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1. Informácie o organizácii

Informačné centrum mladých (ďalej ICM) v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1992
ako jedno z prvých na Slovensku. 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.

2. Cieľ činnosti
Hlavným cieľom činnosti ICM je získavanie, sprostredkovanie a zverejňovanie
informácií z prístupných zdrojov pre návštevníkov z oblasti daných záujmovými
okruhmi siete ICM a potrebami mládeže vo všetkých oblastiach ich života, podpora,
rozvoj a poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí
bez rozdielu vierovyznania, národnosti, sociálneho postavenia, či názorovej,
sexuálnej alebo inej orientácie. Cieľom je 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.
Podpísaním Európskej charty informácií pre mládež ICM v Banskej Bystrici
pristúpilo k napĺňaniu cieľov Európskej charty informácií pre mládež.
Cieľom Charty je sumarizácia odporúčaní smerujúcich k rozvoju informačných
a poradenských služieb pre mládež a návod na aplikáciu všetkých foriem
mnohostrannej práce s informáciami pre mládež. Charta konštituuje základ
pre minimálne normy a kvalitatívne opatrenia, ktoré by mali byť stanovené v každej
krajine ako prvok koordinovaného prístupu k informáciám pre mládež v rámci
jednotlivých národných politík.

3. Hodnotenie činnosti podľa Jednotnej klasifikácie informácií

Hlavnou náplňou Informačného centra mladých /ICM/ bolo poskytovanie
informácií a poradenstva podľa Jednotnej klasifikácie informácií, ktorú odsúhlasilo

predsedníctvo Združenia informačných a poradenských centier na Slovensku
ako jednotný model pre všetky ICM, ktoré pracujú v rámci celej SR.
V rámci

Jednotnej

klasifikácie

informácií

ICM

ponúkalo

svoje

služby

v nasledovných oblastiach:

3.1 Pracovný servis:

-

informácie

a databáza

voľných

pracovných

miest

pre

získanie

krátkodobého a dlhodobého zamestnania
-

informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania

-

databáza žiadateľov o zamestnanie

-

adresáre inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce

-

informácie

o

brigádach

doma

a v zahraničí,

ponuka,

overovanie

spoločností, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním práce v zahraničí
-

Au pair pobyty

-

dobrovoľnícke práce v SR i v zahraničí

-

psychologický test – Cesta k povolaniu

- Práca v SR
V oblasti zamestnanosti mali možnosť mladí ľudia získať akékoľvek informácie
o voľných

pracovných

miestach,

ktoré

sme

v našom

centre

spracovávali

z internetových ponúk, z ponúk firiem, organizácií a Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny, rešeršu z inzertných novín a časopisov, z regionálnych médií a iných
prístupných zdrojov. Využívali sme aj internetové stránky voľných pracovných miest.
V hodnotenom období mladí ľudia prejavili záujem aj o práce „teleworking“. Naši
klienti, hlavne absolventi škôl, ktorí ostali bez zamestnania, nás navštevovali
aj vďaka oznamu, ktorý nám umiestňoval Úrad práce na svojich portáloch.

- Akcie ICM v rámci pracovného servisu
V roku 2006 sme nadviazali spoluprácu s informačným strediskom Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, v rámci ktorej nadobudli nezamestnaní
absolventi skúsenosti a zručnosti pri vykonávaní absolventskej praxe v našom ICM.
Na základe spolupráce s ÚPSVaR v Banskej Bystrici sme mladým nezamestnaným
absolventom

ponúkli semináre pod názvom „Som absolvent a čo ďalej…?“,

na ktorých sa naučili, ako sa zorientovať na trhu práce, ako si správne počínať
pri pohovoroch, ako správne napísať žiadosť do zamestnania, motivačný list,
či profesijný životopis a iné zručnosti potrebné pri pracovných pohovoroch.
Dňa 14.9.2006 sme pre záujemcov pripravili seminár „Projektový manažment“,
na ktorom si účastníci osvojili postupy pri podávaní projektov.
V oblasti pracovného servisu sme sa koncom novembra 2006, ako jeden
zo spoluorganizátorov,

zúčastnili 11.ročníka výstavy „Burzy informácií pre voľbu

povolania“, kde sme prezentovali svoju činnosť a ponúkali svoje služby. Počas týchto
dvoch dní sme podali informácie a poskytli poradenstvo 318 mladým ľuďom
a dospelým. Najvyhľadávanejšou službou, ktorú sme počas tejto výstavy ponúkali,
bol počítačový program „Cesta k povolaniu“. Tento počítačový test, ktorý pomáha
mladým ľuďom pri výbere ďalšieho smerovania, či už v štúdiu alebo v profesijnom
živote, si počas výstavy spracovalo 104 mladých ľudí.
Psychologickým testom

„Cesta k povolaniu“

sme v priebehu roka 2006 boli

nápomocní žiakom základných škôl, hlavne z posledných ročníkov a študentom
stredných škôl, ktorí prejavili o tento test záujem.

