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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 združenie
DIČ: 20 21 65 37 99

1.1 INFORMÁCIE O ORGANIZÁCIÍ
Informačné centrum mladých Topoľčany je od vzniku v roku 1993 otvoreným, apolitickým
občianskym združením, 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 služby v rôznych oblastiach života mladých ľudí, bez rozdielu pohlavia, veku,
vierovyznania, vzdelania, sociálneho a kultúrneho postavenia či názorovej alebo sexuálnej
orientácie. ICM Topoľčany je členom Združenia informačných a poradenských centier
mladých v SR, jeho strešnej organizácie. Informačné centrum mladých je občianske
združenie, založené po registrácii na Ministerstve vnútra SR. V meste Topoľčany a jeho
okrese je jedinou organizáciou, na ktorú sa mladí ľudia môžu obrátiť s rôznymi
požiadavkami 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:
Aboslventi:
Dobrovoľní pracovníci:

Ing. Ladislav Kmeť
PhDr. Vladimíra Matušíková
Natália Božiková
Ladislav Macko, Paulína Stolárova, , Alexandra Cifrová,
Adrián Macko, Kristína Machová, Michal Paluš, Tomáš
Bilík, Ondrej Škvarenina, Miroslav Klačanský, , Anna
Sakmarová, Marián Hustý, Veronika Medová, Adam
Mojžiš, Vladimíra Hoďová, Silvia Košecká, Timea
Korcová, Barbora Španková, Bratislav Macko, Barbora
Jančová, Kristína Hudoková, Michaela Selecká, Katarína
Streďanská, .

1.3 SLUŽBY ICM TOPOĽČANY
Medzi služby Informačného centra mladých Topoľčany patrí:
Poskytovanie bezplatných a anonymných informácií a poradenstva v rôznych
oblastiach života (informačný a pracovný servis, vzdelávanie, cestovanie, voľný
čas, letné tábory, odborné poradenstvo – bezplatné právne poradenstvo,
psychologické, sexuologické, kariérneho, 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 žiadostí, 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 mládežníckej politiky,
Prevádzka bezplatnej drogovej knižnice pre študentov a učiteľov,
Podpora a rozvíjanie dobrovoľníctva v rámci spolupráce s inými organizáciami a
združeniami a miestnou samosprávou,
Organizovanie voľno-časových aktivít pre deti a mládež,
Tvorba a realizácia projektov pre získavanie grantov,
Doplnkové služby (kopírovanie, tlač, internet, fax, skenovanie, hrebeňová väzba,
laminovanie).

2 SPRÁVA O ČINNOSTI REALIZOVANÝCH PROJEKTOV
ICM TOPOĽČANY V ROKU 2012
Činnosť Informačného centra mladých Topoľčany v roku 2012 bola realizovaná vďaka
finančnej podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky – program ADAM 2,
Nitrianskeho samosprávneho kraja a iných spolupracujúcich subjektov. Všetky naše
aktivity sa odvíjali od základných cieľov v informačnej oblasti a od požiadaviek mladých
ľudí. Súčasťou Informačného centra mladých je Študentská rada (ŠTUR) ktorá vznikol v
roku 2009 a skladá sa prevažne zo študentov stredných a vysokých škôl a od roku 2011
aj zo žiakov základných škôl vo veku od 12 rokov. V roku 2012 sme naďalej aktualizovali
našu stránku na sociálnej sieti Facebook – ICM Topoľčany.

2.1 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A PORADENSTVA
Počas roka 2012 naša organizácia realizovala informačno – poradenskú činnosť pre
mladých ľudí i širokú verejnosť. Informačnú a poradenskú činnosť sme vykonávali
s podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 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 ICM Topoľčany. Pri
poskytovaní informácií sme sa riadili kritériami spoločnej metodiky práce v ICM,
dodržiavaním a evidovaním jednotnej klasifikácie informácií a medzinárodným
dokumentom „Európskej charty informácií pre mládež“.
V rámci poskytovania informácií sa na nás v minulom roku obracali aj klienti z oblasti
pracovného servisu, ktorí žiadali informácie o voľných pracovných miestach, študentské
brigády v našom regióne, zaujímali sa o pracovné agentúry sprostredkujúce prácu v
zahraničí ako aj poradenstvo pri zostavovaní životopisov, motivačných listov či žiadostí do
zamestnania. V rámci poradenstva pracovného servisu sme využívali vyhľadávanie
voľných pracovných miest prostredníctvom internetových serverov UPSVaR, Kariéra,
Profesia a mnohých iných. Okrem poskytovania informácií a poradenstva sa ICM
Topoľčany aj v roku 2012 zúčastnilo Burzy stredných škôl mesta Topoľčany, v rámci ktorej
sme poskytli informácie žiakom deviatych ročníkov o možnosti štúdia na stredných školách
na Slovensku ale aj v zahraničí, jazykových kurzoch, výmenných pobytoch, možnostiach
„dobrovoľníctva“, pracovných programov v zahraničí a informácie o štipendiách a grantoch
v aktuálnom roku 2012. V roku 2012 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 kariérneho poradenstva, poskytovanie brožúr pri písaní
životopisov, žiadostí a sťažností,
 Organizovanie workshopov v priestoroch ICM a na stredných školách o jeho
činností a pôsobení v rámci mesta Partizánske,
 Bezplatný prístup do siete internetu pre nezamestnaných,

