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1. Informácie o organizácii
Informačné centrum mladých v Partizánskom je občianske
združenie, ktoré vzniklo 5.februára v roku 2004. Jeho sídlo sa
nachádza na Februárovej ulici č. 1478/2 a je zaregistrované
na Ministerstve vnútra SR. Je členom Združenia
informačných a poradenských centier mladých
v SR, jeho strešnej organizácie.

Hlavným cieľom činnosti Informačného centra mladých je
podpora,
rozvoj
a poskytovanie
informačných
a poradensko-právnych služieb pre mladých ľudí v rôznych
oblastiach života mladých ľudí, bez rozdielu
vierovyznania, národnosti, sociálneho postavenia, či
názorovej, sexuálnej alebo inej orientácie.

Názov: Informačné centrum mladých v Partizánskom
Adresa: Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
Telefónne čísla: 038/749 28 05 0904 04 84 20
Faxové číslo: 038/749 28 05
Internetová adresa: www.icm.sk
partizanske@icm.sk
Právna forma: občianske združenie
IČO: 379 17 129
DIČ: 20 21 925 631

2. Naša organizačná štruktúra
Funkcia
riaditeľ

Meno a priezvisko
Elena Valenteje 01.01.2009 - 30.11.2009
Ing. Zuzana Valenteje od 09.12.2009
konzultant, vedúci pracovník Miriam Lištiaková od 01.04.2009
Ing. Zuzana Valenteje 01.01.2009 – 31.03.2009
pomocný konzultant
Lucia Mikulová

DOZORNÁ RADA (kontrolný orgán):
Ing.Katarína Hartmannová (Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske s organizačnými
zložkami Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske, Stredná priemyselná škola,
Námestie SNP 5, Partizánske, Obchodná akadémia, Námestie SNP 5, Partizánske),
Ing.Dušan Glajsa (poslanec MsZ), Erich Dvonč (poslanec MsZ)
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PREDSEDNÍCTVO (výkonný orgán)
PaedDr.Jozef Božik, PhD. (poslanec MsZ), PaeDr.Tibor Csollár (poslanec MsZ), Elena
Valenteje, Ing. Zuzana Valenteje, Miriam Lištiaková, Jaroslav Bielický

Ďalšími členmi našej organizácie sú dobrovoľní spolupracovníci ICM, ktorých evidujeme
k 31.12.2009 v počte 21:
Jaroslav Bielický, Monika Kačinová, Nikoleta Mannová, Lenka Ďuríčková, Katarína Kohútová,
Radka Beniaková, Monika Kováčová, Ing. Katarína Hartmannová, Peter Baláž, Andrej Bencel,
Jarmila Kačmáková, Lucia Mikulová, Hanka Jančovičová, Ivana Balašková, Ján Valášek, Marek
Šútor, Marek Makva, Jaroslav Demeter, Natália Furáková, Martin Hudec, Dáša Trlandová.

3. Poskytovanie informácii a poradenstva
Priebežne počas roka sme realizovali informačno-poradenskú činnosť pre mladých ľudí
vo veku od 15 – 30 rokov. Informácie poskytoval vyškolený konzultant na riadny pracovný
pomer, denne v čase od 8:30 do 17:00 hodiny v priestoroch Informačného centra mladých,
Februárová ulica 2 v Dome služieb Alfa, na 2 poschodí. Pri poskytovaní informácií sme sa
riadili Kritériami spoločnej metodiky práce v ICM, Jednotnou klasifikáciou informácií
a medzinárodným dokumentom - Európska charta informácií pre mládež.
Informačno - poradenská činnosť bola realizovaná z prostriedkov MŠ SR v rámci programu
podpory informačno – poradenskej činnosti a taktiež
zo samosprávy.
„ICM - radí, informuje, pomáha“ bol celoročný projekt realizovaný v rámci programu
podpory informačno – poradenskej činnosti v rámci výzvy Ministerstva školstva SR
ADAM/2/2D.
Hlavným cieľom projektu „ICM – radí, informuje,
pomáha“ bolo umožniť mladým ľuďom uplatňovať si
právo na informovanosť a realizáciu takých opatrení, ktoré
viedli k ich obohateniu kvalitnými a aktuálnymi
informáciami z najrôznejších oblastí ich života. Tieto
opatrenia taktiež viedli k zvýšeniu ich záujmu o nové
vedomosti a poznatky, ktoré im napomôžu
v dôležitých životných rozhodnutiach a zároveň zvýšia
ich záujem o veci verejné a taktiež viedli k podpore
neformálneho vzdelávania.