- Brigádnická činnosť
V oblasti brigádnickej činnosti sme rozšírili databanku záujemcov o brigády
v regióne Banská Bystrica. Brigádnické práce nám ponúkali organizácie, podnikatelia
i občania mesta.
Mnohí študenti si prostredníctvom ICM privyrobili na rôznych brigádach v meste,
či už to boli v letných mesiacoch brigády na letných terasách, roznášanie letákov,
sezónny predaj, pomoc v domácnosti, na záhradkách, či pomoc pri stavebných
prácach a i. Tieto ponuky sme, v spolupráci s Úradom práce, pravidelne umiestňovali
na nástenkách, ktoré slúžia nezamestnaným hlásiacim sa na Úrade práce.

- Au-pair a práca v zahraničí
V oblasti Au-Pair pobytov a prác v zahraničí, sme spolupracovali s agentúrami,
ktoré tieto organizujú a sprostredkúvajú, teda mladý človek nie je nútený cestovať
do vzdialených sídiel agentúr, ale priamo v našom centre si môže vybaviť všetky
náležitosti potrebné k pobytu v zahraničí.
V hodnotenom období sme ponúkali Au-Pair pobyty kombinované so zábavou,
vzdelávaním a cestovaním.

Záujemcovia sa mohli prihlásiť na letné brigády

do Veľkej Británie, kde mohli pracovať na ovocných farmách, v hoteloch,
či v rodinách ako Au-pair.
V ICM sme mali k dispozícii ponuky prác v motorestoch a FastFood reštauráciách
v Anglicku, v pizzérii v Poľsku, v rekreačných strediskách, práce zásobovačov
a rôzne pomocné práce na Cypre. Záujem mladých ľudí bol aj o práce v jazdeckých
kluboch v Írsku.
Najviac ponúk prác a brigád v zahraničí sme spracovali v mesiaci máj 2006,
či už išlo o práce na lodiach pre riečne spoločnosti, alebo to boli ponuky palubného
sprievodcu, či práce v Holandsku na obsluhu strojov, balenie a triedenie zeleniny,
balenie CD/DVD a mnoho ďalších.
Začiatkom júna 2006 sme ponúkali pre študentov končiacich ročníkov možnosti
pracovať šesť a viac mesiacov vo Fínsku na asistentských pozíciách.
Pred nástupom na letné brigády sme disponovali aktuálnym zoznamom
sprostredkovateľov zamestnania, s číslom povolenia právnickej či fyzickej osoby,
okruhom

zamestnaní,

územným

rozsahom

sprostredkovateľskej

činnosti

a kontaktnými údajmi. Varovali sme mladých ľudí pred falošnými sprostredkovateľmi
prác v zahraničí. To, či agentúra, s ktorou chcú vycestovať na prácu do zahraničia,
je seriózna si mladí ľudia mohli overiť aj na našej webovej.stránke.

3.2 Vzdelávanie

-

informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí

-

štipendijné pobyty

-

rekvalifikácie, jazykové a praktické kurzy

-

kombinované vzdelávanie s prácou alebo Au-pair

-

pomaturitné štúdium

-

jazykové kurzy v zahraničí

-

adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti vzdelávania

-

informačný servis medzinárodnej spolupráce

V tejto oblasti sme záujemcom ponúkali rôzne formy štúdia, kurzy, pobyty,
kde sme spolupracovali

so školami a agentúrami, ktoré ponúkali stredoškolské,

či vysokoškolské štúdiá a kurzy v zahraničí. Uchádzači o štúdium mali v našej
ponuke všetky propozície SŠ, VŠ, Jazykových škôl, ako aj informácie o možnostiach
získať štipendiá a pod.
- Akcie ICM v rámci vzdelávania
V spolupráci s Domom Európy a ZIPCeM sme ponúkli študentom i záujemcom
v pracovnom pomere možnosť dištančného on-line vzdelávania DISTON, mladým
nezamestnaným, ženám na materskej dovolenke a ostatným záujemcom vedených
na Úrade práce, dištančné online vzdelávaniaňe DIVES, kde ICM zabezpečovalo
účastníkom štúdia metodické usmernenie

počas celého vzdelávania a prístup

na internet tým záujemcom, ktorí takúto možnosť nemali.

Počas hodnoteného

obdobia, prostredníctvom nášho ICM, túto možnosť využilo 58 účastníkov štúdia.
V spolupráci s Európskym sociálnym fondom sme dali možnosť mladým ľuďom
zapojiť sa do bezplatného vzdelávania prostredníctvom internetu a nadobudnúť
vedomosti z oblasti projektového manažérstva.
Prostredníctvom

ponuky

IJAB-u

sme

umožnili

mladým

mládežníckym

pracovníkom zúčastniť sa bezplatného mesačného jazykového kurzu – nemčina
pre začiatočníkov v Nemecku.

