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Úvod:
Informačné centrum mladých, nezisková organizácia v Martine (ďalej len ICM)
vzniklo medzi prvými informačnými centrami pre mladých ľudí v Slovenskej republike
už v roku 1993.
ICM sa pretransformovalo na neziskovú organizáciu s platnou registráciou ku
dňu: 22.12.1998 a v súčasnosti je registrované na registrovom úrade neziskových
organizácií – Okresnom úrade v Žiline pod číslom: OVVS/NO-3/98.
ICM je signatárom a členom Združenia informačných a poradenských centier
mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM v SR), ktoré je strešnou organizáciou
Informačných centier mladých v SR.
Naša organizácia zabezpečuje všeobecne prospešné služby pre mladých ľudí
so zameraním hlavne na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ktoré
sú realizované
informačnými
službami
získavaním,
sprostredkovaním
a zverejňovaním informácií z prístupných zdrojov pre návštevníkov z oblasti daných
záujmovými okruhmi siete ICM a potrebami mládeže vo všetkých oblastiach ich života
najmä poskytovanie informácií o možnostiach vzdelávania v SR a v zahraničí,
o študijných pobytoch a pracovno-vzdelávacích brigádach, ako aj rôznych iných
informácií podľa potrieb mladých ľudí a možností nášho ICM, tiež podporovanie
a rozvoj informačno-poradenských činností pre deti a mládež, ako základného
predpokladu ich participácie na živote spoločnosti.
Dávame priestor mladým ľuďom na ich vlastnú sebarealizáciu, ktorá im
umožňuje aktívne sa zapojiť do diania v spoločnosti a pomáhať im rozvíjať si zručnosti
a schopnosti, hlavne v oblasti participácie mladých ľudí na živote mesta, v oblasti
zdravého životného štýlu, v oblasti dodržiavania a rešpektovania ľudských práv
a slobôd a tiež v prevencii sociálno patologických javov, najmä v oblasti Obchodovania
s ľuďmi (OsĽ). Organizujeme s mladými ľuďmi štruktúrovaný dialóg a tiež
organizujeme celoslovenskú súťaž žiakov základných, stredných a vysokých škôl
s stavbe a programovaní autonómnych robotov RoboRAVE SR, z ktorej sa víťazi
zúčastňujú aj medzinárodných kôl po celom svete, najmä v USA.
Zameranie činnosti ICM, n.o. Martin v roku 2017.
Naša činnosť bola v roku 2017 upriamená na podporu prístupu mladých ľudí
k informáciám v prioritných oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, kariérne
poradenstvo, podpora podnikania, rozvoj podnikavosti mládeže, aktívne občianstvo,
participácia a mládežnícke dobrovoľníctvo a to zabezpečením kvalitných informačných
a poradenských služieb, na organizovanie cielených diskusií, besied a aktivít v rámci
spolupráce s organizáciami a subjektmi zameranými na prácu s mládežou a mladými
ľuďmi ( ďalej ML ), ktorí sú najlepšou formou šírenia informácií medzi rovesníkmi.
Aktivity boli uskutočňované zážitkovou formou so zapojením na mladých ľudí –
dobrovoľníkov do tvorby informácií na úrovni regiónu Turca podľa priorít Stratégie EÚ
pre mládež v rokoch 2015 – 2021 v Slovenskej republike.
Súčasťou našej činnosti bola informovanosť mladých ľudí, efektívne
zabezpečenie ich účasti na realizácii aktivít , ktoré sú pokračovaním plnenia záverov
správy v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ v druhom polroku 2016
s dôrazom na rozvoj talentu mladých ľudí v budúcich rokoch.
Cieľovou skupinou boli žiaci ZŠ a SŠ, nezamestnaná mládež, znevýhodnení
ML, mládež hľadajúca lepšie pracovné zaradenie a aj široká verejnosť. Len kvalitné
a aktuálne informácie, ako aj ich dostupnosť pomôžu mladým ľuďom vedomostne

