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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov:
Adresa:
Kontaktné údaje:
Web:
Facebook:
Právna forma:
IČO: 318 724 84

Informačné centrum mladých Topoľčany
Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany
0918 785 154 , www.icm.sk, topolcany@icm.sk
www.icm.tym.sk
ICM Topoľčany
Občianske zdruţenie
DIČ: 20 21 65 37 99

1.1 INFORMÁCIE O ORGANIZÁCIÍ
Informačné centrum mladých Topoľčany je od vzniku v roku 1993 otvoreným, apolitickým
občianskym zdruţením, ktorého hlavnými cieľmi sú poskytovanie informácií a poradenstva
pre všetkých mladých ľudí bez diskriminujúceho prístupu. Hlavným cieľom činnosti
Informačného centra mladých je podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a
poradenské sluţby v rôznych oblastiach ţivota mladých ľudí, bez rozdielu pohlavia, veku,
vierovyznania, vzdelania, sociálneho a kultúrneho postavenia či názorovej alebo sexuálnej
orientácie. ICM Topoľčany je členom Zdruţenia informačných a poradenských centier
mladých v SR, jeho strešnej organizácie. Informačné centrum mladých je občianske
zdruţenie, zaloţené po registrácii na Ministerstve vnútra SR. V meste Topoľčany a jeho
okrese je jedinou organizáciou, na ktorú sa mladí ľudia môţu obrátiť s rôznymi
poţiadavkami a problémami. Sídlo Informačného centra mladých je od júla 2011 na ul.
Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany.

1.2 Organizačná štruktúra ICM Topoľčany
Riaditeľ:
Odborný konzultant:
Pomocný konzultant:
Aktivační pracovníci:
Dobrovoľní pracovníci:

Ing. Ladislav Kmeť
Lukáš Bošanský
PhDr. Vladimíra Matušíková
Roman Šiška
Ladislav Macko, Branislav Macko, Paulína Stolárova,
Jana Stolárová, Alexandra Cifrová, Lucia Ducká, Adrián
Macko, Kristína Machová, Eva Minarovičová, Michal
Paluš, Tomáš Bago, Ondrej Škvarenina, Miroslav
Klačanský, David Henes, Branislav Petrus, Anna
Sakmarová, Marian Hustý, Veronika Medová, Adam
Mojţiš, Vladimíra Hoďová, Martina Kinčeková .

1.3 SLUŢBY ICM TOPOĽČANY
Medzi sluţby Informačného centra mladých Topoľčany patrí:
Poskytovanie bezplatných a anonymných informácií a poradenstva v rôznych
oblastiach ţivota (informačný a pracovný servis, vzdelávanie, cestovanie, voľný
čas, letné tábory, odborné poradenstvo – bezplatné právne poradenstvo,
psychologické, sexuologické, kariérové, sociálne a iné poradenstvo. Medzi ďalšie
patria informácie o EÚ, AIDS prevencia, drogové a iné závislosti, NATO, Rada
Európy, sexualita, ľudské práva, poskytuje sa poradenstvo pri pracovnom servise
ako písanie ţiadostí, písaní motivačných listov. Informácie sa zaznamenávajú na
základe Jednotnej klasifikácie informácií Informačného centra mladých,
Tvorba databázy záujemcov o zamestnanie, letné študentské brigády,
Poskytovanie priestoru mladým ľuďom pre rozvíjanie mládeţníckej politiky,
Prevádzka bezplatnej drogovej kniţnice pre študentov a učiteľov,
Podpora a rozvíjanie dobrovoľníctva v rámci spolupráce s inými organizáciami a
zdruţeniami a miestnou samosprávou,
Organizovanie voľno-časových aktivít pre deti a mládeţ,
Tvorba a a realizácia projektov pre získavanie grantov,
Doplnkové sluţby (kopírovanie, tlač, internet, fax, skenovanie, hrebeňová väzba,
laminovanie).