3.3 Cestovanie
-

informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí

-

ponuka cestovných kancelárií

-

informácie o cestovnom ruchu

-

adresáre inštitúcií a Eorganizácií činných v oblasti cestovného ruchu,
ubytovacie možnosti a pod.

-

informácie MZV SR o jednotlivých štátoch sveta

-

veľvyslanectvá a zastupiteľské úrady

V oblasti cestovania

sme

našim klientom poskytovali pomoc pri hľadaní

si cenovo čo najvýhodnejších ponúk pre študentov a mladých ľudí,

hlavne

v spolupráci s CKM Travel 2000, nakoľko tu mohli získať výhodné a lacné letenky,
zvlášť ak boli držiteľmi Karty mládeže Slovenska, príp. karty ISIC, ktorá ponúka
držiteľom zľavy, či už v oblasti cestovania, stravovania, ubytovania, alebo rôznych
kultúrnych

podujatí.

Vyhľadávali

a

informovali

sme

záujemcov

o cenovo

najvýhodnejších pobytoch, či ubytovniach v SR a v zahraničí a to aj prostredníctvom
internetových ponúk.
3. 4 Voľný čas
-

aktívne využívanie voľného času v meste a regióne (športové aktivity,
kultúrne a spoločenské podujatia a i.)

-

mesačné voľnočasové ponuky aktivít v meste

-

detské a mládežnícke tábory a turistika

-

spolupráca s inými detskými a mládežníckymi organizáciami (Strom života,
INEX...)

-

adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti voľného času detí
a mládeže

V tejto oblasti

sme mladých ľudí permanentne informovali o možnostiach,

ako a kde stráviť svoj voľný čas v našom meste i jeho okolí, kde sa mohli vyžiť
športovo a kultúrne, či už išlo o športové kluby alebo tanečné či divadelné krúžky
a podujatia, kiná, galérie, výstavy, jaskyne a pod.
Prostredníctvom spolupráce s organizáciami „INEX“ a „Strom života“ sme získali
ponuky dobrovoľných táborov hlavne

pre stredoškolákov, voľnočasové pobyty

v rôznych oblastiach Slovenska, ale i v rôznych štátoch sveta. Mladí ľudia sa okrem
toho, že mali možnosť spoznať nových priateľov, mohli zúčastniť aj dobrovoľnej

práce na úprave pamiatok, či čistení chodníčkov a potokov. Tieto ponuky mladí ľudia
využili prevažne počas letných prázdnin.
- Akcie ICM v rámci voľného času
ICM

v rámci voľného času vyhlásilo l.ročník amatérskej umeleckej súťaže

pod názvom „Kováčova Bystrica“. Súťaž sa konala na počesť všestranného umelca,
básnika, dramaturga, režiséra, publicistu, estéta, ktorý žil a pôsobil v meste Banská
Bystrica Mikuláša Kováča. Súťaž prebehla 25. apríla 2006 a súťažilo sa v dvoch
oblastiach umenia. V literárnej – umelecko-publicistická tvorba, - vlastná literárna
tvorba

a interpretačnej – prednes poézie, - prednes prózy. Súťažilo sa v dvoch

kategóriách. 1.kategória bola určená pre žiakov ZŠ, 8-roč.gymnáziá (prima – kvinta),
2.kategória bola určená pre študentov SŠ. Do súťaže sa prihlásilo celkom
123 mladých ľudí. Každý z nich si odniesol diplom a tých najlepších sme ocenili
knižnými publikáciami. Priebeh súťaže sledovali aj regionálne médiá AZTV
a rádio Regina, ktoré pripravili zaujímavé reportáže. Výsledky súťaže a ocenené
práce sme uverejnili na webovej stránke: www.icm.sk
3.5 Odborné poradenstvo
-

psychologické

-

právne

-

sexuologické

-

prehľad subjektov poskytujúcich poradenstvo

-

linky dôvery

-

informačné linky

-

iné poradenstvo

V týchto všetkých oblastiach sme sa pokúsili dať mladým ľuďom odpovede na ich
otázky anonymnou formou cez schránku dôvery, kde im bol pripravený odpovedať
odborník z príslušnej oblasti.
Naše

ICM

zorganizovalo

v roku

2006

niekoľko

individuálnych

stretnutí

s odborníkmi z oblasti psychológie a sexuológie pre študentov, ktorí využili
anonymnú poradenskú službu ICM „Schránka dôvery“, nakoľko potrebovali pomoc,
či už pre seba, alebo svojich kamarátov.

