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O NÁS
Informačné centrum mladých v Partizánskom (ďalej len „ICM“) - je občianske
zdruţenie zaloţené v roku 2004 v Partizánskom a je registrované na Ministerstve
vnútra SR. Je členom Zdruţenia informačných a poradenských centier mladých v
SR, jeho strešnej organizácie. Naše zdruţenie je otvoreným, samostatným,
nezávislým a nepolitickým záujmovým zdruţením, ktoré sa hlási ku kultúrnym a
ekologickým hodnotám. Hlavným cieľom činnosti ICM 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. V meste Partizánske je
ojedinelou organizáciou, na ktorú sa mladí ľudia môţu obrátiť s rôznymi
poţiadavkami a problémami. Jeho sídlo sa nachádza na ul. Februárová č. 1478/2
v dome sluţieb ALFA na II. poschodí. Sprístupnené denne od pondelka do piatka
v čase od 8:30 – 16:30 hod.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

DOZORNÁ RADA INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH
(kontrolný orgán)
Ing. Vladimír Ladziansky, Mgr. Elena Valenteje, Ing. Jiří Foks

PREDSEDNÍCTVO INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH
(výkonný orgán)
Doc. PaedDr. Jozef Boţik, PhD., Ing. Katarína Hartmannová,
Mgr. Miriam Lištiaková, Mgr. Hanka Vanková, Sergej Talár – do 20.3.2016

DOBROVOĽNÍCI

Nina Danišová, Dávid Miškeje, Ing. Katarína Hartmannová, Mgr. Elena Valenteje,
Peter Baláţ,

Veronika Cibulková, Matúš Lištiak, Diana Suchánková, Daniela

Priekopová, Timotej Klenovič, Ing. Pavol Magula, Stanislav Hudec, Ing.Mgr. Eva
Mesková, Marek Berčík, Zdenko Čepan, Petra Dobravská, Katarína Ďurišová,
Nikola Škríbová, Nikola Nosková, Kristína Kosnovská, Lenka Nosková, Denisa
Dunárová, Adriána Valášková, Lukáš Jankula, Adam Toman, Linda Lukáčová,
Jessica Haljaková
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SLUŢBY ICM

Hlavným cieľom našej činnosti je podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a
poradenské sluţby mladým ľuďom bez rozdielu vierovyznania, národnosti,
sociálneho postavenia či názorovej, sexuálnej alebo inej orientácie, aby ich vedeli v
ţivote správne vyuţiť a pomohli im pri formovaní postojov a hodnôt v spoločnosti.
Informácie a všetky typy poradenstva a aktivity sú bezplatné a anonymné a
poskytujeme ich v nasledovných oblastiach:
 informačný a pracovný servis, vzdelávanie
 dobrovoľníctvo, participácia
 kontakty na odborníkov v oblasti odborného poradenstva
 informácie

týkajúce

sa

Európskej

únie,

miestnej

samosprávy,
 prevencia sociálno - patologických javov
 informácie o právach občana,
 poradenstvo pri písaní ţivot opisov, ţiadostí, sťaţností atď.,

a regionálnej
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POSKYTNUTÁ DOTÁCIA OD MESTA PARTIZÁNSKE NA ROK
2016
Mesto Partizánske sa spolupodieľa na fungovaní ICM. S finančnou podporou
mesta Partizánske sme mohli v roku 2016 uskutočniť
projekt „Bez informácií nie je budúcnosť“. Hlavným
cieľom projektu bolo čo najefektívnejšie poskytovať
informácie a poradenské sluţby v prioritných oblastiach
akými sú zamestnanosť, kariérne poradenstvo, podpora
podnikania,

rozvoj

podnikavosti

mládeţe,

aktívne

občianstvo, participácia a mládeţnícke dobrovoľníctvo
študentov. Cieľ projektu sme naplnili aj spoluprácou
s ÚPSVaR Partizánske. Prostredníctvom Operačného programu sme v ICM vytvorili
pracovné miesto pre mladých ľudí, ktorí mali problém sa zamestnať kvôli ich
zdravotnému handicapu.

