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ÚVOD
O konkrétnom prínose práce dobrovoľníkov ICM Topoľčany sa obšírne
hovorí a diskutuje najmä medzi mládežou. V okrese Topoľčany nie je veľa
mimovládnych mládežníckych organizácií.
ICM Topoľčany sa zaradilo medzi stabilné organizácie. Mimovládny sektor
a tretí sektor sú založené na princípe dobrovoľníctva.
Rok 1999 bol pre ICM v Topoľčanoch úspešný, lebo organizácia si udržala
štandard v poskytovaní informácií a úspešne realizuje poradenský servis –
najmä v projekte Schránky dôvery.
Jediná mimovládna organizácia mesta Topoľčany sa dostala do databázy
Mestského úradu pri realizácii informačného mobiliára v meste Topoľčany.
Tou je ICM Topoľčany, ktoré v strede mesta sídli v prenajatých priestoroch
od MsÚ Topoľčany (mimochodom od vzniku ICM!).
Opäť je rok za nami, rok nových tvárí – nových aktivít a nových skúseností.
Opäť som rád, že som iceemkár a verím, že o rok to bude tiež pravdivé
tvrdenie. Čaká nás vstup do nového tisícročia, leťme s dúhou vpred, aby ICM
bolo našou hviezdou naďalej!
Ing. Ladislav Kmeť
riaditeľ ICM Topoľčany

Informačné centrum mladých je občianske združenie, ktoré poskytuje informácie,
poradenstvo, sociálne služby a voľnočasovú pomoc deťom a mládeži s celoslovenskou
pôsobnosťou, zaregistrované 5.11.1993.
Činnosť Informačného centra mladých v Topoľčanoch bola v roku 1999 výrazne
rozdelená do dvoch samostatných skupín:
- V prvej - informačnej, ICM pokračovalo vo svojich sociálno - informačných službách
pre mládež. Stálou aktualizáciou informácií v oblasti trvalej a príležitostnej práce
doma i v zahraničí, bohatou ponukou kontaktných adries na domáce a zahraničné
školy, prehľadom voľných pracovných miest v našom okrese, možnosťou zakúpenia
medzinárodných preukazov - kárt mládeže si ICM upevnilo svoje miesto na
informačnom poli pre mladú generáciu v našom okrese.
- Dôležitou súčasťou činnosti ICM je protidrogová práca. Od roku 1996 pracuje na
ICM krízové centrum pre mladých, kde sa realizujú protidrogové aktivity.
- Medzi mládežou sú obľúbené regionálne aktivity vo voľnom čase a aktivita Bez
drogy. V roku 1999 sa úspešne rozbehol projekt Protidrogovej knižnice. Knižnicu
využívajú najmä pedagogickí pracovníci a študenti vysokých škôl v oboroch sociálna
práca.
-

V druhej - periodická a príležitostná činnosť, ICM dosiahlo výrazne posilnenie:
Periodická činnosť:

V periodickej činnosti ICM mal dominantné postavenie divadelný súbor - krúžok
dobrovoľníkov - Topoľčianske podkrovné divadlo, ktoré sa z dôvodu veľkého záujmu
muselo rozdeliťna dve samostatné skupiny, ktoré majú v súčasnosti dvoch umeleckých
vedúcich so samostaným scénarom a plánom aktivít.
Populárnym z roku 1998 zostal aj elektrotechnický krúžok, ktorý v septembri bol
doplnený o nových záujemcov. Úspech krúžku bol zvýraznený aj na celoslovenskej súťaži v
Leviciach, kde zástupca ICM - Topoľčany dosiahol 3. miesto v teoretickej aj praktickej časti
mladých elektrotechnikov.
Obohatením periodickej činnosti ICM bol v roku 1999 aj krúžok výtvarný. Vedúci krúžku
pre rok 2000 plánuje usporiadať súťaž na ZŠ a SŠ pod názvom - Čo mi chýba v mojom
meste - obci. Všetky krúžky vedú dobrovoľníci z radov študentov.
Zaužívaným sobotňajším podujatím na ICM je už niekoľko rokov výmenná burza
hokejových a telefónnych kartičiek.
Príležitostná činnosť:
Celoročným vyvrcholením príležitostnej činnosti ICM aj v roku 1999 bol
Topoľčiansky polmaratón. Podujatie si z roka na rok získava čoraz výraznejšie miesto v
bežeckom kalendári, domácich a zahraničných bežcov. Podujatie je o to cennejšie pre ICM,
že je vo výhradnej miere pripravené svojpomocne, dobrovoľníckou prácou priaznivcov
ICM.
Aj v tomto roku bol Topoľčiansky polmaratón doplnený Maratónom tanca a spevu
pre mladú generáciu, ako voľnočasová aktivita pre deti a mládež z okresu Topoľčany.
Do popredia sa v príležitostnej činnosti ICM začali presadzovať podujatia spojené s
potrebou zviditeľnenia Topoľčianskeho hradu. Dôkazom je veľké množstvo aktivít ICM v
tejto časti náško okresu: Topoľčiansky hrad a ročné obdobia, Country bál na
Podhradí, … na Hrad - rockovo - divadelný festival, web stránka na internete,
Hradné hry a brigády. Dôležitú úlohu v tejto časti zohrala neformálna skupina
ICM-Archeo. Po dohode s OcÚ Podhradie a mikroregiónom SOTDUM speje ICM k
uzatvoreniu nájomnej zmluvy na priestory Topoľčianskeho hradu.

Z ďalších príležitostne-tradičných aktivít ICM sa uskutočnil III.ročník Memoriálu Petra
Kakulu, vianočná zbierka hračiek pre deti z detských domovov - Daruj hračku
kamošovi.
Samostatnú časť v činnosti ICM má vyhradený Skateklub, prostredníctvom ktorého
prebiehajú práce na budovaní a vybavení Skateparku v našom meste.
V roku 1999 naďalej pokračovala výborná spolupráca našej organizácie s Americkými
mierovými zbormi - U.S. Peace Corps.
ICM Topoľčany po skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov sa stalo hlavným
organizátorom náročnej celoslovenskej aktivity RYSY 1999. Medzinárodné stretnutie
mládeže Rysy´99 zmenilo ICM Topoľčany najmä z pohľadu získania obrovských
skúseností v oblasti realizovania podobných projektov. Na podujatí sa zúčastnilo cca 1800
účastníkov nielen z Európy, ale aj z USA.
Informačné centrum mladých je členom ZiPCEM - celoslovenskej strešnej organizácie
ICM v SR.
Medzi významných partnerov ICM patria mikroregión SOTDUM, Zväz mladých na
Slovensku a obecný úrad Podhradie a MsÚ Topoľčany.
Opätovne bol úspešný projekt pre študentov - pracovný servis KOALA. V roku 1999
pracovali na ICM perfektní dobrovoľníci, najmä z radov študentov SŠ v meste Topoľčany.
Rozšírili sa ponuky nielen na pracovný servis, ale aj na študentské brigády.
V mesiaci apríl sa ICM stalo jedným s hlavných spoluzriaďovateľov
Topoľčianskej turistickoinformačnej kancelárii, prvej svojho druhu v našom okrese.
Nadštandartnými vzťahmi s médiami, štátnou správou, samosprávou,
treťosektorvými organizáciami Informačné centrum mladých vTopoľčanoch dosiahlo aj v
roku 1999 upevnenie svojho miesta na okresnej aj celoslovenskej úrovni.