3.6 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 mladých ľudí do spoločnosti

-

informácie o sociálnej a zdravotnej prevencii

-

adresáre organizácií a inštitúcií činných v oblasti sociálnej, zdravotnej,
preventívnej a celospoločenskej

-

aktivity

zamerané

na

potláčanie

rasizmu,

xenofóbií

a občianskej

neznášanlivosti
-

informácie o EÚ

-

NATO

V rámci tejto oblasti sme sa snažili aspoň čiastočne napomáhať v
proti

kriminalite,

alkoholizmu,

patologickému

hráčstvu,

drogovej

boji

závislosti

a iným patologickým javom tým, že sme pre mladých ľudí získavali, v rámci
spolupráce s organizáciami zaoberajúcimi sa touto problematikou, rôzne časopisy
a materiály, napr. časopis pre lesbičky a gayov, brožúry k problematike rasovej
diskriminácie a iné, rôzne rady i kontakty z tejto oblasti, ako i adresáre a horúce linky
v prípade detského, domáceho, či iného násilia a pod.
- Akcie ICM v rámci oblasti „občan a spoločnosť /kurzy, besedy, semináre/
V rámci oblasti tejto oblasti sme uskutočnili dňa 14. 3. 2006 seminár na tému
„Patologické javy a rovnosť príležitostí,“, ktorého sa zúčastnilo 40 mladých ľudí.
11. 4. 2006 v ICM prebehol seminár na tému „Psychologické poradenstvo,
patologické javy, drogy“, ktorého sa zúčastnilo 22 študentov.
V septembri 2006 sa v meste pod Urpínom konala akcia ku dňu zdravia
pod názvom „BEH O SRDCE“, na ktorom nechýbalo ani Informačné centrum
mladých v Banskej Bystrici, ktoré prispelo kvapkou informácií z oblasti prevencie
zdravia.

K prevencii patologického hráčstva sme počas mesiac november 2006
uskutočnili dva semináre pre žiakov 9. ročníkov ZŠ J.G.Tajovského v B.Bystrici
a ZŠ Š.Moysesa v B.Bystrici pod názvom „F 63.0 – Ja hráč“. Semináre boli spojené
s besedou , ktorú viedol mladý človek, liečený z tejto diagnózy a mohol tak zo svojej
vlastnej skúsenosti odporučiť účastníkom seminárov, aby s hráčstvom radšej nikdy
nezačali.
4. ICM a kampaň „Každý iný – všetci rovní“
V rámci tejto kampane sa dňa 12. 9. 2006 pracovníci ICM zúčastnili informačného
seminára ku grantovému programu podpory aktivít kampane.
V dňoch 27. – 29. 10. 2006 na školení ku grantovému programu podpory aktivít
tejto kampane nechýbalo ani naše ICM. Následne sme prijali výzvu na propagáciu
kampane medzi mladými ľuďmi v Banskej Bystrici, ktorým sme pri podávaní
projektov ponúkli pomocnú ruku.
Kampaň „Každý iný – všetci rovní“ sme propagovali aj v rámci informačných
a prezentačných

dní

na

viacerých

stredných

školách

v

Banskej

Bystrici,

ako aj na akcii organizovanej OZ Mladý Zvolen pod názvom „Dozvieš sa všetko“.
Zástupcovia ICM Banská Bystrica odprezentovali kampaň „Každý iný – všetci
rovní“ aj na poslednom spoločnom stretnutí so zástupcami banskobystrických
stredných a vysokých škôl dňa 12. decembra 2006.
5. Informačné a prezentačné dni ICM
V rámci spolupráce so SŠ a VŠ ICM uskutočnilo pre študentov rad
tzv. “Informačných a prezentačných dní ICM“ na vybraných stredných a vysokých
školách v Banskej Bystrici, kde sa študenti mohli bližšie oboznámiť s činnosťou,
ponukami, informáciami a poradenstvom, ktoré pre nich poskytujeme.
Okrem

návštev mnohých banskobystrických stredných a vysokých škôl

sme v roku 2006 uskutočnili prezentáciu činnosti a ponúk ICM pre študentov
Gymnázia v Kremnici, ktorej sa zúčastnilo 46 študentov a Školy úžitkového
výtvarníctva v Kremnici za účasti 28 študentov.
V októbri

2006

ICM

organizovalo

pre študentov prvých ročníkov

informačnú

a propagačnú

prednášku

Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša

v Banskej Bystrici. Na pôde školy sa noví študenti dozvedeli o ponuke služieb ICM
a o možnostiach, ktoré im informačný a poradenský servis ICM môže poskytnúť.
Mladí študenti v diskusnom fóre prejavili o naše služby veľký záujem, najviac
ich zaujímala oblasť pracovného servisu v SR a v zahraničí,