Podpora zamestnanosti znevýhodnených mladých ľudí

v meste Partizánske sa zaoberala činnosťou vytvorenia zdrojov informácii, ktoré
pomáhali mladým nezamestnaným, študentom hľadajúcich brigády v okolí mesta,
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a absolventom škôl s prípravou a
vypracovaním podkladov pre kontakt so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými
agentúrami pre tuzemsko aj zahraničie. K úspešnej činnosti patrili aj organizované
workshopy.
Myšlienkou projektu „Bez informácii nie je budúcnosť“ bolo
 jednoduchým a dostupným spôsobom sprístupňovať aktuálne informácie
mladšej i staršej generácii;
 podporovať zdravý osobnostný rozvoj mládeţe;
 zapájať do projektu dobrovoľníctva ľudí s nedostatkom príleţitostí uplatniť
sa na trhu práce. Podporovať tých, ktorý podliehajú diskriminácii,
pochádzajú zo sociálne slabších rodín, prípadne nájsť priestor aj pre mladých
s telesným postihnutím;
 upravovať vzťahy s miestnou samosprávou prostredníctvom progresívneho
dialógu mladých na regionálnej a národnej úrovni;

Výročná správa za rok 2016

S. 05
 rozšíriť spoluprácu so seniormi a posunúť dobrovoľnícku činnosť do domov
opatrovateľskej sluţby.

POSKYTNUTÁ DOTÁCIA MŠVV a Š SR NA ROK 2016
Projekt "Kľúče od života" bol zameraný na zvyšovanie kompetencií, vedomostí a
zručností mladých ľudí so zdravotným postihnutím, mal podporiť ich začleňovanie
do pracovného ţivota a spoločnosti a zavádzaním inovatívnych prístupov v práci s
mládeţou.
Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť a overiť inovatívny systém poskytovania
informácií a poradenstva pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím v
Trenčianskom kraji. Tento zámer sme dosiahli projektovými aktivitami:
 Vytvorením a overením pilotného programu "KĽÚČE OD ŢIVOTA" - so
zameraním na rozvoj potrebných kompetencií a aktivizáciu absolventov
praktických škôl prostredníctvom dobrovoľníckej práce v Informačných
centrám mladých a neziskových organizáciách. V partnerskej spolupráci
relevantných subjektov a odborníkov sme vypracovali a overili metodiku
programu ďalšieho vzdelávania, ktorý mladým ľuďom so špecifickými
potrebami mohol podať "Kľúče od ţivota" a umoţnil im získavať a rozvíjať
potrebné informácie a kľúčové kompetencie pre ich inklúziu.
 Tvorbou regionálnych informačných zdrojov o moţnostiach aktivizácie a
ďalšieho neformálneho vzdelávania ML so zdravotným znevýhodnením a
sprístupnenia ich pre mladých ľudí z primárnej cieľovej skupiny modernými
formami a technológiami.
 Zisťovali sme priame kontakty na mladých zdravotne znevýhodnených ľudí
a vytvorili sme KONTAKTNÚ DATABÁZU pre informovanie digitálnymi
formami.
 INFORUM -Informačné dni dobrovoľníctva –zvýšili informovanosť o
podporných programoch v oblasti neformálneho vzdelávania mládeţe so
špecifickými potrebami a povedomie o význame a hodnote neformálneho
vzdelávania pre ich ďalší rozvoj.
 Poskytovali sme kvalitné informačné a poradenské sluţby a s organizáciou
tvorivých aktivít v oblasti informovanosti určených pre znevýhodnenú
mládeţ v Trenčianskom kraji napĺňali priority aktuálnej národnej stratégie
pre mládeţ a propagovali hlavnú tému SK PRES 2016.
Tento projekt pokladáme za pilotný, pomocou ktorého sme vytvorili podmienky a
moţnosti pre postupné skvalitňovanie a rozširovanie sluţieb v tejto oblasti.
Primárna cieľová skupina: mládeţ s nedostatkom príleţitosti so špecifickým
zameraním na zdravotne znevýhodnenú mládeţ.
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Sekundárna cieľová skupina: pracovníci s mládeţou, ktorí s mladými s
nedostatkom príleţitosti pracujú.
Štatistiky ukazujú, ţe na Slovensku je zamestnaných veľmi málo zdravotne
postihnutých (19%). Tento podiel naznačuje neschopnosť sociálneho systému štátu
poskytnúť zdravotne postihnutým občanom dostatočnú motiváciu a pomoc pri
hľadaní zamestnania.

CELOROČNÉ PODUJATIA VROKU 2016
DOBROVOĽNÍCTVO A EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŢBA
Po krátkej zoznamovacej aktivite sme so študentmi najskôr diskutovali o tom, čo je
to dobrovoľníctvo a ako ho vnímajú. Predstavili sme im niekoľko moţností, ako sa
zapojiť na Slovensku aj v zahraničí (mládeţnícka organizácia Plusko, INEX,
Workaway, Mladiinfo, deň dobrovoľníctva). Premietali sme im aj krátke ukáţky
filmov o dobrovoľníctve a rozhovory s dobrovoľníkmi. Neskôr sme im podrobnejšie
vysvetlili, čo je to Európska dobrovoľnícka sluţba, ako funguje, ako sa pripraviť,
ako si nájsť projekt a kto im v tom môţe pomôcť. Počas prednášky sme ešte spravili
aktivitu “polarity”, kde mohli študenti vyjadriť svoje postoje k téme dobrovoľníctvo,
vzťah k cestovaniu a zahraničiu a ohodnotiť svoje jazykové kompetencie.