i osobnostne rásť, čím sme prispeli k rozvoju vedomostnej spoločnosti
a k zmysluplnému tráveniu voľného času ML.
V nami organizovaných aktivitách sme ML zabezpečili rovnosť príležitostí bez
ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine
obyvateľstva.
Informácie poskytovala vyškolená konzultantka , denne v čase od 11:00
do 17:00 hod v priestoroch ICM na ulici Malá hora 3 v Martine. Poskytovanie
informácií bolo realizované podľa kritérií spoločnej metodiky práce v ICM,
na Slovensku,
dodržiavaním jednotnej klasifikáciou informácií a v súlade
s medzinárodným dokumentom: „Európska charta informácií pre mládež“.
Podpora ďalších aktivít:
Priebežne počas celého roka sme realizovali:.
- organizovanie stretnutí v priestoroch ICM so zameraním na činnosť ICM,
o spôsoboch podávania informácií, o možnostiach poskytovaných služieb,
- spolupráca s pedagógmi zo škôl pri realizácii voľnočasových aktivít,
- zapojenie sa do realizácie iných projektov, ktoré tiež zviditeľnili činnosť nášho
ICM na verejnosti
Prehľad aktivít v roku 2017
Robotiáda 2017
Dňa 10. februára 2017 sa v priestoroch VIDA - Science centrum Brno konal
štvrtý ročník medzinárodnej súťaže v stavaní robotov zo stavebnice Lego Mindstorms.
Na súťaži sa zúčastnilo aj ICM Martin s dvoma tímami zo svojho CVČ, jeden tím bol
v kategórii Freestyle ZŠ a druhý v kategórii Čára SŠ.
Súťažné kategórie boli určené pre žiakov základných a stredných škôl,
kde porovnávali svoje stavebné a programovacie vedomosti a zručnosti.
Súťažilo sa v piatich kategóriách ( Čáry, Sprint, Dálkový Medvěd, Autonómný
Medvěď, Freestyl). Výsledky sa nachádzajú : http://www.robotiada.cz/o-soutezi. Počas
dňa účastníci súťaže mali možnosť navštíviť science centrum VIDA - zábavný vedecký
park, v ktorom sa nachádza 170 interaktívnych exponátov a každý si prišiel na svoje.
Radi by sme sa poďakovali organizátorovi súťaže, ktorý nám umožnil zúčastniť
sa, získať nové skúsenosti a inšpirácie pre našu ďalšiu činnosť v oblasti robotiky
RoboCup 2017
V dňoch 6. – 8. apríla 2017 sa v Martine v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha
konala celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné
školy. Cieľom súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností
detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných
a kybernetických systémov riadenia technologických procesov. Na súťaži sa zúčastnilo
aj ICM Martin s tímom zo svojho CVČ v kategórii Konštrukcia, ktorá bola tento rok
zaujímavá a náročná a súťažilo v nej 18 tímov. Súťažné družstvá do poslednej chvíle
nevedia, čo ich čaká. Na mieste podľa úlohy vyhlásenej porotou vytvoria model robota
z vlastnej stavebnice, pričom typ stavebnice a použitý materiál sú bez obmedzenia
a zostavia program tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy. V kategórii
Konštrukcia mali súťažiaci vytvoriť robota, ktorý dokáže na elektronickom klavíri
(syntetizátore) položenom na podlahe zahrať stupnicu, akordy a nejaké skladby.
Zadanie dostali o 13:00 a súťaž sa začala večer o 19:00. Úloha si tentoraz vyžadovala
nielen znalosti programovania, ale aj niečo z hudobnej teórie. Súťažiaci zvolili dva
prístupy, buď sa robot pohyboval na kolieskach pozdĺž klávesnice a mohol hrať

teoreticky čokoľvek a v ktorejkoľvek oktáve, alebo statický robot využíval štyri prsty
schopné stlačiť štyri klávesy. Na skúšanie mali k dispozícii tri syntetizátory, tie isté boli
potom aj v súťaži. Náš tím získal pekné ôsme miesto, k čomu mu srdečne blahoželáme.
Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2017
Dňa 17. mája 2017 sa v priestoroch kongresovej sály Úradu ŽSK v Žiline
uskutočnila Konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2017, na ktorej sa zúčastnili
aj zástupcovia Informačného centra mladých, n. o. Martin.
Súčasťou konferencie bolo udeľovanie ocenenia Inovácia Žilinského kraja.
Informačné centrum mladých Martin dostalo poďakovanie od Žilinského
samosprávneho kraja za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja. Sme radi,
že sme našimi aktivitami v oblasti robotiky prispeli k inovácii ŽSK a v tejto činnosti
budeme naďalej pokračovať