4

Tabuľka č.1: Poskytovanie informácií klientom ICM
Aktivita
Informačný a pracovný servis
Vzdelávanie
Cestovanie
Voľný čas
Občan a spoločnosť
Iné informácie
Klientov spolu

Počet klientov
195
70
14
24
63
771
1137

Tabuľka č.2: Evidencia klientov

Poskytnuté
informácie
Poskytnuté
služby
Poskytnutá
poradenská
činnosť
Účasť na
akciách a
podujatiach

muži do 30
rokov

ženy do 30
rokov

muži nad
30 rokov

ženy nad 30
rokov

spolu

288

495

121

184

1088

910

1065

358

476

2809

6

14

10

21

51

39

43

9

9

100

Graf č. 1: Poskytovanie informácií klientom podľa typu aktivity

Inormačný a pracovný servis
17
Vzdelávanie

6
1

cestovanie
občan a spoločnosť

6
68

voľný čas

2

iné informácie
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Graf č.2: Poskytovanie informácií klientom podľa veku a pohlavia

ženy do 30 rokov 40%

muži do 30 rokov 30%

ženy nad 30 rokov 17 %

muži nad 30 rokov 13 %

4. Vzdelávacie akcie
Burza stredných škôl
Burza
informácií
sa
konala
v priestoroch
spoločenskej sály Art P Centra v Partizánskom. Bola
zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach
regionálneho
trhu
práce,
prezentáciu
zamestnávateľov, prezentáciu Informačného centra
mladých, stredných škôl a Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.

Stop alkoholu !!!
ICM Partizánske spolu s Parlamentom mladých
zorganizovali pre študentov stredných škôl besedy
o alkoholizme, drogách a prevencii voči jednotlivým
typom závislostí, ktoré sa konali v dňoch 20. a 24.11.
2009.
Cieľovou skupinou týchto besied boli študenti Strednej
priemyselnej školy v Partizánskom. Hosťom odbornej
besedy
bol
predseda spolku
abstinentov
Prievidza, pán Ľuboš Štorcel, ktorý oboznámil žiakov
s priebehom tejto ťažko zvládnuteľnej závislosti,
porozprával svoj vlastný životný príbeh a informoval
ich o možnej prevencii. Pán Štorcel spríjemnil svoje
vystúpenie aj hrou na gitare a piesňami, v ktorých
zobrazil svoj životný príbeh. Besedy sme ukončili
otázkami zo strany študentov.
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Mestská polícia s rozšírením právneho vedomia študentov!
Ďalší sled besied sa konal v dňoch od 14.12 do 18.12.2009 a
zúčastnili sa jej žiaci tretieho ročníka Strednej priemyselnej
školy v rámci Spojenej školy v Partizánskom pod vedením
príslušníka mestskej polície, pána Hrkala. Keďže títo
študenti sú v najkritickejšom veku od 17 do 18 rokov,
zaujímali sa najmä o témy pitia alkoholu na verejnosti,
fajčenie v areáli školy, návštevy diskoték, o činnosti a
kompetenciách mestskej polície. Pán Hrkal študentov
oboznámil aj s menej známymi témami ako je napr. vznik
práva, všeobecné právne normy (ústava), občiansky
zákonník, priestupkový zákon, správny poriadok,
trestný zákon, zákon o rodine, zákonník práce a
katastrálny zákon. Najdôležitejším bodom besedy boli
interné právne normy ako je „školský poriadok“ a jeho
porušovanie s konkrétnymi príkladmi z praxe.
Besedy mali u študentov pozitívny ohlas a tešia sa na
ďalšie témy a spoluprácu s políciou.

Roky nie sú prekážkou
Na pôde ICM sa z iniciatívy Parlamentu mladých a Občianskeho združenia Premena sa
zapojilo do počítačového kurzu päť seniorov vo veku od 55 do 70 rokov. Školiteľmi boli
vysokoškoláčky Nikoleta Manová a Lenka Ďuríčková z Parlamentu mladých, ktoré ich krok
za krokom zasväcovali do tajov elektroniky. Parlament mladých nám napomáha k distribúcií
infomateriálov.

5. Voľno-časové aktivity
Opäť vydarený už II. ročník BMX a MTB Contestu
19. Septembra 2009 sa konal v areáli základnej školy v
Skate parku Partizánske v poradí už II. ročník súťaže BMX
a MTB Contest. Hlavným organizátorom podujatia bolo
Informačné centrum mladých Partizánske v spolupráci
s mestom Partizánske a Umeleckou agentúrou ART P
Centrum Partizánske.
Bojovalo sa v dvoch kategóriách a vo finále o prvé tri
miesta.
Evidentné bolo, že
oproti
predošlému
ročníku sa jazdci zdokonalili a predvádzali obtiažnejšie
triky ako v minulom roku. Na začiatku vydarenej akcie
si všetci bikeri uctili minútou ticha pamiatku ich
kamaráta Petra Kyseľu, ktorý tragicky zahynul pri
autonehode.
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Bowlingový turnaj
Medzi veľmi obľúbené akcie organizované aj Informačným centrom mladých Partizánske
patrí každoročne bowlingový turnaj, ktorý sa v tomto roku
organizoval už šiestykrát. Organizátormi tejto milej akcie
sú miestni podnikatelia, stredné školy, Informačné centrum
mladých Partizánske a Športcentrum Dukas.
Tohtoročný bowlingový turnaj sa konal dňa 16. novembra
od 14 hod. Informačné centrum mladých poskytlo
usporiadateľom dobrovoľníkov na výpomoc a do súťaže
venovalo vecné ceny v knižných podobách.

