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Výročná správa ICM Púchov za r.2012
Informácie o organizácii:
Hlavným cieľom našej činnosti je rozširovanie prístupu mládeže k informáciám
skvalitňovaním poskytovania informačných a poradenských služieb v dlhodobom horizonte v
súlade s regionálnymi potrebami aj prioritami európskej a národnej politiky voči mládeži
( Koncepcia rozvoja informačných a poradenských činností pre mládež a priority Európskej a
národnej politiky voči mládeži).
Okrem poskytovania pravidelnej informačnej, konzultačnej a poradenskej činnosti v rámci
otváracích hodín realizujeme infopodujatia pre mládež Púchova aj okolitých regiónov.
Pracujeme v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, so zameraním na kyberohrozenia
mládeže, závislosti od internetu, extrémizmus. Pozornosť venujeme aj téme dobrovoľníctva,
participácie a zapájaniu mládeže do komunitného života prostredníctvom dobrovoľníckych
projektov

Jednou z hlavných priorít už od samého vzniku je dobrovoľníctvo - zapájanie mladých do
verejného života, do organizácie aktivít pre svoje okolie, do tvorby projektov pre miestnu
mládež, na vyhľadávanie vhodných grantových programov pre mladých ľudí, ktoré by
umožnili realizáciu ich zámerov.

Zriadovateľ ICM:

Občianske združenie Pre mládež (OZ PM)

 OZ PM pracuje v oblasti informačných služieb pre mládež už od r. 2005.
 R.2007 zriadenie ICM v Púchove zriadili
 7.12.2007 podpísanie prístupovej zmluvy so ZIPCeM. Rok.2009 vďaka podpore Mesta
Púchov otvárame nové priestory pre činnosť ICM Púchov v centre mesta na Námestí
slobody
 Rok 2012 - podstatné rozšírenie priestorov ICM na Námestí slobody na dvojnásobok

Naše cieľové skupiny:


deti a mládež do 30 rokov s dôrazom na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (zo
znevýhodneného sociálneho a geografického prostredia, rómska mládež, mladí ľudia so
zdravotným postihnutím) z okresov Púchov, Ilava, Trenčín



pracovníci s mládežou.
Účasť cieľových skupín na realizácii projektov a aktivít sme zabezpečovali

prostredníctvom oznamov na školách, v inštitúciach, kde sa stretávajú mladí ľudia stretávajú,
facebooku, oznamov na www.stranke, informáciami vo vývesnej propagačnej skrinke, na
prenosných infopaneloch, a prostredníctvom nami realizovaných informačných podujatí. K
podujatiam sme vypracovávali letáky a plagáty, ktoré sme tlačili a kopírovali vo vlastnej réžii.
Cieľové skupiny zapájame do hodnotenia projektových aktivít zisťovaním spätnej väzby
formou rozhovorov, dotazníkov, ankiet, grafických hodnotení a záznamov po skončení aktivít.
Naši partneri:
Jedným z cieľov a princípov našej práce je upevňovanie a budovanie nových partnerstiev
a partnerskej spolupráce medzi subjektami, ktoré pracujú s mládežou , verejnou správou,
obcami a inštitúciami. Medzi našich patrnerov patrí hlavne Mesto Púchov, ktoré nám poskytlo

finančnú dotáciu 1000EUR, bezplatné prostory - platíme iba za energie, vývesnú mestskú
skrinku na propagáciu činnosti.
Tradične spolupracujeme s CVC Včielka - tvorivé aktivity- dielne a workshopy počas
detského prázdninového tábora, základnými školami aj v obciach, strednými školami, PPP v
Púchove, Uradom práce ,rodiny a sociálnych vecí v PB (personálne zabezpečenie projekt
chránené dielne ) neziskovými organizáciami SEM, RM TNK a hlavne Gymnáziom v Púchove
projekt Darujte Vianoce, tvorivé dielne

pre deti zo ŠZŠ, vzdelávacie aktivity o

dobrovoľníctve.
Členská základňa:
Členskú základňu združenia tvorí 101 členov – z toho 89 členov sú deti a mládež
z Púchova a okolia, ale aj z okresov Považská Bystrica, Ilava, Poprad a Stará Ľubovňa.