Projektový manažment v práci s mládežou
V termíne od 23 júna do 30. júna 2017 sa pracovníci ICM, n. o. Martin zúčastnili
akreditovaného vzdelávacieho programu s názvom: Projektový manažment v práci
s mládežou – modul II. a po jeho úspešnom absolvovaní získali cenné Osvedčenie
o získanej odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou.
Bolo to úžasné stretnutie úžasných ľudí, bohaté na získanie vedomostí a
skúseností v oblasti projektového manažmentu v práci s mládežou, ktorej sa naše ICM
Martin venuje už 24 rokov.
ICM, n.o. Martin sa úspešne prezentovalo na Noci Výskumníkov v Žiline
Dňa 29.9.2017 sa konal 11. Ročník Festivalu vedy na Slovensku Noc
výskumníkov. Na Žilinskej Európskej noci výskumníkov 2017 v Žilinskom AUPARK
Shopping Centre sa expozícia nášho stánku s názvom Súťaž robotov ROBORAVE SK
stretla s veľkým záujmom žiakov základných a stredných škôl. III. ročník
celoslovenskej súťaže autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko – 2017, ktorú
organizuje AMAVET v spolupráci s Informačným centrom mladých, n. o. a Žilinskou
univerzitou v Žiline sa bude konať v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v priestoroch
Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 1 .

Súčasťou celoslovenskej robotickej súťaže, určenej pre žiakov základných
a stredných škôl budú aj pracovné workshopy a vedecká konferencia so zahraničnou
účasťou na tému: „Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji - Možnosti robotiky
v popularizácii vedy“.

RoboRAVE Slovensko 2017
V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline
(UNIZA) konal tretí ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod
názvom RoboRAVE Slovensko 2017. Už tretí rok Informačné centrum mladých, n. o.
Martin v spolupráci s AMAVET klubom 549 z Martina a Žilinskou Univerzitou v Žiline
organizujú túto súťaž, ktorá mohla byť v tomto roku zrealizovaná aj vďaka finančnej
podpore MATADOR Group.
Motto súťaže „Today´s Play, Tomorrow´s Pay“ hovorí o jej cieli, kde „dnes hrou
získané vedomosti a zručnosti bude možné v budúcnosti zúročiť aj finančne“. Táto
súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20
rokov. Do tohto ročníka sa prihlásilo 29 tímov z celého Slovenska, čo je viac ako
dvojnásobný počet oproti minulému roku. Prihlásené tímy bojovali v troch kategóriách:
súboj rytierov, doprava loptičiek (má dve podkategórie, určené zvlášť pre žiakov
základných a stredných škôl) a hasenie ohňa ( čo je najzložitejšia kategória ),
v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť
4 horiace sviečky). Víťazmi tejto najzložitejšej kategórie sa stali študenti z Gymnázia
Viliama Paulinyho-Tótha Martin, a to Michal Miškolci, Tereza Rafajová a Tomáš
Štefanov s robotom, ktorý má názov FBRD. Okrem získaných vecných darov boli
nominovaní na Celosvetové finále RoboRAVE International, ktoré bude v tomto
školskom roku v máji 2018 organizované v meste Albuquerque, v štáte Nové Mexiko
v USA, kde sa stretne cca 1.800 nadšencov robotiky z celého sveta.
V kategórii JUSTING - 2 ( Súboj rytierov - 2 ) získali pekné 3.miesto žiaci
Základných škôl z Martina, členovia záujmových útvarov S CVČ, Malá hora 3 Martin,
Filip Husárik a Nicolas Mažári s robotom BTP. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme
sa na ďalšie ročníky súťaže.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Žilinskej univerzity za
pomoc, poskytnutie priestorov a príjemnú atmosféru Festivalu.

