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Informácie o organizácii:
Informačné centrum mladých (ďalej ICM) v Banskej Bystrici vzniklo v roku
1992 ako jedno z prvých na Slovensku. Skupinka nadšencov, ktorí
pracovali v Rade mládeže okresu si vtedy dala za úlohu založiť inštitúciu,
ktorá by zabezpečovala objektívne potreby a požiadavky mladých ľudí zo
všetkých oblastí. Tak vzniklo záujmové združenie, ktorého zakladajúcimi
členmi
boli zakladateľské subjekty Okresný úrad Banská Bystrica,
Školská správa I. Banská Bystrica, Školská správa II. Banská Bystrica
a Rada mládeže okresu Banská Bystrica. ICM svoju činnosť realizovalo
ako jedno z oddelení Centra voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica. Od
11. 10. 2004 je Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici
zaregistrované na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-24635
ako
občianske združenie so sídlom na Komenského ul. 12.
ICM
je zamerané na všestrannú podporu informovanosti a pomoci
mladým ľuďom v najrôznejších oblastiach ich života.
ICM v Banskej Bystrici je členom Združenia informačných a poradenských
centier na Slovensku ako strešnej organizácie.
Programové ciele ICM:
Hlavným cieľom činnosti ICM
je podpora, rozvoj a poskytovanie
informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí bez rozdielu
vierovyznania, národnosti, sociálneho postavenia, či názorovej, sexuálnej
alebo inej orientácie.
Obohatiť mladého človeka komplexnými informáciami a tým zvýšiť jeho
poznanie, rozšíriť jeho vedomostný obzor a v konečnom dôsledku prispieť
k rozvoju jeho vlastnej osobnosti a pomoci správne sa rozhodovať
v dôležitých životných situáciách.
Informačné centrum mladých poskytuje informácie a poradenstvo
z týchto oblastí:
Informačný a pracovný servis:
-

informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
databáza voľných pracovných miest pre získanie krátkodobého
a trvalého zamestnania
databáza žiadateľov o zamestnanie
adresáre inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce
informácie o práci v zahraničí, ponuka, overovanie spoločností
zaoberajúcich sa sprostredkovaním práce v zahraničí
nepriame sprostredkovanie au-pair pobytov

Vzdelávanie:
-

informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
rekvalifikačné, jazykové a praktické kurzy
krátke študijné návštevy, štipendijné pobyty
adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti vzdelávania
informačný servis medzinárodnej spolupráce

Cestovanie:
-

informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
trávenie dovoleniek,
dovolenky z ponúk cestovných kancelárií
zvýhodnené pre mladých ľudí
informácie o cestovnom ruchu
adresáre inštitúcií aEorganizácií činných v oblasti cestovného ruchu
cestovné kancelárie, ubytovacie možnosti a pod.
informácie MZV SR o jednotlivých štátoch sveta, adresáre
zastupiteľských
orgánov
v SR
a v zahraničí
a
informácie
o jednotlivých štátoch sveta

Voľný čas:
-

aktívne využívanie voľného času
detské tábory, turistika
spolupráca s inými detskými a mládežníckymi organizáciami
adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti voľného času detí
a mládeže

Odborné poradenstvo:
-

psychologické
právne
sexuologické

Občan a spoločnosť:
-

-

aktivity zamerané na prevenciu voči AIDS, kriminalite, drogovej
závislosti a iných negatívnych javov
informácie
o základných
právach
národnostných
menšín
a etnických skupín
informácie
a aktivity
zamerané
na
postupnú
integráciu
homosexuálne a bisexuálne orientovaných občanov a mladých ľudí
do spoločnosti
sociálna a zdravotná prevencia
adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti sociálnej,
zdravotnej, preventívnej a celospoločenskej
aktivity v prospech mužov a žien a potláčanie rasizmu, xenofóbií
a občianskej neznášanlivosti