PREDNÁŠKA PRE MĽ SO ZNEVÝHODNENÍM Z DENNÉHO
CENTRA FRÉZIA
Najskôr sme sa bliţšie zoznámili, potom sme klientom z Frézie vysvetlili, kto je to
dobrovoľník a predstavili podobnú organizáciu v Prešove OZ Barlička, ktorá sa
intenzívne venuje práci s dobrovoľníkmi s postihnutím. Porozprávali sme im o
projekte organizácie Bauorden v Nemecku, ktorá tieţ podporuje workcampy (t.j.
dobrovoľnícke pracovné tábory) v zahraničí pre ľudí s postihnutím. A nakoniec sme
im vysvetlili princípy Európskej dobrovoľníckej sluţby a akú podporu poskytuje
ľuďom so špeciálnymi potrebami. Na príkladoch piatich dobrovoľníkov s fyzickým
postihnutím zo zahraničia sme im vysvetlili, ako fungovali na Slovensku a aké
aktivity vykonávali. Nakoniec sme sa s klientmi Frézie porozprávali o ich
dobrovoľníckych skúsenostiach a o moţnostiach spolupráce s inými zdruţeniami.

DEŇ MLADÝCH 2016
Tradičným podujatím v rámci Týţdňa zdravia v Partizánskom je Deň mladých
mesta. I keď deň spätý predovšetkým s charitatívnou kampaňou Na kolesách proti
rakovine, núdza nebýva ani o zábavu či kultúrne vyuţitie. Výnimkou nebol ani
tohoročný šiesty ročník, ktorý sa uskutočnil 27.júna 2016. Náladu na námestí SNP
rozprúdil pestrý program na športové aktivity, hry, hudobné vystúpenia i slávnostné
momenty. Tento rok v rámci 14. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine
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absolvovalo na rôznych nemotorových kolieskových prostriedkoch viac ako tisíc
dobrovoľníkov, školákov, študentov i seniorov. Nemalý záujem bol aj o interaktívne
vedomostné hry. Tie sú súčasťou cezhraničného projektu Európsky dom hier, ktorý
vznikol na báze vzájomnej spolupráce Mikroregiónu Valašskomeziříčsko-Kolečsko
a mesta Partizánske.

HUG DAY 2016
Opäť po roku sme dali dokopy tím huggerov a rozbehli sme sa do ulíc plní energie.
Rozdali sme krásnych 1096 objatí, ktorými sme potešili ľudí na námestí i v domove
dôchodcov. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a uţ teraz sa tešíme na budúci
ročník.

KRÚŢOK ĽUDSKÝCH PRÁV
Informačné centrum mladých v spolupráci s Mládeţníckym parlamentom mladých
zorganizovali motivačnú prezentáciu pre krúţok ľudských práv, ktorý vedie
profesorka Mgr. Darina Fedorová na Gymnáziu v Partizánskom. Mladí ľudia sa
podrobnejšie dozvedeli o fungovaní mládeţníkov v našom meste a dostali moţnosť
stať sa súčasťou mládeţníckej politiky v našom meste.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATKY NA OBETE HOLOKAUSTU
27. januára 2015 si celá Európa pripomenula 70. výročie oslobodenia nacistického
vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau v Osvienčime a vyše jeden milión
Ţidov a desaťtisíce ďalších obetí osvienčimského koncentračného tábora. Okrem
iných tu zahynulo aj 23 000 Rómov. Tento deň bol v roku 2005 vyhlásený Valným
zhromaţdením Organizácie Spojených národov za Medzinárodný deň pamiatky na
obete holokaustu.
Historici tvrdia, ţe aj dnes, 70 rokov od konca II. svetovej vojny, existuje na
Slovensku niekoľko pohľadov na otázky súvisiace s holokaustom. Pokiaľ ide o
pripomínanie si holokaustu, u nás máme Pamätný deň obetiam holokaustu a
rasového násilia. Slovensko si ho pripomína 9. septembra, teda v deň, keď bol prijatý
tzv. Ţidovský kódex, ktorý zahŕňa 270 protiţidovských zákonov. V školách sa podľa
jeho slov pomerne často stretávame s praxou, ţe výučba holokaustu závisí len od
jednotlivých pedagógov. Osnovy totiţ neumoţňujú ísť v tejto problematike do hĺbky,
pričom mať holokaust na pamäti je len prvým krokom k zodpovednosti. Práve preto
kaţdý rok organizuje ICM Partizánske v spolupráci so strednými školami v
Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou spoznávanie exkurzie do Poľska.

