku 2001 sa nám nepodarilo zorganizovať v tejto oblasti akčného plánu
podujatia Memoriál Petra Kakulu a šachový turnaj.

Oblasť 5: Ľudské zdroje
Táto oblasť bola zaradená do akčného plánu na základe žiadosti
dobrovoľníkov ICM Topoľčany. Boli realizované podujatia, ktoré
dobrovoľníci zahrnuli do akčného plánu nasledovne:
- Deti z detských domovov - Daruj hračku kamošovi
- Burzy
- Deň detských radostí - záhradná párty ICM Topoľčany

- dôchodcovia a mládež - podujatie v rámci Dňa matiek v domove
dôchodcov Topoľčany
- záhrada ICM Topoľčany - využívaná pre podujatia a krúžkovú činnosť
ICM Topoľčany
Medzi priateľov - členov ICM Topoľčany sa v roku 2001 zaradili aj
dve známe postavy zo sveta športu a kultúry - hokejový reprezentant
SR Miroslav Šatan a stálica českej hudobnej scény Honza Nedvěd.