Aktivity a výsledky v roku 2012
Hlavný cieľ našej činnosti systematické rozvíjanie informačných a poradenských služieb pre
mládež v regióne, skvalitňovanie a inovovanie foriem činnosti ICM v Púchove, sme splnili
celoročným denným a víkendovým poskytovaním informačných a poradenských služieb a
organizovaním aktivít podľa plánu práce.
Pri plnení špecifických cieľov v oblasti lepšieho sprístupnenia infomácií mladým (OPEN
INFO) sme našu činnosť realizovali v dvoch smeroch:
1.MLÁDEŽ ZA INFORMÁCIAMI
2.S INFORMÁCIAMI ZA MLÁDEŽOU
Oblasť MLÁDEŽ ZA INFORMÁCIAMI zahŕňala aktivity:
-

poskytovane pravidelných celoročných informačných služieb a poradenskej činnosti pre
mládež v oblasti kariérneho a psychologického poradenstva, "Ako podnikať." a
projektového poradenstva v stálych priestoroch ICM celoročne denne 11:00-17:00,

-

víkendové dní otvorených dverí vytvorili možnosti pre prístup mládeže k infomáciám aj
počas 24 víkendových dní

( v r.2012 ICM Púchov poskytlo svoje infoslužby 3490

klientom ),
-

doplnením, rozšírením a modernizáciou Internetovej študovne a elektronickej knižnice
sme zlepšili IKT podmienkyk pre klientov,

-

digitalizácia informácií predstavovala

modernizáciu a elektronizáciu služieb (na

facebookova stránke máme viac 900 priateľov), pokračovali sme v rozširovaní
elektronického archívu dokumentov pre mládež a spolupráci s Eurodeskom.
V časti svojej činnosti, ktorá sa niesla pod názvom S INFORMÁCIAMI ZA MLÁDEŽOU sme
realizovali:
-

prezentačné aktivity boli zamerané na rozšírenie geografickej pôsobnosti ICM Púchov aj
na iné okresy Trenčín , Ilava a na inováciu foriem poskytovania služieb formou podujatí
informačného charakteru (podujatia v teréne medzi mládežou na školách, v
mimoškolských zariadeniach, prostredníctvom facebooku,informačných panelov v
odľahlých obciach, putovné - prenosné prezentácie),

-

8 prezentačných infodní na základných a stredných školách okresu Púchov (aj v odľahlých
obciach - cieľ: geograficky znevýhodnená mládež), Ilava a Trenčín.

-

v rámci aktivít, ktoré boli zamerané na bezpečné využívanie internetu sme zabezpečili
materiály, letáky, plagátov z projektu Zodpovedne , časť materiálov sme svojpomocne
dotlačili na základe zmluvy s eSlovensko (plagáty, CD, brožúry), pripravili prenosné
infopanely

na

tému

„Bezpečný

internet,

Infobalíčky "Bezpečný internet" ( CD-Ovce, plagát, publikácia Internetový zápisník) boli
určené pre pravovníkov s mládežou
-

ciele- zvýšenie úrovne dobrovoľníctva a participácie sme naplnili uskutočnením besied o
možnostiach programu KOMPRAX, Kampane na podporu dobrovoľníctva a participácie
spojene s organizovaním komunitných zbierkok pre deti zo sociálne slabých rodín a
Domova sociálnych služieb „ Darujte Vianoce“, „Musíme si pomáhať.