Príležitostná činnosť v roku 2004:
Január 2004
Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici v rámci programu
“Prevencia zdravia mladej generácie“ začalo s organizovaním série
prednášok na túto tému. V tomto mesiaci sa uskutočnila prednáška pod
názvom „Zdravá výživa – Jedlo ako jed, jedlo ako liek“ – o stravovacích
návykoch, ktoré bezprostredne ovplyvňujú nielen zdravie, ale aj kvalitu
života mladého človeka.
V dňoch 22. – 24. 1. 2004 sa pracovníčka ICM v B.B. zúčastnila školenia
pod názvom „Krok za krokom“, ktorého cieľom bolo priblížiť účastníkom
kroky pri zostavovaní projektov.
Február 2004
ICM v B.B. pripravilo pre mladých ľudí prednášku na tému „Prevencia
pred negatívnymi vplyvmi prostredia a techniky“.
Marec 2004
V dňoch 1. 3. – 5. 3. 2004 – počas jarných prázdnin, ICM pripravilo pre
mladých ľudí „Jarnú lyžovačku“ v Malachove, kde v spolupráci
s prevádzkovateľmi vleku mohli účastníci tejto akcie lyžovať počas celého
týždňa za jednorázový poplatok 150,-Sk.
ICM v tomto mesiaci uskutočnilo prednášku pod názvom „Odbúravanie
stresu“.
Dňa 17. 3. 2004 v spolupráci s Fakultou humanitných vied UMB v B.B.
ICM uskutočnilo v priestoroch tejto fakulty „Prezentačný deň ICM“, kde sa
študenti tejto fakulty mohli oboznámiť s aktuálnymi ponukami ICM.
V dňoch 22.3. a 23.3.2004 pracovníci ICM v spolupráci s agentúrou
Bakalári uskutočnili nábor na prácu na Cypre.
Apríl 2004
V spolupráci s Gymnáziom A.Sládkoviča v B.B. ICM v dňoch 2.4 –
6.4.2004 uskutočnilo akciu „Cesta k povolaniu“, ktorej sa zúčastnili
študenti posledných ročníkov. Obdobná akcia sa uskutočnila aj dňa
21.4.2004, kde ICM navštívili študenti Obchodnej akadémie v B.B.,
s ktorou má ICM veľmi dobrú dlhoročnú spoluprácu, v rámci ktorej sa dňa
7.4.2004 konala akcia „Prezentačný deň ICM“ v priestoroch akadémie.
ICM v B.B. zahájilo dňa 16. 4. 2004 otvorenie „FIT KLUBU“ pre mladých
nadšencov pohybu, zameraného na aeróbne a relaxačné cvičenia, kde si
mladí ľudia mohli 2 x do týždňa otestovať svoj pohybový potenciál
a vyhodnotiť svoje pokroky podľa tréningového denníka Muscle&Fitnes.

Máj 2004
ICM v Banskej Bystrici pripravilo pre študentov Gymnázií besedu
s odborníkom na tému „Etikoterapia a Kalokagatia“.
V rámci „Prezentačných dní“ ICM ponúkalo informačné a poradenské
služby na Filologickej fakulte UMB a Pedagogickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici.
Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici sa v dňoch 9. – 14. 5.
2004 prezentovalo na Námestí SNP počas Olympijskej štafety
a v spolupráci s Centrom voľného času – JUNIOR pripravilo účastníkom
kultúrny program.
V rámci spolupráce s Centrom voľného času – JUNIOR ICM zorganizovalo
pre študentov Gymnázia A. Sládkoviča prezentačný deň EDS programu
EÚ MLÁDEŽ a besedu s dobrovoľníkom z Francúzska, ktorý prišiel na
Slovensko v rámci projektu EDS.
Jún 2004
Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici sa zúčastnilo
celomestskej akcie Centra voľného času – JUNIOR, poriadanej
k Medzinárodnému dňu detí dňa 1. 6. 2004 pod Pamätníkom SNP
v Banskej Bystrici, kde prispelo svojim kultúrnym programom. Bola
vyhlásená súťaž pod názvom „Prezentácia mladých talentov“, do ktorej sa
mohli prihlásiť všetci, ktorí chceli ukázať svoj talent, či už ako jednotlivci
alebo celé skupiny.
Svojou účasťou sa ICM v B.B. podieľalo na akcii pre základné školy pod
názvom „Policajt môj kamarát“ v dňoch 8. 6. – 9. 6. 2004.
ICM v B.B. sa prednáškou a besedou pod názvom „Prevencia proti
drogám, alkoholizmu fajčeniu a iným toxikomániám“ zapojilo do programu
boja proti patologickým javom.
Júl 2004
Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici v spolupráci s CK Solium
B.B. pripravilo pre mladých ľudí z banskobystrických stredných
a vysokých škôl relaxačno-pobytový tábor v Taliansku – Bibione v dňoch
2. 7. – 11. 7. 2004.
August 2004
August 2004 sa v meste Banská Bystrica niesol v znamení osláv 60.
výročia Slovenského národného povstania, ktorých sa zúčastnilo aj
Informačné centrum mladých a pripravilo kultúrno – športový program
pre účastníkov osláv.