Pohľad na okolitý svet očami mladých cez fotoobjektív
V piatok, 11. decembra sa uzavrel derniérou a
vyhodnotením fotosúťaže mladých autorov týždeň
výstavy v Dome kultúry v Partizánskom pod názvom
„Pohľad na okolitý svet očami mladých cez
fotoobjektív“. Sedem fotoamatérov a dva
vystavujúce kolektívy prezentovali
na treťom
ročníku súťaže
Očami mladých, organizovanej Informačným
centrom mladých vyše stovku fotografií. Stlačením
fotospúšte v tom správnom momente zachytili
okamihy, ktoré ich zaujali a rovnaký zážitok
sprostredkovali aj návštevníkom výstavy. O víťazoch fotosúťaže rozhodoval profesionálny
fotograf Anton Riška. V kategórii Hra svetla zvíťazil Juraj Krasula, Miesto pre detail
Miroslav Cvíčela, Slovensko naše Tomáš Grach. Kolektívnu cenu z rúk vedúcej ICM Zuzany
Valenteje a konzultantky Miriam Lištiakovej prevzali za kolekcie fotografií zástupcovia
Denného centra Frézia a OZ Začať spolu.
Určite súťaž a samotná výstava boli inšpiráciou nielen pre
tohtoročných účastníkov, ale aj ďalších , ktorí sa venujú
peknej záľube – fotografovaniu. Organizátori dúfajú, že o
rok nájdu odvahu prezentovať na verejnosti svoje diela
ďalší!
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6. Spolupracujúce organizácie
Medzi naše najdôležitejšie spolupracujúce organizácie zaraďujeme:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MŠ 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, usporadúva spoločné
kampane,
miestna samospráva, členovia dozornej rady a predsedníctva ICM, spolufinancovanie
informačno – poradenskej činnosti, poskytuje bezplatný prenájom našich priestorov,
zahŕňa tiež spoluprácu poslancov MsZ s členmi Parlamentu mladých Partizánčanov,
ktorých činnosť zastrešuje Informačné centrum mladých,
Parlament mladých - od roku 2007, ktorý je financovaný z prostriedkov MŠ SR.
Parlament mladých funguje ako poradný orgán primátora a tvoria ho predovšetkým
študenti Spojenej školy a Gymnázia. Predsedom Parlamentu mladých sa stala Nikoleta
Mannová, za podpredsedníčku bola zvolená Lenka Ďuríčková,
Rada mládeže VUC Trenčín, ktorej sme členmi,
Umelecká agentúra ART P Centrum, 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 umožňuje bezplatnú reklamu aktivít,
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Partizánske, s
ktorým spoluorganizujeme burzu informácií pre žiakov 9. ročníkov Základných škôl,
bezplatné psychologické poradenstvo, spolupracujeme pri besedách a kampaniach,
Espero s.r.o. - spolupracuje pri vydávaní a distribúcií plagátov, letákov, brožúrok
a iných prospektov ICM,
UPSVaR - 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., spolupráca s výstavou amatérov – umelcov, bezplatný
prístup do siete internetu pre hendikepované deti zo strany ICM.
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7. Ekonomické hospodárenie
Prehľad príjmov a výdavkov
INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH Partizánske
IČO: 379 17 129
Tabuľka č.3: Príjmy Informačného centra mladých Partizánske v roku 2009
PÍJMY

Celkom (EUR)

stav pokladne a účtov k 1.1.2009

248,-

dotácie, dar

14.800,-

predaj služieb

2.179,-

ostatné

673,-

príjmy celkom

17.900,-

Tabuľka č.4: Výdavky Informačného centra mladých Partizánske v roku 2009
VÝDAVKY

Celkom (EUR)

mzdy

5.104,-

platby do poistných fondov

2.636,-

materiál, služby

9.984,-

výdavky celkom

17.724,-

Zostatok (príjem – výdavok)

176,-

stav pokladne k 31. 12. 2009

128,-

stav BÚČ k 31. 12. 2009

48,-

Tabuľka č. 5: Prehľad o dotáciách poskytnutých v roku 2009
Ministerstvo školstva SR

13.300,-

Mesto Partizánske

1.500,-

Za poskytnutú finančnú pomoc ďakujeme.

V Partizánskom 31.03.2010

podpis štatutárneho zástupcu
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Vydalo:
Informačné centrum mladých Partizánske
Februárová 1478/2
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ww.icm.sk , partizanske@icm.sk
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