V rámci profesionalizácie a skvalitňovania služieb a rozvoja kompetencií našich pracovníkov
s mládežou sme zorganizovali dve stretnutia s tematikou Internet a Práca s problémovými
deťmi, zabezpečovali účasť pracovníkov ICM, konzultantov a dobrovoľníkov na vzdelávacích
podujatiach súvisiacich s prioritnými oblasťami – semináre, konferencie, workshopy a
pracovné stretnutia s pracovníkmi spolupracujúcich subjektov a občianskych združení
Trenčianskeho kraja.
Celkový počet klientov ICM Púchov v roku 2012 bol 4 780
Poskytnuté informácie:

1551

Poskytnuté služby:

1856

Poskytnutá poradenská činnosť:

83

Účasť na akciách a podujatiach:

1290

Zámery a ciele v r.2013:
-

podporiť prístup mladých k informáciám v prioritných oblastiach: zamestnanosť, kariérne
poradenstvo, podpora podnikania, rozvoj podnikavosti mládeže, aktívne občianstvo,
participácia a mládežnícke dobrovoľníctvo poskytovaním pravidelnej informačnoporadenskej činnosti pre mládež v priestoroch ICM a zavádzaním nových foriem
poskytovania služieb prostredníctvom aktivít a podujatí informačného charakteru so
špeciálnym cieľom zabezpečiť kvalitné služby pre mládež s nedostatkom príležitostí

-

zavádzať moderné formy informačných a poradenských služieb služieb (facebook,
elektronická knižnica)

-

zamerať sa na vyhľadávanie nových potenciálnych cieľových skupín s dôrazom na mládež
so znevýhodnením.
Plánované aktivity:

-

pravidelné celoročné poskytovanie informácií a poradenstva v priestoroch ICM osobne,
elektronicky, telefonicky, písomne prostredníctvom odborných konzultantov,

-

„Ako začať podnikať“ – poradenské služby pre mladých so záujmom o podnikanie,

-

Internetová študovňa , multimediálna knižnica,

-

spolupráca s EURODESK (práca v intranet.sieti),vyhľadávanie, spracovanie a distribúcia
informácií modernými e- formami,

-

víkendové dní otvorených dverí,

-

informačná kampaň „EUROPSKY ROK OBČANOV 2013“ ,

-

tvorba regionálnych informačných materiálov,

-

Svet práce - PC poradenské programy, diskusné stretnutia o možnostiach štúdia, uplatnenia
v praxi, realite a orientácie na prac. trhu na SK a v zahraničí,

-

tematické prac. stretnutia pracovníkov s mládežou-význam dobrovoľníctva pre komunitu

-

neformálne vzdelávacie aktivity

-

zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov s mládežou

-

otvorené informačné dni v iných okresoch- prezentácia činnosti a možností ICM Púchov,
inštalácia prenosných infopanelov

Finančná analýza v r.2012:
Príjmy OZ PM na informačnú činnosť v Eur
Dotácia MŠ SR, UPSVaR, Mesto Púchov

16 170

Ostatné príjmy – 2%, sponzori, dary, členské
Príjmy celkom

16 170

Výdaje na informačnú činnosť v Eur
tovary a ostatné služby

6 880

mzdy a platy

7 756

Poistne a príspevky

1 534

Výdavky celkom

16 170

Finačné prostriedky boli použité na sme využívali efektívne a účelne presne podľa zmlúv na:
- úpravu a údržbu priestorov, vytváranie vhodných priestorových a materiálových
podmienok pre činnosť, zabezpečenie

materiálového vybavenia (zariadenie, IKT

zariadení, kopírka, literatúra, materiál na aktivity) a organizovanie informačných aktivít
- zabezpečenie bežnej prevádzky – energie, hygiena, bežná údržba priestorov, kancelársky
materiál, literatúra
- honorovanie práce a miezd konzultantov

V Púchove 20.1.2013

Štatutárny zástupca organizácie:

Mgr. Karol Drobný – predseda OZ PM

Podpredseda:

Anna Fuchsová

Tajomník:

Jarmila Hajduková

Predseda revíznej komisie:

Slavomír Fuchs