ako aj štúdium

a možnosti štipendijných pobytov v zahraničí.
Naše ICM prezentovalo svoju činnosť a podávalo informačné a poradenské
služby aj na podujatí pod názvom „Dozvieš sa všetko“ dňa 2.12.2006 vo Zvolene,
ktoré bolo určené organizáciám ponúkajúcim rôzne informácie a poradenstvo
pre mladých ľudí, organizované OZ Mladý Zvolen.
6. Mládežnícka rada ICM a Stredoškolská komora MMP v Banskej Bystrici
Už v roku 2005 sme oslovili všetky SŠ a VŠ v Banskej Bystrici a prostredníctvom
zástupcov školských a študentských rád sme založili Mládežnícku Radu ICM,
ktorá sa počas roka 2006 pravidelne stretávala za účelom informovanosti
jednotlivých škôl. Prostredníctvom týchto zástupcov sa aktuálne ponuky ICM
dostávali k študentom.
V rámci Mládežníckej rady ICM sme sa rozhodli, že založíme Stredoškolskú
komoru mestského mládežníckeho parlamentu /SK MMP/, a tým znovu obnovíme
činnosť Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorý bol v meste Banská Bystrica
nefunkčný.
Dňa 14.3.2006 sa z iniciatívy nášho ICM konalo stretnutie zástupcov ICM, SŚ,
VŠ MMP Kežmarok, zástupcu primátora mesta Kežmarok, zástupcu mesta Banská
Bystrica a bývalých členov MMP Banská Bystrica. Stretnutia sa zúčastnilo
53 účastníkov.
V dňoch 31.3. – 2.4.2006 sme sa zúčastnili výmenného pobytu „BuK“
Banskobystričania u Kežmarčanov, v rámci ktorého sa uskutočnilo školenie
a viacero besied na tému zakladania študentských rád a MMP. Podujatia
sa zúčastnilo 27 účastníkov.
11. 4. 2006 sa v našom centre konali voľby do Stredoškolskej komory MMP
pri ICM, ktorých sa zúčastnilo 22 zástupcov banskobystrických stredných škôl.
V dňoch 21.4. – 23.4.2006 sme uskutočnili recipročnú integračnú výmenu „KuB“
Kežmarčania u Banskobystričanov. Výmena sa uskutočnila v rámci spolupráce ICM,
mesta Banská Bystrica a mesta Kežmarok. K bohatému kultúrnemu programu

prispeli okrem ICM aj predstavitelia mesta Banská Bystrica. Účastníkov výmeny
privítal

primátor mesta Banská Bystrica, vedúci referátu pre mládež a šport,

ktorí s mladými lídrami pobesedovali o novovzniknutej SK MMP v Banskej Bystrici.
22. 4. 2006 sa v rámci výmeny konalo školenie na tému „Zakladanie školských
rád“.
Dňa 3. 5. 2006 sme pre študentov uskutočnili seminár na tému „Práca v sekciách
mládežníckych parlamentov“.
Pre mládežníkov z rôznych SŚ v B. Bystrici sme dňa 10. 5. 2006 uskutočnili
seminár tému „Projekty a práca v školských radách“
Seminár „Práca v sekciách MMP“ sme organizovali aj dňa 22. 5. 2006
a bol určený zvoleným zástupcom stredných škôl.
Posledné stretnutie zástupcov banskobystrických stredných a vysokých škôl
sa konalo v ICM dňa 12. decembra 2006, kde sme zhodnotili vzájomnú spoluprácu
za rok 2006 a popriali si veľa zdaru do roka nadchádzajúceho. Na spoločnom
stretnutí vystúpili zástupcovia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,
ktorí informovali študentov stredných škôl o možnosti zapojenia sa do ich programov
a

aktivít, ako aj zástupcovia Stredoškolskej komory MMP, ktorí informovali

o pripravovaných akciách pre mládež, ktoré pripravujú v spolupráci s našim ICM.
7. Participácia mladých ľudí

na živote mesta a zvýšenie informovanosti

mládeže o meste Banská Bystrica
Naši klienti si mohli rozšíriť vedomosti i obzor z histórie i súčasnosti mesta Banská
Bystrica z množstva informačných a propagačných materiálov, ktoré sme mali
k dispozícii.
Našim cieľom v roku 2006 bolo

podporovať rôzne formy účasti mladých ľudí

na živote mesta.
Dňa 15. mája 2006 sme v našom ICM organizovali seminár na tému „Participácia
na živote mesta“, určeného stredoškolákom.
V rámci spolupráce s poslancami mesta Banská Bystrica v máji 2006 ICM
Banská Bystrica delegovala člena ICM do Mestského zastupiteľstva. Mestské
zastupiteľstvo dňa 23. 5 .2006 schválilo nášho delegáta do Komisie pre školstvo
a šport ako člena - neposlanca za ICM-SKMMP. Tento zástupca sa