2 SPRÁVA O ČINNOSTI REALIZOVANÝCH PROJEKTOV
ICM TOPOĽČANY V ROKU 2011
Činnosť Informačného centra mladých Topoľčany v roku 2011 bola uskutočnená vďaka
finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja a iných spolupracujúcich subjektov.
Všetky naše aktivity sa odvíjali od základných cieľov v informačnej oblasti a od
poţiadaviek mladých ľudí. Súčasťou Informačného centra mladých je Študentská rada
(ŠTUR) ktorá vznikol v roku 2009 a skladá sa prevaţne zo študentov stredných a
vysokých škôl a od roku 2011 aj zo ţiakov základných škôl vo veku od 12 rokov. ŠTUR v
roku 2011 vybudovalo svoju vlastnú web stránku www.icm.tym.sk, kde informuje svojich
fanúšikov o svojej činnosti a poskytuje im najaktuálnejšie informácie o dianí v organizácii.
Jeho hlavným cieľom je zlepšenie komunikácie medzi mládeţou a zástupcami
samosprávy mesta Topoľčany, ako aj podporovanie prác mladých ľudí s médiami či
zabezpečovanie zodpovednejšieho prístupu mladých ľudí k veciam verejným.
Na prelome roka 2011 sme museli opustit pôvodné priestory ICM Topoľčany na ul.
Československej armády č. 18, kde ICM Topoľčany pôsobila skoro 19 rokov. V júli 2011
sme sa presťahovali do centra mesta na ul. Pribinova 72/14 v Topoľčanoch.

2.1 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A PORADENSTVA
Počas roka 2011 naša organizácia realizovala informačno – poradenskú činnosť pre
mladých ľudí i širokú verejnosť aj napriek tomu, ţe projekt podpory MŠ SR programu
ADAM 2 nám nebol schválený. Informačnú a poradenskú činnosť sme vykonávali
s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a sponzorov. Informácie poskytoval
vyškolený konzultant na riadny pracovný pomer, denne v čase od 10.00 – 17:00 hod. v
konzultačnej miestnosti do júla 2011 v priestoroch na ul. Československej armády č. 18.
Potom sme sa presťahovali a informačno-poradenskú činnosť sme poskytovali v centre
mesta na ul. Pribinova 72/14, 955 01 Topoľčany. Pri poskytovaní informácií sme sa riadili
kritériami spoločnej metodiky práce v ICM, dodrţiavaním a evidovaním jednotnej
klasifikácie informácií a medzinárodným dokumentom „Európskej charty informácií pre
mládeţ“.
V rámci poskytovania informácií sa na nás v minulom roku obracali aj klienti z oblasti
pracovného servisu, ktorí ţiadali informácie o voľných pracovných miestach, študentské
brigády v našom regióne, zaujímali sa o pracovné agentúry sprostredkujúce prácu v
zahraničí ako aj poradenstvo pri zostavovaní ţivotopisov, motivačných listov či ţiadostí do
zamestnania. V rámci poradenstva pracovného servisu sme vyuţívali vyhľadávanie
voľných pracovných miest prostredníctvom internetových serverov UPSVaR, Kariéra,
Profesia a mnohých iných. Okrem poskytovania informácií a poradenstva sa ICM
Topoľčany aj v roku 2011 zúčastnilo Burzy stredných škôl mesta Topoľčany, v rámci ktorej
sme poskytli informácie ţiakom deviatych ročníkov o moţnosti štúdia na stredných školách
na Slovensku ale aj v zahraničí, jazykových kurzoch, výmenných pobytoch, moţnostiach
„dobrovoľníctva“, pracovných programov v zahraničí a informácie o štipendiách a grantoch
v aktuálnom roku 2011. V roku 2011 sa ICM Topoľčany zúčastnilo Burzy práce, ktorú
organizoval UPSVaR Topoľčany v Dome kultúry Topoľčany.
Aktivity projektu v oblasti poskytovania informácií poradenstva:
 Bezplatné poskytovanie infoservisu,
 Bezplatné poskytovanie psychologického a právneho poradenstva,
 Bezplatné poskytovanie kariérnrho poradenstva, poskytovanie broţúr pri písaní
ţivotopisov, ţiadostí a sťaţností,
 Organizovanie workshopov v priestoroch ICM a na stredných školách o jeho
činností a pôsobení v rámci mesta Topoľčany,
 Bezplatný prístup do siete internetu pre nezamestnaných,
 Drogová kniţnica.