2.2 INFORMÁCIE O KLIENTOCH ICM TOPOĽČANY
V ROKU 2012
V roku 2012 sme ako Informačné centrum mladých v Topoľčanoch zaznamenali
nasledovný počet klientov:

Do 30 rokov

Celkový počet klientov

Nad 30 rokov

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy

Celkový počet klientov

1222

623

1845

174

35

209

1396

767

387

1154

16

17

33

412

180

592

150

10

10

6

16

0

33

50

83

8

Z toho v oblastiach

Evidencia klientov
ICM

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

Do
30

Nad
30

spolu

658

1845

209

2054

783

404

1154

33

1187

160

562

190

592

160

752

0

0

10

6

16

0

16

8

16

41

58

83

16

99

3 VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY ICM TOPOĽČANY
3.1 ICM WORKSHOP VOL. 1
Kde trávime voľný čas? Dal by sa využiť aj lepšie? Pomáha nám v tom Informačné
centrum mladých Topoľčany? Na tieto a aj mnohé iné otázky sme dostávali odpoveď na
prvom z rady mnohých pripravovaných workshopov realizovaných v priestoroch ICM
Topoľčany tentokrát na tému: „Voľný čas a ICM jedným dychom“. Hľadať správne riešenia
nám pomáhala Mgr. Alexandra Hanáková, miestna riaditeľka Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Topoľčany, ktorá vie o vzdelávaní a voľnom
čase skutočne veľa. Neboli sme v pozore, ale naopak sme sa bavili a aktivitami sme
vypĺňali spoločne trávený čas.

3.2 VALENTÍNSKY PLES
Informačné centrum mladých v Topoľčanoch organizovalo dňa 25. februára 2012 prvý
ročník Valentínskeho plesu. Samozrejme nesmeli chýbať sponzori a partneri, bez ktorých
by sa tento prvý ročník neuskutočnil. Na úvod plesu zaznel úvodný valčík, ktorý toto
podujatie slávnostne otvoril. Nechýbala ani tanečná skupina HEROES, ktorá si po každom
vystúpení odniesla skvelý potlesk, ďalej vystúpili kapely The Cannonballs a Koblížc!.
Počas celého plesu hral do tanca DJ Michal Herda. Nesmeli chýbať obľúbené miešané
drinky.

3.3 DEŇ NARCISOV
V piatok 13.4.2012 sa aj v Topoľčanoch uskutočnil Deň Narcisov. Informačné centrum
mladých v Topoľčanoch sa zapojilo do zbierky už šestnásty krát. Rozdávať narcisy a
úsmevy prišlo skoro 40 dobrovoľníkov. Celková vyzbieraná suma je 941,12 €. Už tento rok
sa tešíme na budúci s cieľom, že vyzbieraná suma bude o čosi vyššia.