ZRKADLO MOJEJ DUŠE
Vďaka nadácii obchodného reťazca Tesco Stores sme sa mohli ako MPMPE a ICM
zapojiť do výzvy o projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame". Mohli ste si
všimnúť, ţe v predajni Tesco v Partizánskom, ste mohli hlasovať za tri rôzne
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projekty, z ktorých náš - FOTOGRAFIA: Zrkadlo mojej duše zvíťazil s
neuveriteľnými 8450 hlasmi. Veľmi pekne Vám ďakujeme, ţe sme projekt mohli
vďaka..vám..zrealizovať.
Projekt FOTOGRAFIA: Zrkadlo mladej duše prinieslo mnoţstvo pohľadov na
mesto, v ktorom všetci ţijeme očami detí a mladých ľudí. Neobyčajným spôsobom
nás má informovať o tom s čím nie sú spokojní alebo naopak čo sa im páči.
Najzaujímavejšie fotografie boli odmenené. Vytvoria sa kategórie podľa veku a
podľa zamerania. Vystavené boli na verejných miestach a to v OC Tesco
a v priestoroch ICM v Partizánskom.

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL
S cieľom priblíţiť deviatakom základných škôl ponuku štúdia na stredných školách
v okrese Partizánske, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v novembri 2016
v priestoroch Športovej haly v Partizánskom zorganizovalo Burzu stredných škôl,
s podporou ICM, Mládeţníckeho parlamentu mesta Partizánske a miestnych
zamestnávateľov.

VOLEJBAL CUP 2016
S cieľom efektívneho trávenia voľného času mladých ľudí v Partizánskom,
kaţdoročne v septembri ICM a MPMPe organizuje volejbalový turnaj „Putovný
pohár mladých“ v telocvični Spojenej školy v Partizánskom. Pre úspešnosť tohto
podujatia sa športovej soboty zúčastnili nie len priaznivci športu a mladí ľudia
z Partizánskeho, ale aj z Trenčína, z Bánoviec nad Bebravou a Topoľčian.

LETNÉ KINO 2016
ICM a MPMPe prišli s myšlienkou premietania filmov pre širokú verejnosť pod
holým nebom. Preto počas letných prázdnin 2016 v parku M.R. Štefánika v meste
zorganizovali tri série premietania filmov, ktorého sa zúčastnilo aj veľa mladých
ľudí.

JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. V tomto duchu sa po celý rok 2016 niesla
Jazyková kaviareň, ktorá sa konala v Kinobare v Partizánskom . Študenti si mohli
úplne zdarma overiť svoje komunikačné schopnosti v rôznych jazykoch.
Konverzovali sme v anglickom, poľskom, nemeckom, ruskom, tureckom a
francúzskom jazyku. Neodmysliteľnou súčasťou bol aj spoločný jazyk Európy
Esperanto.

INFORMÁCIE Z EVIDENCIE KLIENTOV ICM ZA ROK 2016
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Poskytnuté informácie.................................................5
Poskytnuté sluţby....................................................123
Poskytnutá poradenská činnosť.................................21
Účasť na akciách a podujatiach............................. 2319
Poskytnuté informácie na soc. sieťach...................1350
Celkový počet klientov za rok 2016.......................2468

Evidencia klientov ICM 2016
0,20%

4,98%
0,85%
poskytnuté informácie
poskytnuté služby
poskytnutá poradenská
činnosť

93,96%

účasť na akciách a
podujatiach
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FINANČNÉ VÝKAZY

PRÍJMY
Dary a dotácie ........................................ 11.011 €
Ostatné ..................................................... 6.200 €
Príjmy celkom .........................................17.211 €

VÝDAVKY

Mzdy....................................................... 5 039 €
materiál, sluţby........................................ 9 649 €
ostatné...................................................... 1 900 €
Výdavky celkom ............................... 16.588 €

stav pokladne k 31. 12. 2016................. 102,04€

Stav beţných účtov k 31.12. 2016

Účet č. 7731033............................... 134,32 €
Účet č. 7837815................................ 312,11 €
Účet č. 9339895..................................74,85 €
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SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE


MŠVV a Š SR, ktoré Informačnému centru mladých Partizánske prideľuje finančné
prostriedky,



ZIPCeM – strešná organizácia ICM na Slovensku, ktorá vzdeláva pracovníkov, medializuje
ICM, dodáva propagačné a informačné materiály a usporadúva spoločné kampane,



miestna samospráva, - mesto Partizánske, SMM, n.o. , TSM Partizánske,



Členovia dozornej rady a predsedníctva ICM, spolufinancovanie informačno – poradenskej
činnosti, poskytuje bezplatný prenájom našich priestorov, zahŕňa tieţ spoluprácu poslancov
MsZ s členmi Parlamentu mladých Partizánčanov, ktorých činnosť zastrešuje Informačné
centrum mladých,



Parlament mladých – funguje od roku 2007 ako poradný orgán primátora a tvoria ho
predovšetkým študenti Spojenej školy a Gymnázia. Predsedom Parlamentu mladých sa stala
Nina Danišová, za podpredsedu bol zvolený Lukáš Jankula,



Rada mládeže VUC Trenčín, ktorej sme členmi,



Umelecká agentúra MUA, n.o., Partizánske, ktoré nás medializuje a napomáha bezplatným
výlepom plagátov na mestských plochách,



Týždenník Tempo, ktoré nás medializuje prostredníctvom mestských novín a mestskej
televízie a umoţňuje bezplatnú reklamu aktivít,



Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Partizánske, s ktorým
spoluorganizujeme burzu informácií pre ţiakov 9. ročníkov základných škôl, bezplatné
psychologické poradenstvo, spolupracujeme pri besedách a kampaniach,



Espero s.r.o. - spolupracuje pri vydávaní a distribúcií plagátov, letákov, broţúrok a iných
prospektov ICM,



UPSVaR Partizánske- nám poskytuje informácie o voľných pracovných miestach v
regiónoch, OÚ v 22 obciach okresu Partizánske, ktoré propaguje ICM v jednotlivých
obciach okresu, infomiesta,



Základné a stredné školy, ktoré majú na školách nástenky a infomiesta, organizujú aktivity
a prezentácie počas aj mimo školského vyučovania,



Právna pomoc – bezplatné právne poradenstvo pre študentov, •



Pracovné a študijno – pracovné agentúry, ktoré poskytujú katalógy, letáky a plagáty,



Denné Centrum Frézia, n.o. Partizánske - spolupráca s výstavou amatérov – umelcov,
bezplatný prístup do siete internetu pre hendikepované deti Červený kríž



Zväz postihnutých civilizačnými chorobami SR so sídlom v Partizánskom



Jednota dôchodcov Slovenska so sídlom v Partizánskom



Klub kresťanských seniorov so sídlom v Partizánskom



NZ Prvosienka
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KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Mgr. Miriam
Lištiaková
štatutárny zástupca ICM
Tel. 0905 826 331
partizanske@icm.sk

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
Názov organizácie: Informačné centrum mladých
Sídlo organizácie: Februárová 1478/2, 958 01
Kontaktné údaje: Tel./Fax. 038/7492805, Mob.0904 048 420
Facebook: ICMPartizánske
E-mail: partizanske@icm.sk
Právna forma: Občianske zdruţenie
IČO: 379 17 129 DIČ: 20 21 925 631
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POĎAKOVANIE
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí v roku 2016 podporovali našu činnosť a umožnili nám
tak realizovať rôzne aktivity a projekty v oblasti poskytovania informácií a poradenstva a
neformálneho vzdelávania určených najmä pre mladých ľudí. Zároveň sa chceme
poďakovať spolupracujúcim organizáciám za ich prácu a pomoc, ktorú nám vykonávali
počas celého roka 2016. Taktiež ďakujeme všetkým našim klientom, že navštívili naše
Informačné centrum mladých v Partizánskom a využili naše služby a poskytnutie odborného
poradenstva. V neposlednom rade patrí poďakovanie našim dobrovoľníkom za ich obetavú
prácu a pozitívny prístup k našej organizácií.

Podpis štatutárneho zástupcu
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Vydalo:
Informačné centrum mladých v Partizánskom,
Februárová 1478/2 958 01 Partizánske
Tel./fax: 038/ 749 28 05
E-mail: partizánske@icm.sk
Fb: ICM Partizánske
Rok vydania: 2017

Spracovali: Mgr. Miriam Lištiaková

NEPREDAJNÉ!
Kopírovanie a ďalšie šírenie tohto materiálu je povolené iba so súhlasom
vydavateľa.
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FOTOGALÉRIA
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