2.2 INFORMÁCIE O KLIENTOCH ICM TOPOĽČANY
V ROKU 2011
V roku 2011 sme ako Informačné centrum mladých v Topoľčanoch zaznamenali
nasledovný počet klientov:
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3 VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY ICM TOPOĽČANY
3.1 DEŇ NARCISOV
Pätnásteho apríla sme sa po pätnásty krát zúčastnili zbierky Deň narcisov. ICM Topoľčany
v roku 2011 vyzbieralo pre Ligu proti rakovine viac ako 1200€. Po úspešnej zbierke sa
dobrovoľníci ICM Topoľčany vydali do Domu kultúry v Topoľčanoch, kde na akcii Top
dancing propagovali sluţby Informačného centra mladých v Topoľčanoch. Konzultant
a zopár dobrovoľníkov rozdávali propagačné a informačné materiály a konzultovali
potenciálne budúce zamestnania pomocou programu „Cesta k povolaniu“.

3.2 TÝŢDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA
Tohtoročná zbierka v rámci Týţdňa modrého gombíka prebiehala v čase od 16. do 22.
mája 2011 a zapojilo sa do nej veľké mnoţstvo dobrovoľníkov pochádzajúcich najmä zo
stredných škôl v našom meste. Výťaţok zbierky malo jeden konkrétny cieľ - pomôcť
deťom v Juţnom Sudáne získať základné vzdelanie. Keďţe v Sudáne často pripadá na

jedného učiteľa viac ako 1000 detí, aj vďaka našej podpore bude môcť Detský fond
UNICEF preškoliť nových učiteľov, dodať učebné materiály a učebnice a kompletne
vybaviť niekoľko škôl.
Kaţdý z nás určite pozná detský fond UNICEF, ktorý vznikol v roku 1946 mandátom OSN
a jeho primárnou úlohou bolo pomáhať deťom po Druhej svetovej vojne. V súčasnosti
organizácia Unicef existuje takmer v kaţdom štáte a jej cieľom je v spolupráci s vládami,
mimovládnymi organizáciami a ostatnými agentúrami OSN ochraňovať práva detí a
zabezpečovať potrebné dodávky jedla, liekov, oblečenia a pod. Z toho dôvodu na svoju
činnosť potrebuje značné finančné prostriedky, ktoré zabezpečuje aj prostredníctvom
verejných zbierok pod názvom Týţdeň modrého gombíka, ktorá sa v našom meste
uskutočnila uţ po siedmy raz.

3.3 NÁRODNÝ PROJEKT KOMPRAX
Kaţdý z nás vie, ţe dobré vzdelanie je veľká devíza v ďalšom našom smerovaní. Bez
adekvátneho vzdelania nenájdeme adekvátne zamestnanie. V súčasnosti však okrem
dobrého vzdelania naši zamestnávatelia od ľudí vyţadujú aj dávku „dobrej praxe“, čo nie
kaţdý človek po získaní titulu aj má. Na tento problém myslel aj Slovenský inštitút mládeţe
– IUVENTA, ktorý v tomto roku realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre
prax, a ktorý je zameraný na podporu kvality práce s mládeţou, ktorá okrem iného
napomôţe výchove mladej aktívnej generácie. prostredníctvom aktivít a neformálneho
vzdelávania v práci s mládeţou, čím si tak zlepšia svoje šance na uplatnenie sa na trhu
práce. Keďţe Informačné centrum mladých sa zameriava práve na mladých ľudí, odporučil
tento národný program svojim najaktívnejším členom vo veku od 15 – 17 rokov, aby sa z
nich počas troch víkendových školení stali „projektoví manaţéri,“ ktorí budú vedieť napísať
a aj realizovať vlastný projekt. Medzi týchto nadšencov v rámci Nitrianskeho kraja patrili aj
naši dobrovoľníci, ktorí vytvorili vďaka KOMPRAXU veľmi úspešné projekty.

3.4 ŢOCHÁR DAYS KONCERT VOLUME 1
Naši dobrovoľníci si opäť neoddýchli, no o to viac sa mladí z okolia Topoľčian bavili! V
sobotu 15. októbra sme usporiadali koncert v kultúrnom dome, ktorý bol súčasťou
jesenného Ţochár days (Topoľčianskych dní). Začali sme o 18tej hodine v sobotu a končili
treťou hodinou rannou v nedeľu. Mladí veľmi radi prispeli na Karanténnu stanicu v
Topoľčanoch príspevkom 50 centov alebo vyšším príspevkom, pretoţe sa im dostalo
skvelej zábavy do hudby kapiel The Cannonballs, Malý priestor, Wicked virgin, Mink, Menu
a On a hook.