3.4 WORKSHOP NA TOPOĽČIANSKOM GYMNÁZIU
Navštívili sme topoľčianske gymnázium. Po dlhšom čase sme robili workshop priamo na
škole a bolo to super. A viete, čo bolo najviac super? Odozva deciek. Že ich to bavilo. Že
sa so mnou debatovali a že chceli vedieť.
Ideou workshopu bolo povedať stredoškolákom, aby si dávali bacha na svoje osobné
informácie na Facebooku. Používame ho všetci, no málokto si uvedomuje veci, ktoré sú
na prvý pohľad skryté. Zobral som to teda zo širšia. Vysvetlil som im, prečo nevidia v
novinkách statusy všetkých priateľov. Pýtali sa, či je pravda, že pri žiadosti o prijatie do
zamestnania si personalisti omrknú aj ich profil.
Hovorili sme o tom, z čoho žije taký fejsbúk, ako sa dá používať a zneužívať. Že sa na
ňom dá načierno zarábať. Je to ale proti pravidlám a teda to nesie niekoľko rizík. Pýtali sa
ma, či ich za to môže FB žalovať :) Nie nemôže. Môže vám ale zrušiť váš užívateľský účet
a teda aj váš čierny biznis.
Poradil som im, ako znovu donútiť Facebook, aby im zobrazoval príspevky od kamarátov,
ktorých im skrýval. A propos skrývanie - Facebooku dávame svoje osobné informácie, o
ktorých si myslíme, že k nim majú prístup iba naši friends. Tieto informácie nie sú až také
skryté a to ani keď máte nastavenú vysokú uzavretosť profilu.
Cez aplikácie, ktoré sú často veľmi pofidérne a s minimálnym benefitom pre ich užívateľa,
sa môžu správcovia týchto aplikácií dostať k akejkoľvek informácii z vášho profilu,
aplikácie môžu za vás pridávať príspevky alebo napríklad pristupovať k vašim
fotoalbumom. Najčastejšie im stačí vaša e-mailová adresa. Ak tých adries niekto nazbiera
dostatok, túto databázu vie predať a zrazu budú nič netušiacim užívateľom chodiť spamy.
Tým, že klikáte na srandy typu „aké je moje indiánske meno?“, „aké dve veci potrebuješ?“,
„aký je tvoj osud?“ nechávate niekoho nahliadnuť do vášho profilu. A hlavne pri takýchto
pofidérnych aplikáciách je vysoká šanca, že niekto na vás zarába.

Aplikácie nie sú zlé. To pochopili aj samotné decká. Zlé je nedávať si pozor a klikať na
každú blbosť. A najhoršie je nevedieť, čo je v pozadí. Na workshope boli prváci a druháci
a napriek tomu, že bolo ráno, počúvali a reagovali. Za to som im vďačný.
Presvedčili ma, že stačí, ak dáte najavo, že sa o nich zaujímate a im zas stačí, že im dáte
zaujímavú tému. Ak ich motivujete, pocítite odozvu. Je to tak všade, tak prečo by to
nemohlo fungovať aj na školách?

3.5 ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ
V pondelok (16.4.2012) ICM Topoľčany zorganizovalo pre deti so základných a
materských škôl akciu, ktorá niesla názov Športový deň detí. Táto akcia je pod záštitou
značky Žochár days a konala sa v Topoľčanoch na Margarétke. Na akciu prišlo približne
200 detí, aj keď počasie nebolo ideálne. Mali možnosť vyskúšať si deväť atrakcií. Ak
atrakciu zvládli dostali sladkú odmenu alebo hračku. Deti najviac zaujímal face paiting,
veľkolepé vystúpenie kúzelníka a vystúpenie psovoda s policajným psom. Školáci mali
zo športových atrakcií možnosť vyskúšať napríklad: skákanie vo vreci, hod loptičkou
alebo aj streľbu do hokejovej bránky. Aby neboli po športe smädní, mohli sa občerstviť v
našom bufete, ktorý bol zdarma. Celé doobedie deti sprevádzala skvelá hudba a zábava.

3.6 ŽOCHÁR DAYS 2
Naši dobrovoľníci si opäť neoddýchli, no o to viac sa mladí z okolia Topoľčian bavili! Dňa
20.4.2012 sme usporiadali koncert v kultúrnom dome. Začali sme o 19tej hodine v sobotu
a končili treťou hodinou rannou v nedeľu. Mladí veľmi radi prispeli na obnovu hradu
Krásna Hôrka príspevkom 50 centov alebo vyšším príspevkom, pretože sa im dostalo
skvelej zábavy a hudby od kapiel Neat, o 106, Spins, Mink, Fishing Strip a Segment.

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

3.8 DARUJ HRAČKY KAMOŠOVI
Blížil sa vianočný čas, a tak, ako každoročne, 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.

3.9 Rozchoďme si mesto – prechod
Mladí ľudia z ICM Topoľčany s organizáciou Nástupište 1-12 sa zapojili do akcie
Rozchoďme si mesto. Zrekonštruvali prechod medzi sídliskom „F“ a „Mexikom“
v Topoľčanoch. Podchod krásne vymaľovali, na stenu pribudla jedna krásna slečna,
samozrejme namaľovaná .

3.10 Zelená hliadka Topoľčany
Počas letných prázdnin dobrovoľníci ICM Topoľčany v spolupráci so Zelenou hliadkou
nelenili a poupratovali lesík v Topoľčanoch. Zaplnili desiatky odpadkových vriec plných
odpadkov. Pomohli tak aj sami sebe a prírode.

4 SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
Medzi organizácie, s ktorými sme vytvorili spoluprácu v roku 2012 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 študijno – pracovné agentúry, ktoré poskytujú katalógy, letáky a plagáty
Červený kríž – Mládež Slovenského červeného kríža, ktorí nám pomáhajú spolupracovať na
projektoch