pravidelne

zúčastňuje zasadnutí komisie, čím môže pripomienkovať a podieľať sa na zámeroch
mesta.
V júni 2006 MsÚ v Banskej Bystrici oslovil naše ICM a prizval nás k aktívnej
spolupráci na príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
mesta Banská Bystrica na roky 2007 až 2013 formou účasti v koordinačnej skupine
pre rozvoj ľudských zdrojov. ICM Banská Bystrica sa pravidelne zúčastňovalo
pracovných stretnutí, na ktorých sa PHSR postupne konštituoval a dostával konečnú
podobu. Našou snahou bolo zakomponovanie činnosti ICM do PHSR mesta Banská
Bystrica, pretože tento bude významným východiskom pre ďalšie plánovanie rozvoja
jednotlivých oblastí v meste, ako aj zostavovania akčných plánov na budúce
obdobia. Tento zámer sa nám podaril, nakoľko nová vízia mesta hovorí i o tom,
že Banská Bystrica má byť mestom s dostatočnou pozornosťou mládeži a deťom
v oblasti ilnformácií a poradenstva, pričom plán obsahuje horizontálne opatrenie,
ktoré si kladie za cieľ budovať systém prepojenosti inštitúcií v meste na miestnej
i regionálnej úrovni, okrem iného, aj v oblasti informačných a poradenských služieb.
V septembri 2006 sa konalo stretnutie SK MMP Banská Bystrica, ICM Banská
Bystrica a zástupcov mesta Banská Bystrica, na ktorom sme sa dohodli o spoločných
akciách,

ktoré

budeme

organizovať

v našom

meste.

V mesiaci

november

sme organizovali dve ďalšie stretnutia, na ktoré sme pozvali okrem zástupcov mesta
aj

hostí

z mládežníckych

organizácií

a občianskych

združení

zaoberajúcimi

sa prácou s mládežou a prácou znevýhodnených skupín mládeže a

dohodli

sme sa na vzájomnej spolupráci a participácii na živote mesta pod Urpínom.
V ICM sme v mesiaci november 2006 organizovali seminár pod názvom „Práca
v jednotlivých sekciách MMP“, ktorého sa zúčastnili spoločne členovia ICM
a SK MMP v Banskej Bystrici.
Keďže v decembri 2006 sa konali komunálne voľby, a mnohí mladí ľudia
išli k urnám po prvý krát uplatniť svoje volebné právo, dňa 16.11.2006 sme v ICM
pre nich uskutočnili prednášku pod názvom „Prvovolič a regionálne voľby“.
Následne sa mladí ICM-kári zúčastnili diskusného fóra s kandidátmi na primátora
mesta Banská Bystrica, ktoré prebehlo dňa 21.11.2006 za účasti siedmich
z deviatich kandidátov na post primátora mesta Banská Bystrica. Kandidáti
predstavili svoje predvolebné programy a potom prítomným odpovedali na otázky,
ktorými ich zasypali mladí ľudia.

8. Projektová činnosť ICM v roku 2006
Informačné centrum mladých Banská Bystrica

podalo projekt na rok 2006

na podporu informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež, ktorý predložilo
MŠ SR pod názvom „Správne informácie a poradenstvo, základ správnych
rozhodnutí“. Tento projekt bol MŠ SR podporený. Hlavným cieľom projektu
bolo poskytnúť väčšie množstvo informácií a poradenstva pre mladých ľudí, zvýšiť
počet našich klientov a zlepšiť úroveň ponúkaných služieb v oblasti informačného
a poradenského servisu.
Na rok 2006 sme podali žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu na kapitálové
výdavky podľa podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004
až 2007 na zmodernizovanie ICM kancelárskou a výpočtovou technikou.
Tento program však bol MŠ SR zrušený, nakoľko boli vydané nové podmienky.
Tento projekt sme podporený nemali z dôvodu oneskoreného podania.
Taktiež

nebol

z dôvodu

nedostatku

finančných

prostriedkov

v programe,

podporený náš projekt „Dobrovoľník – človek, ktorý si zaslúži pozornost“, cieľom
ktorého bolo zyýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti a motivovať
mladých ľudí, aby venovali svoj voľný čas a svoje schopnosti nezištnej práci
v prospech komunity. Tento projekt vyhlásila Nadácia Indenta v III.kole programu
„Podaj ruku“.
9. Dobrovoľníctvo v ICM
V našom centre pracovalo počas roka 2006 deväť dobrovoľníkov. Pre týchto
dobrovoľných pracovníkov sme dňa 17. 5. 2006 uskutočnili školenie „Práca
dobrovoľníkov v ICM“.
Dňa 23. 5. 2006 sa dobrovoľníci ICM zúčastnili školenia, ktoré sme pre nich
zorganizovali pod názvom „Práca a manažment dobrovoľníka“.
Obdobné školenie sme organizovali aj v mesiaci november 2006.
Ku koncu roka 2006 evidujeme v ICM štyroch dobrovoľníkov. Všetkým
dobrovoľným pracovníkom chceme touto cestou poďakovať za ich nezištnú prácu
v ICM.