SK2 Bratislava – Spotrebiteľské poradenstvo
Zástupcovia ICM, n. o. Martin sa v dňoch 23.11. a 24.11.2017 zúčastnili kurzu
SK2 Bratislava – Spotrebiteľské poradenstvo v rámci nového programu Consumer
Champion (Learn, Share, Succeed), ktorý sa konal v Bratislave. Jeho hlavným cieľom
bolo ponúknuť účastníkom aktivity na podporu budovania kapacít a zlepšenie
efektívneho fungovania spotrebiteľských organizácií (vrátane zástupcov ostatných
inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou spotrebiteľa), podporiť výmenu dobrých praktík
medzi členmi i organizáciami. Program bol určený najmä spotrebiteľským organizáciám
založeným v jednotlivých členských štátoch EÚ, EEA a kandidátskych krajinách, kde je
spotrebiteľská ochrana zatiaľ nedostatočne rozvinutá a bez vplyvu.
Spotrebiteľský kurz bol na veľmi profesionálnej úrovni, orientovaný hlavne na
komunikáciu a komunikačné zručnosti, niektoré časti boli prezentované pútavou formou
s aktívnym zapojením účastníkov, názornými ukážkami, čo bolo veľmi zaujímavé.
Naše ICM, n. o. Martin ponúka svojim klientom poradenstvo aj v oblasti
ochrany spotrebiteľov, účasť na kurze bola prínosná, najmä výmena skúsenosti a
prezentovanie zaujímavých prípadov poradenstva, ukážkové stretnutia s klientmi, ale aj
riešenie lektormi zadaných ukážkových prípadov v praxi.
FIRST LEGO League“ (FLL)
Dňa 1.12. 2017 sa členovia našich krúžkov Robotika pre žiakov ZŠ a Robotika
pre žiakov SŠ pod vedením Ing. Jozefa Ristveja a za pomoci RNDr. Alici Karkušovej z
GVPT Martin zúčastnili regionálnej súťaže First LEGO league, ktorá sa konala v Žiline.
Tím s názvom Fire Breathing Rubber Duckies (FBRD) získal v kategóriach Robot
design, Tímová práca a Robot game 2. miesto, v kategórii Výskumný projekt získali 1.
miesto a tým aj 1. miesto v celkovom hodnotení – celkový víťaz. Ako celkový víťaz
postúpili na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. a 12. februára 2018 v
Poľsku v meste Lodž.
Hlavným cieľom tejto súťaže je podpora a realizácia aktivít pre deti a mládež,
hlavne v oblasti techniky a robotiky s cieľom nadchnúť čo najväčšie množstvo detí a
mládeže, ponúknuť im mimoškolskú aktivitu rozvíjajúcu tvorivosť, tímovú prácu,
prezentačné i jazykové schopnosti. Radi by sme pomohli svojou prácou dostať robotiku
do škôl, aby sa deti neformálne vzdelávali hravou formou. Našich aktivít sa môžu
zúčastňovať už žiaci základných škôl, čím prispievame k rozvoju vedomostnej
spoločnosti pre deti v nižšom veku. Naše ICM je otvorené aj pre aktivity tohto typu,
našou snahou je rozvoj talentu mládeže na Slovensku.

Oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2017
Zástupcovia ICM, n. o. Martin sa dňa 7.12.2017 zúčastnili oceňovania
dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2017, ktoré usporiadalo Žilinské
dobrovoľnícke centrum. Toto oceňovanie je zamerané na zvýšenie statusu
dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
(jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť,
ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych
oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia,
kultúry, výchovy, vzdelávania a pod.
Je to ocenenie dobrovoľníkov a organizácií, ktorí svojimi aktivitami vytvárajú
zázemie pre dobrovoľníctvo a verejne ho podporujú, či inovatívnych projektov, ktoré
priniesli zmenu, ako aj ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity
a motivovania k službe pre druhých. Je to ocenenie tých, ktorí svojim konaním prispeli
k šíreniu dobra a pozitívnej zmeny v spoločnosti. Medzi nominovanými bol aj zástupca
ICM Martin Ing. Jozef Ristvej, ktorý aktivitami v práci s mládežou najmä v oblasti
robotiky v značnej miere prispieva k rozvoju talentu mladých ľudí a tým aj k rozvoju
vedomostnej spoločnosti. Právom mu patrí poďakovanie za túto prácu, dostal Ďakovný
list v oblasti dobrovoľníctva v kategórii Srdce seniora.

V roku 2017 sa nám podarilo:
– zabezpečiť prístup širšej skupine ML s osobitným zreteľom na znevýhodnené
skupiny mladých ľudí k informáciám v prioritných oblastiach (vzdelávanie,
zamestnanosť, kariérne poradenstvo, podpora podnikania, rozvoj podnikavosti mládeže,
aktívne občianstvo, participácia a mládežnícke dobrovoľníctvo),
– poskytovať ML bezplatné informácie a poradenstvo vhodnými formami a s
využitím moderných technológií s potrebou zameriavať sa na vyhľadávanie nových
cieľových skupín mládeže,
– rozvíjať spoluprácu so subjektmi, ktoré tvoria a distribuujú informácie z
prioritných oblastí, akým je vzdelávanie, zamestnanosť, kariérne poradenstvo, podpora
podnikania, rozvoj podnikavosti mládeže, aktívne občianstvo, participácia
a mládežnícke dobrovoľníctvo,
- naďalej podávať a poskytovať informácie na profesionálnej úrovni,
- poskytovať psychologické poradenstvo na profesionálnej úrovni,
- poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany spotrebiteľa a právne poradenstvo
na profesionálnej úrovni,
- umožniť bezplatný prístup na internet, najmä mladým nezamestnaným ľuďom,
aby si tak mohli hľadať zamestnanie prostredníctvom internetu,
- realizovať voľno časové aktivity,

