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ÚVOD

V správe o činnosti sa uvádzajú často iba úspešné kroky za uplynulý rok v danej
organizácii. V roku 2000 sa dobrovoľníci z ICM Topoľčany zaslúžili o fakt, že
zachránili svoju činnosť prostredníctvom boja o priestory, kde vyvíjajú svoje aktivity.
Neznamená to, že mimo záchrany priestorov sa nezúčastnili na realizácii svojej
pravidelnej činnosti. Práve naopak! Asi osud tak chcel, aby Mesto Topoľčany na
základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva rozhodlo z dôvodu zlej finančnej
situácie predať budovu, kde ICM vyvíja činnosť od svojho vzniku. Ten istý osud
však rozhodol, že mládež má na odpredaj budovy iný názor. Jednoducho - mládež sa
rozhodla inak. Nesúhlasila s predajom budovy a na jeseň si vytvorila petičný výbor a
zorganizovala petíciu.
Neviem, či aj takáto činnosť sa má objaviť v hodnotiacej správe - ale asi sa jej nedá
vyhnúť. Faktom je, že petícia zabrala a 2500 podpisov na petičných hárkoch
pomohlo. Polročný " odpredaj budovy a boj " o priestory sa skončil až v roku 2001.
Toľko stručný komentár k netradičnému spôsobu činnosti jednej mimovládnej
organizácie v okrese Topoľčany. Tento komentár na veci skoro nič nezmenil, lebo
ICM Topoľčany naďalej zorganizovalo v roku 200 všetko, čo bolo v silách jeho
dobrovoľníkov. Filozofi tvrdia, že "všetko záleží na ľuďoch"... ja tvrdím, že
"Ďakujem Vám ľudia!"
V roku 2000 vzrástol počet dobrovoľníkov ICM, zvýšila sa členská základňa a
stabilizovala sa činnosť ICM.
Som rád, že tridsaťtisícové Topoľčany majú dobrovoľníkov a mimovládnu
organizáciu pod názvom Informačné centrum mladých.
Ing. Ladislav Kmeť
riaditeľ ICM Topoľčany

Informačné centrum mladých v Topoľčanoch je občianske združenie, t.j.
mimovládna organizácia. Jej hlavnou náplňou je poskytovanie informácií,
poradenstvo, sociálne služby a voľnočasová činnosť pre deti a mládež. V
roku 2000 sa výraznou mierou do činnosti ICM dostal fakt, že organizácia
bojovala o pôsobenie v priestoroch, kde sídli od vzniku. Rozhodnutie
Mestského zastupiteľstva o odpredaji budovy na ulici ČSA 18 v
Topoľčanoch spôsobilo, že na jeseň vznikol petičný výbor z radov
Dobrovoľníkov ICM Topoľčany. Petičný výbor zriadil petíciu za účelom
udržania priestorov pre činnosť ICM v Topoľčanoch. Petíciu podpísalo
2500 občanov a problém s konečným doriešením bol presunutý až do roku
2001.
ICM Topoľčany túto situáciu navrhlo riešiť aj odpredajom v prospech
organizácie za symbolickú finančnú čiastku, čo odborníci - zaoberajúci sa
uvedeným problémom na Mestskom úrade v Topoľčanoch neprijali.
V konkrétnej činnosti sa podarilo udržať štandard v poskytovaní
informácií pre deti a mládež. Naďalej pokračovala aktualizácia informácií
v oblasti poskytovania ponúk práce doma i v zahraničí.
ICM nadviazalo spoluprácu v roku 2000 s Okresným úradom práce
v Topoľčanoch, ktorý na základe dohody o spolupráci pravidelne
poskytoval informácie o prehľade voľných pracovných miest v regióne
okresu Topoľčany.
Dôležitou súčasťou činnosti ICM je realizácia poradenského projektu
Schránky dôvery. Ten je realizovaný formou konkrétnej anonymnej
pomoci na všetkých stredných školách okresu Topoľčany. Tento projekt je
podporovaný konkrétnou pomocou z CPPS Topoľčany.
V roku 2000 sa spopularizovala protidrogová knižnica ICM
Topoľčany. Využívali ju najmä pedagógovia, zaoberajúci sa voľným
časom detí a mládeže v okrese Topoľčany.
Rok 2000 sa stal pre ICM zaujímavý aj z pohľadu pravidelného
zasielania nových študijných a štipendijných pobytov a ponúk z celého
sveta formou Bulletinu SAIA, za úzkej podpory MŠ SR.
V publikačnej činnosti pokračovala študentská rada pri ICM vo vydávaní
časopisu pre študentov a mladých ľudí pod názvom Infoňjúz.

V oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva sme už tradične
pomáhali počas víkendových brigád a organizovaní konkrétnych podujatí
pri záchrane Topoľčianskeho hradu. Tento sa stal jedným z pilotných
projektov našej organizácie. Prvýkrát sme zorganizovali medzinárodný
výmenný pracovný tábor v priestoroch Topoľčianskeho hradu pod názvom
Interhrad. Na podujatí sa zúčastnili deti a mládež nielen zo SR, ale aj z
USA a Českej republiky.
Na získavanie názorov zo strany občanov a mládeže organizovalo ICM
v roku 2000 anketu o voľnom čase detí a mládeže v Topoľčanoch. Jej
výsledky po analýze sme poskytli odboru detí a mládeže MŠ SR a
poslancom MsZ v Topoľčanoch. Výsledkami ankety sa zaoberal aj
regionálny týždenník Dnešok.
Cieľom spolkovej - krúžkovej - činnosti ICM Topoľčany je konkrétna
výchova detí a mladých ľudí k aktívnemu postoju k životu. V roku 2000 sa
medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie zaradili krúžky:
krúžok anglického jazyka
krúžok elektrotechnický
krúžok divadelný - Topoľčianske podkrovné divadlo
krúžok výtvarný a umelecký
krúžok posedenie s umením
krúžok aranžérsky
krúžok psychoanalýzy a diskusný
Na základe poverenia sa uskutočnilo v priestoroch našej
organizácie plánované zasadnutie Okresnej komisie pre prevenciu
kriminality a drogových javov s mimovládnymi organizáciami okresu
Topoľčany. Toto stretnutie sa uskutočnilo prvýkrát v histórii a predurčilo
zlepšovanie spolupráce v protidrogovej činnosti medzi štátnymi
inštitúciami a mimovládnymi organizáciami v okrese Topoľčany.
V roku 2000 ICM Topoľčany venovalo pozornosť aj programom v
rámci regionálneho rozvoja, v rámci komunitných programov. Mimo
záchrany Topoľčianskeho hradu, sme sa aktívne zapojili v rámci
spolupráce s Tribečským múzeom v Topoľčanoch do organizovania siete
projektov podporujúcich zviditeľnenie regiónu. Jedným z nich bol projekt
EXPOTOUR v Žiline, do ktorého sa ICM zapojilo formou ankety o
cestovnom ruchu v meste Topoľčany a prípravou dobrovoľníkov v

Topoľčianskej turisticko-informačnej kancelárii (top TIK). ICM
Topoľčany je jedným zo spoluzriaďovateľov top TIK-u. V rámci tohoto
projektu ICM vydalo príležitostnú pohľadnicu s motívom Topoľčianskeho
hradu. V roku 2000 sa začali prípravy na realizáciu projektu Magna Via.
Taktiež sme pripravili súťaž v maľovaní detí s motívom Topoľčiansky
hrad.
Každoročným vrcholom práce dobrovoľníkov ICM je organizovanie
bežeckého podujatia Topoľčiansky polmaratón, ktorý v roku 2000
oslávil tucet ročníkov. Podujatie bolo opäť medzinárodné a úspešné. V
tomto roku Topoľčiansky polmaratón odštartoval rodák z Topoľčian,
profesionálny hokejista Miroslav Šatan, ktorý sa zaradil medzi fanúšikov
našej organizácie. V oblasti športu sme sa aktívne zúčastnili Dní športu
2000 a Behu Terryho Foxa organizovaním vlastným cykloturistických
výletov a podujatí v okrese.
Úspešný bol v roku 2000 aj zájazd pre členov ICM na divadelné
predstavenie KUBO. Pre členov ICM a ich priaznivcov pripravila
koordinačná rada ICM Topoľčany prázdninový výlet na koncert Honzu
Nedvěda v Martine.
Vrcholom letnej sezóny bola účasť našich dobrovoľníkov na
Medzinárodnom stretnutí mládeže Rysy 2000, kde sme sa zamerali na
pomoc novovznikajúcej Chaty pod Rysmi.
ICM aj v roku 2000 bolo riadnym členom Združenia informačných a
poradenských centier mladých v SR. Bola zriadená internetová stránka
www.icm.sk, kde ICM Topoľčany bolo zaradené medzi najskúsenejšie
iceemká v kolektíve ICM na Slovensku.