10. Informačný spravodaj ICM
V spolupráci s dobrovoľníkmi sme pokračoavali v roku 2006 vo vydávaní
Informačného spravodaja mladých. Informačný spravodaj sme distribuovali na všetky
stredné a vysoké školy v Banskej Bystrici, ako aj na MsÚ, BBSK, ÚPSVaR
a do informačných organizácií mesta. V Informačnom spravodaji sa čitatelia mohli
oboznámiť

s činnosťou

nášho

ICM,

našimi

zámermi,

s podujatiami,

ktoré sme pripravovali, ako aj s rôznymi ponukami pre mladých ľudí.
K vydávaniu spravodaja nám vo veľkej miere pomohlo využívanie zakúpeného
digitálneho fotoaparátu, ktorý sme nadobudou vďaka dotácie z MŠ SR a mohli
tak dokumentovať našu činnost počas akcií, ako aj na informovanie o našej činnosti
na našej webovej stránke.
V roku 2006 sa nám podarilo vydať 6 čísiel Informačného spravodaja v celkovom
náklade 4 200 ks.
11. Školenia konzultantov ICM a účasť ICM na konferenciách
Naši

konzultanti

sa

počas

hodnoteného

obdobia

zúčastňovali

školení,

ktoré organizovalo Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR
pod názvom „Profesionálna komunikácia v ICM I a II“, nakoľko nám záleží
na

profesionálnom

prístupe

k

našim

na profesionálne podávanie informácií v

klientom.

Školenia

boli

zamerané

ICM, a to na konzultácie osobné,

alebo prostredníctvom telefonického, či iného kontaktu.
V roku

2006

sme

sa

zúčastnili

aj

školenia

v Centre

dobrovoľníctva,

kde sme získali certifikát pre prácu s dobrovoľníkmi.
14.11.2006
vzdelávanie:

sme

boli

dôležitá

účastníkmi
súčasť

konferencie

rozvoja

pod

osobnosti

názvom
mladého

„Neformálne
človeka“,

kde sme sa zúčastnili workshopu „Neformálne vzdelávanie ako súčasť procesu
výchovy a vzdelávania mladého človeka“.
Posledný novembrový deň sme boli účastnílkmi hodnotiaceho stretnutia
implementácie programu EÚ Mládež v banskobystrickom kraji.

12. Spolupráca ICM B.B. s ICM Lomnice nad Popelkou, ČR
17. novembra 2006 sme v ICM Banská Bystrica privítali hostí z Informačního
centra pro mládež Lomnice nad Popelkou, Mgr. Janu Šimůnkovú a Mgr. Josefa
Svobodu. V priateľskej atmosfére sme si pohovorili o fungovaní Informačných centier
mladých

v ČR,

o akciách

na

ktorých

sa

naši

českí

kolegovia

podieľajú,

ktoré pripravujú a ako spolupracujú s rôznymi organiziáciami, samosprávami
a ministerstvami, ako aj o ich strešnej organizácii „Asociácii pro podporu rozvoje
informačních center pro mládež v ČR“. Predstavili sme im naše ICM, sieť ICM v SR,
ako aj našu strešnú organizáciu ZIPCeM. V našom ICM ich, okrem iného, najviac
zaujal počítačový program „Cesta k povolaniu“, ktorý ponúkame našim klientom.
V rámci našej spolupráce sme hovorili o možnosti usporiadania mládežníckych
výmen., príp. zapojenia s do spoločného medzinárodného projektu „Bezbariérové
prahy“.
13. Iné služby
Pre záujemcov, ktorí chceli surfovať po internete, využívať služby na PC,
kopírovať prinesené materiály a využívať iné služby ICM sme vytvorili vhodné
podmienky.
Nakoľko do Banskej Bystrice prichádza každoročne študovať a

pracovať

množstvo mladých ľudí z iných miest, ktorí hľadajú vhodné ubytovanie, pripravili
sme informácie o domovoch mládeže a možnostiach ubytovania sa na privátoch
v meste a jeho okolí.
14. Medializácia ICM
Činnosť, ponuky a informácie nášho ICM sme propagovali, okrem priestorov ICM
a na nástenkách škôl, aj v regionálnej televízii RTV a AZTV, v regionálnom rozhlase
REGINA, v banskobystrických novinách SMERMAGAZÍN, v Informačnom spravodaji
ICM a na našej webovej stránke.

15. Evidencia klientov ICM prostredníctvom databázového programu
V roku 2006 sme využívali databázový program „Evidencia klientov ICM“,
ktorý je určený pre evidenciu klientov a určenie oblasti informovanosti mladých ľudí.
Okrem zaznamenávania počtu a

obsahu informovanosti a

poradenstva

tento program disponuje veľkým množstvom informácií rôzneho druhu, je tu možné
nájsť zoznamy organizácií, úradov, škôl, ubytovní a i.
Naši klienti využívali

elektronickú konzultáciu – info@icm.sk, kde mladí ľudia

mohli obratom získať požadované informácie zo všetkých oblastí ich života. Naše
ponuky a služby sme pravidelne uverejňovali na webovej stránke – www.icm.sk.