September 2004
Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici uskutočnilo v spolupráci
s Fakultou humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, Obchodnou
akadémiou v Banskej Bystrici a Centrom voľného času – JUNIOR
„Prezentačné dni ICM“ spojené s besedou s dobrovoľníkmi z Francúzska
a Nemecka, ktorí hosťovali v C.V.Č.-JUNIOR v rámci projektu EDS.
Október 2004
ICM v B.B. sa zúčastnilo dňa 5. 10. 200 na „Horehronských hrách“, ktoré
sa poriadajú každý rok na štadióne Štiavničky v Banskej Bystrici, kde si
športovci merajú svoje športové výkony.
V spolupráci s C.V.Č. – JUNIOR dňa 12. 10. 2004 ICM v B.B. pripravilo
športovo – zábavné súťaže pre žiakov Základnej školy Moskovská ul.,
Banská Bystrica.
November 2004
ICM v Banskej Bystrici rozoslalo na stredné školy v banskobystrickom
regióne pracovné listy „Nenáročne a tvorivo o NATO“, ktoré obdržalo od
ZIPCeM.
December 2004
Pracovníčka Informačného centra mladých v Banskej Bystrici sa
zúčastnila dňa 10. 12. 2004 semináru o projekte EURODESK v Trenčíne,
ktorý
je zameraný na vyhľadávanie informácií na stránke
www.eurodesk.sk.
Stála činnosť v roku 2004:
Stála činnosť v roku 2004 bola zameraná na poskytovanie informácií
a poradenstva pre mladých ľudí z oblasti daných záujmovými okruhmi
ICM a potrebami mládeže zo všetkých oblastí ich života. Tieto aktivity ICM
v Banskej Bystrici poskytovalo v samostatnej miestnosti určenej pre
klientov v pracovné dni od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Konkrétne výsledky stálej činnosti v roku 2004:
V roku 2004 sa o informačný a pracovný servis zaujímalo celkom
1 576 klientov. Najväčší záujem bol o prácu v zahraničí a Au-Pair pobyty.
Veľa záujemcov využilo i počítačový program „Cesta k povolaniu“, o ktorý
bol najväčší záujem z radov študentov stredných škôl.

O informácie týkajúce sa vzdelávania malo záujem 276 klientov.
Informácie sa týkali hlavne študijných a štipendijných pobytov v zahraničí
a možností štúdia na SŠ a VŠ na Slovensku.
ICM podalo v roku 2004 informácie z oblasti cestovania 79 klientom
prostredníctvom telefonátov, elektronickej pošty a osobným kontaktom.
O voľnočasové aktivity v meste Banská Bystrica prejavilo záujem 101
mladých ľudí, 40 klientov malo záujem o informácie rôzneho druhu, ako
sú napr. priváty v meste, ubytovanie pre študentov, kontakty, výučba
posunkovej reči a pod.
Poradenskú činnosť využilo v roku 2004 prostredníctvom ICM Banská
Bystrica 116 klientov, ktorým pomohli v ich probléme odborníci z oblastí
psychológie, sexuológie, právnej, zdravotníckej, ekonomickej a i.
ICM v Banskej Bystrici poskytlo mladým ľuďom možnosť vyhľadávania
informácií prostredníctvom internetu, počas roka ICM ponúkalo možnosť
kopírovacích služieb, či využívania PC.
Záverečné informácie:
Všetky informácie uvedené v správe o činnosti za rok 2004 sú zároveň
prehľadom aktivít, ktorým sa chceme venovať tento rok a oblastí, kde by
sme svoju prácu tento rok radi zintenzívnili.

V Banskej Bystrici, 1. 2. 2005

