Voľný čas

BUĎ
Pozvánky:
Pozvánky: Akcie, ktoré Ťa môžu zaujať.
Atraktívne podujatia pre aktívne a
užitočné trávenie voľného času.
Organizácie pre deti a mládež:
mládež: Vieš, čo
všetko môžeš robiť vo svojom voľnom
čase? V našom ICM nájdeš zoznam detských a mládežníckych organizácií, centier voľného času a iných organizácií,
ktoré Ti ponúkajú rôzne možnosti pre
zmysluplné trávenie voľného času.
Mládežnícke výmeny:
výmeny: Ak chceš zažiť niečo nové a zúčastniť sa mládežníckej výmeny, v našom centre nájdeš všetky potrebné informácie.
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Chceš študovať?
Chceš pracovať?

Cestovanie

Vzdelávanie

Máš problém a nevieš si
s ním dať rady?
Potrebuješ informácie?
Príď k nám a my Ti
poradíme!

Občan a spoločnosť

Prehľad krajín: Chceš vycestovať
do zahraničia? Vyber si obľúbenú
krajinu a zisti si dôležité informácie
ešte pred vycestovaním!
Cestovné kancelárie: Chceš cestovať , ale nevieš ako? Ponúkame Ti
prehľad cestovných kancelárií, najnovšie last- minute zájazdy a info,
ako cestovať čo najlacnejšie.
Doprava a služby: Vieš kam , ale nevieš ako? Jednoduché a rýchle spôsoby dopravy. Low cost, železnica,
autobus? Je mnoho ciest do Tvojho cieľa.

Sexualita mladých: Chceš sa dozvedieť viac o
sexuálnom zdraví? Alebo máš otázky súvisiace s
ľudskou sexualitou? Odpovede nájdeš v našom
ICM.

Rasizmus: Biely, čierny,
žltý, Maďar, Slovák,
Žid, Moslim... Každý
je iný, ale všetci sme si
rovní. Trápi Ťa rasizmus alebo diskriminácia? Navštív nás, poradíme Ti.

Psychologické: Niečo Ťa trápi? Potrebuješ pomoc ?
Neostávaj sám so svojimi problémami, poradiť Ti môže
náš psychológ . Ak chceš zostať v anonymite, využi
našu schránku dôvery.
Sexuologické: Máš problém
so sexuálnou orientáciou?
Potrebuješ informácie a chceš
sa dozvedieť viac o homosexualite? Navštív nás a využi
služby nášho sexuologického
poradenstva.
Právne: Ak máš problém a potrebuješ právnika, aj v

Európska únia: Získaj
viac informácií o EÚ a iných organizáciách
(NATO, Rada Európy...).

V zahraničí:
zahraničí: Rozhoduješ sa pre štúdium
v zahraničí? Príď si po informácie o
výhodách a možnostiach štúdia na školách po celom
svete! Potrebuješ informácie o štipendiách? U nás si na
správnej adrese.
Jazykové kurzy:
kurzy: Chceš sa zdokonaliť v jazyku? Chystáš
sa do sveta? V našom ICM nájdeš množstvo ponúk z tejto
oblasti.

Pracovný servis

Odborné poradenstvo

AIDS:
AIDS: U nás môžeš nájsť množstvo informácii o
HIV a AIDS. Kde sa testovať, ako zabrániť prenosu HIV a pod.
Drogové závislosti: Máš Ty alebo niektorý z tvojich kamarátov problém s drogami? Aj v tejto
oblasti Ti vieme poradiť.

Na Slovensku:
Slovensku: Informácie o všetkých
druhoch škôl, pomoc pri ich výbere.
Nevieš, sa rozhodnúť pre ďalšie smerovanie? Informuj sa ešte pred tým, ako
sa rozhodneš!

tomto smere sme Ti k dispozícii.

Práca na Slovensku:
Slovensku: Voľné pracovné miesta. Nájdi si
informácie o povolaní ešte pred jeho voľbou! V našom
ICM Ti ponúkame možnosť spracovať si počítačový test
„Cesta k povolaniu“, ktorý Ti prezradí, aké povolanie je
pre Teba najvhodnejšie.
Práca v zahraničí:
zahraničí: Pred vycestovaním
za prácou si nezabudni overiť agentúru. Informácie, ktoré v našom centre
nájdeš, Ti môžu ušetriť veľa starostí.
AuAu-Pair:
Pair: Chceš skúsiť kariéru ako Au
– Pair? Príď a vyber si zo širokej ponuky Au-Pair pobytov do celého sveta!
Brigády:
Brigády: Potrebuješ si finančne prilepšiť? Využi náš brigádnický servis.
Iné:
Iné: Poradíme Ti aj v tom, ako začať podnikať, ako napísať dobrý životopis, ako sa čo najlepšie zaradiť do profesijného života...