Pokračovanie činnosti Súkromného centra voľného času ( ďalej len SCVČ )
SCVČ je výchovno – vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež zriadené v zmysle
zriaďovacej listiny SCVČ č. 05-2008 zo dňa 12.01.2008 s účinnosťou od 1.9.2008,
ktorú vydalo Informačné centrum mladých, n. o. V Paulinyho Tótha 3 v Martine,
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SCVČ plní úlohy, na čo bolo určené. Jeho činnosť je zameraná na zmysluplné
trávenie voľného času detí a mládeže, najmä v poobedňajších hodinách, tiež
na realizáciu krúžkovej činností a voľno časových aktivít. V jednotlivých záujmových
útvaroch (krúžkoch) rozvíjame vedomosti a schopnosti detí a mládeže, ponúkame
im možnosti sebarealizácie a tiež rady ako užitočne tráviť voľný čas. Našou snahou
je hlavne aktívny rozvoj ich fyzického, duchovného, psychického a kultúrneho rastu.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v roku 2017 (v EUR):
Príjmy ICM n. o. v roku 2017 spolu ................................................................... 84.446
Výdaje ICM n. o. v roku 2017 na správu .................................................................... 0
Výdaje ICM n. o. v roku 2017 na svoju činnosť spolu ...................................... 94.381
z toho na činnosť S CVČ ...............................................................................78.735
Rozdiel príjmov a výdavkov ICM n. o. v roku 2017 spolu ................................ - 9.935
Hospodársky výsledok ICM, n. o. v roku 2017 - strata ....................................... - 9.935
Záporný hospodársky výsledok za rok 2017 vznikol úhradou nákladov na
informačné a poradenské činnosti vykonávané ICM, n.o. v Martine, na ktoré v priebehu
roka 2017 ICM, n.o. neobdržalo dotáciu.
ICM, n. o. Martin nemalo v roku 2017 výdaje na správu, nakoľko členovia
Správnej rady nepožadovali úhrady nákladov spojených s výkonom ich funkcie
v Správnej rade a v štatutárnych orgánoch neziskovej organizácie.
Prehľad a rozsah príjmov ICM n. o. v členení podľa zdrojov (v EUR):
a) Dotácie a príspevky na činnosť ICM,n.o. a SCVČ spolu .................................. 78.876
z toho:
- grant z MŠVVaŠ SR (IUVENTA – progr.ml.) na činnosť ICM, n.o. v Martine ....... 0
- dotácie Ministerstva školstva SR na Vzdel. poukazy pre S CVČ ................... 25.075
- príspevky mesta Martin na činnosť ICM a SCVČ ............................................ 3.033
- príspevky ŽSK na činnosť ICM a SCVČ ........................................................ 50.168
- príspevok ŽSK na projekty ICM, n.o. .................................................................. 600
b) dary od PO na činnosť ICM, n.o. .............................................................................665
c) 2% z dane FO a PO ..................................................................................................765
d) príjmy z majetku ..........................................................................................................0
z toho:
- úroky z vkladov v banke na všetkých účtoch ................................................... 0,00
e) členské príspevky členov v S CVČ........................................................................4.140
f) iné príjmy z činnosti organizácie a jej majetku ............................................................0
Príjmy v roku 2017 spolu ..................................................................................... 84.446
ICM, n. o. Martin v roku 2017 využívalo pre svoju činnosť okrem svojho
majetku (osobného počítača a počítačového projektora zakúpeného v roku 2002)
aj majetok, ako priestory klubovní, atď.., ktorý si na realizáciu svojej činnosti
krátkodobo prenajímalo.
ICM, n.o. si do konca roka 2017 uhradilo všetky svoje záväzky, ktoré mu vznikli
pri jeho činnosti v danom roku a do roku 2018 neprešlo s nesplatenými záväzkami voči
dodávateľom ani zamestnancom ICM, n.o. a SCVČ, taktiež nemá žiadne pohľadávky
za rok 2017 voči iným subjektom. Stratu vo výške 9.935 €, vytvorenú v roku 2017 pri
činnosti Informačných služieb pre mládež uhradilo zo svojho majetku.

Počas roka 2017 nastali v orgánoch ICM, n.o. nasledovné zmeny.
Orgány neziskovej organizácie ICM, n.o. v Martine od 28. januára 2017
pracovali zložení tak, ako boli voľbami doplnené na zasadaní Správnej rady dňa 28.
januára 2017, na funkčné obdobie Správnej rady, ktoré plynie do 22. decembra 2018.
Zloženie orgánov ICM, n.o. - správnej rady a revízora, ktorým funkčné obdobie
plynie do 22. decembra 2018:
Ing. Jozef Ristvej, - predseda správnej rady
Ing. Anna Ždánska - podpredsedníčka správnej rady
p. Pavol Takáč- člen správnej rady
p. Martina Kubíková - revízor
Štatutárnym orgánom ICM, n. o. a jeho riaditeľkou je od svojho vymenovania
3. mája 2011 Ing. Helena Ristvejová.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým partnerom, inštitúciám, dobrovoľníkom, našim klientom
a účastníkom projektov, všetkým zainteresovaným, ktorí sa aktívne podieľali
na realizovaní aktivít a na činnosti ICM, n. o. v Martine v priebehu roka 2017.
Naše úprimné poďakovanie patrí hlavne Žilinskému samosprávnemu kraju
za finančnú podporu ICM, n.o. a Súkromného centra voľného času, vďaka ktorej sme
mohli zrealizovať krúžkovú činnosť a ostatné aktivity pre mladých ľudí, ďalej
Mestu Martin tiež za finančnú podporu krúžkovej činnosti a Žilinskej univerzite
v Žiline za spoluprácu pri organizovaní celoslovenských aktivít pre mládež.

V Martine, dňa 27. januára 2018
Vypracovala: Ing. Helena Ristvejová
riaditeľka ICM, n.o. v Martine