Príloha 1.
Hospodárenie ICM Banská Bystrica

Stav pokladne k 01.01.2006 ..................

7 448,50

Stav na BÚ k 01.01.2006 ......................

1 191,00

Spolu .....................................................

8 639,50

Príjmy v roku 2006
Dotácia MŠ SR .....................................

120 000,00

Členské príspevky ..................................

1 750,00

Ostatné príjmy .......................................

44 647,30

Úroky z vkladov .....................................

22,00

Spolu .....................................................

166 419,30

Príjmy celkom:

175 058,80

Výdaje v roku 2006
Materiál ...............................................

67 490,00

Poštové ...............................................

1 357,00

Služby .................................................

74 117,00

Bežné transféry ...................................

20 000,00

Spolu ....................................................

162 964,00

Výdavky celkom:

162 964,00

Stav pokladne k 01.01.2007 ..................

3 322,50

Stav na BÚ k 01.01.2007 ......................

8 772,30

Spolu ......................................................

12 094,80

Príloha 2.
Prehľad návštevnosti ICM Banská Bystrica za rok 2006 v číslach

muži
Klienti

1107

Spolu

z toho:

Počet klientov

2740

muži

1107

ženy

1633

ženy
1633

nad 26 rokov
307
Klienti
Spolu

z toho:

Počet klientov

do 26 rokov
2433

2740

do 26 rokov

2433

nad 26 rokov

307

Klienti - počet poskytnutých informácií a služieb
Klienti - počet poskytnutých informácií a služieb

Počet poskytnutých informácií

informačné služby

Jednotná klasifikácia informácií v ICM

I / 06

III / 06

IV / 06

V / 06

VI / 06

VII / 06

VIII / 06

IX / 06

X / 06

XI / 06

Spolu

XII / 06

121

103

119

104

66

60

71

109

68

75

848

80

pracovný servis

67

59

42

22

6

24

28

51

17

30

389

4

739

vzdelávanie

24

19

32

14

15

8

8

16

32

5

123

3

299

cestovanie

1

2

2

3

4

3

7

14

3

3

9

2

53

voľný čas

23

13

35

46

6

7

7

10

3

3

35

57

245

informačný servis

0

2

0

0

2

0

2

5

6

14

32

5

68

občan a spoločnosť

6

4

6

15

21

8

5

6

3

6

249

1

330

iné

0

4

2

4

12

10

14

7

4

14

11

8

90

12

8

51

66

36

17

4

9

4

8

0

1

216

12

8

51

66

36

17

4

9

4

8

0

1

216

133

111

170

170

102

77

75

118

72

83

848

81

Počet poskytnutých služieb
poradenské služby

CELKOM

II / 06

počet poskytnutých
služieb
216

počet poskytnutých
informácií
1824

1824

2040

Spôsob komunikácie s klientmi
I / 06

Spôsob
poskytnutej
informácie a
poradenstva

Počet klientov

II / 06

III / 06

IV / 06

V / 06

VI / 06

VII / 06

VIII / 06

IX / 06

X / 06

XI / 06

Spolu

XII / 06

119

112

114

302

63

40

35

58

35

53

380

95

1406

osobný

94

93

68

239

41

25

16

40

17

28

330

31

1022

telefonický

11

0

3

8

4

4

4

4

5

7

20

31

101

elektronický

14

18

34

45

18

11

14

14

13

18

30

25

254

0

1

9

10

0

0

1

0

0

0

0

8

29

písomný

elektronický
254

písomný
29

telefonický
101
osobný
1022

Fotodokumentácia

Príloha 3.

Stretnutie zástupcov ICM, SŠ, VŠ, MMP Kežmarok a predstaviteľov mesta B. Bystrica

Výmenný pobyt „BuK“

Voľby do SK MMP - ICM

Recipročná výmena „KuB“

Súťaž „Kováčova Bystrica“

Akcia „Beh o srdce“

Informačná a propagačná prednáška ICM v SPŠ J.Murgaša, B. Bystrica

Seminár „Práca v sekciách MMP“ – MsÚ B. Bystrica

Školenie pre nezamestnaných „Som absolvent a čo ďalej ...?“

Prednáška „Prvovolič a regionálne voľby“

Zástupcovia ICM z ČR v našom ICM

Diskusné fórum s kandidátmi na primátora mesta B. Bystrica

Výstava „Burza informácií pre voľbu povolania“

Seminár a beseda „F 63,0 – Já hráč“

Účasť ICM na workshope „Neformálne vzdelávanie“

ICM na akcii „Dozvieš sa všetko“, Zvolen

Stretnutie zástupcov ICM, SŠ, VŠ a SK MMP

Školenia „Profesionálna komunikácia v ICM I. a II.“ v Poprade a v Prievidzi

Propagácia kampanie „Každý iný – všetci rovní“