3.5 BURZA INFORMÁCIÍ
ICM Topoľčany sa zúčastnilo aj v roku 2011 Burzy informácií, ktorú organizoval Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny Topoľčany. Mladí dobrovoľníci a konzultant sa zúčastnili
Informačnej burzy 2011 v Dome kultúry v Topoľčanoch. Naši dobrovoľníci nachystali
informačné materiály (no tie sa v okamihu strácali v rukách ľudí, ktorí vyuţili šancu byť
INformovaný) a elektronické prezentácie o našej voľnočasovej činnosti.

3.6 SVIEČKOVÝ POCHOD
V centre Topoľčian horeli sviečky pre ľudí, ktorí ţijú s chorobou AIDS. Sviečkový pochod si
pozrelo desiatky zvedavcov. Pre ľudí, ktorí ţijú s chorobou AIDS, zapálili v utorok večer
sviečky na Topoľčianskom námestí skupinka dobrovoľníkov z Mládeţe Slovenského
Červeného kríţa v Topoľčanoch, Informačného centra Mladých a Mládeţníckeho
parlamentu. Pripomenuli si 1.decembra - Deň boja proti AIDS. Sviečkový pochod prilákal
desiatky ľudí.

3.7 DARUJ HRAČKY KAMOŠOVI
Blíţil sa vianočný čas, a tak, ako kaţdoročne, konáme zbierku "Daruj hračku kamošovi",
ktorej vyvrcholením bude odovzdanie vyzbieraných hračiek, prípadne oblečenia, do
detských domovov a sociálne slabých rodín v okolí Topoľčian. Vyzberané hračky
a oblečenie boli odovzdané do detských domovov v okrese Topoľčany.

3.8 HOMELLES PARTY
Blíţi sa obdobie domácej pohody a sviatkov, lenţe nie kaţdý si ho môţe vychutnať.
Pomohli sme preto aj my spríjemniť najkrajšie obdobie roka ľuďom, ktorí to najviac
potrebujú a vyhlásili sme zbierku na staré koţuchy, deky, vetrovky alebo spacáky. My ich
s radosťou odovzdali bezdomovcom, nemajetným ľuďom a ľuďom z azylových domov na
Silvestrovskej "Homeless párty" 30. decembra spolu s kapustnicou, teplým čajom a
trochou hudby.

3.9 VIANOČNÝ ŠTUDETSKÝ PLES
Aj v roku 2011 zorganizovalo ICM v spolupráci s Topoľčianskymi aktivitami mladých uţ 5.
Vianočný študentský ples. Mladí ľudia sa zabávali aţ do skorého rána a ako klinec
programu vystúpila skupina Smola a Hrušky, Fishing Strip a tanečná skupina NOVUM.

4 SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
Medzi organizácie, s ktorými sme vytvorili spoluprácu v roku 2011 patria:
MŠ SR, ktoré Informačné centrum mladých v Topoľčanoch prideľuje finančné prostriedky
ZIPCeM – strešná organizácia ICM na Slovensku, ktorá vzdeláva pracovníkov, medializuje ICM,
dodáva propagačné a informačné materiály, usporadúva spoločné kampane
Nitriansky samosprávny kraj – ktorý nám poskytuje finančnú dotáciu na realizáciu našich
aktivít
Týždenník PARDON – ktorý nás medializuje prostredníctvom miestnych novín a mestskej
televízie a umožňuje bezplatnú reklamu

Týždenník DNEŠOK – ktorý nás medializuje prostredníctvom miestnych novín a mestskej
televízie a umožňuje bezplatnú reklamu
Centrum pedagogicko – psychologického – poradenstva a prevencie Topoľčany – s ktorými
spolupracujeme burzu informácií pre žiakov 9. ročníkov základných škôl, bezplatné
psychologické poradenstvo, spolupracujem pri besedách a kampaniach
UPSVaR, - nám poskytuje informácie o voľných pracovných miestach v regiónoch
a spolupracujeme spoločne na Burze informácií
Základné a stredné školy, ktoré majú na školách nástenky a infomiesta, organizujú aktivity
prezentácie počas aj mimo školského školského vyučovania
Pracovné a štúdijno – pracovné agentúry, ktoré poskytujú katalógy, letáky a plagáty
Červený kríž – Mládež Slovenského červeného kríža, ktorí nám pomáhajú spolupracovať na
projektoch

