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1. Základné informácie o ICM v Humennom:
Informačné centrum mladých v Humennom (ďalej ICM) vzniklo v jeseni r. 1992
z iniciatívy Rady mládeže okresu Humenne, ktorá t. č. fungovala a združovala všetky
detské a mládežnícke organizácie v regióne. Do roku 1996 fungovalo ICM v priestoroch
Fondu deti a mládeže pod ZIPCEM (Združenie informačných a poradenských centier
v SR). Od r. 1996 je ICM riadne zaregistrované ako občianske združenie na MV SR
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa:
16. septembra 1996 pod číslom: VVS/1-900/90-11807 so sídlom v budove Centra
voľného času DÚHA v Humennom.
V dnešnej dobe je ICM v Humennom životaschopnou, dynamicky sa rozvíjajúcou
organizáciou, ktorá ponúka mladým ľuďom nielen bezplatné informácie v rôznych
oblastiach, ale aj možnosť zmysluplného

trávenia voľného času formou

rôznych

kultúrno-spoločenských podujatí, realizáciou medzinárodných projektov a pomoc formou
poradenstva v problémových situáciách (právnik, psychológ, lekár...).
Denne ICM navštívi cca. 10-20 mladých ľudí za účelom dopytu po informáciách.
ICM Humenné má zriadené Infobody (stojany) v mestách Stropkov, Medzilaborce,
Vranov nad Topľou, Stakčín, Ulič a Snina a to z dôvodu, že v ostatnom období bola
veľká absencia poskytovania základných informácií v týchto mestách. Pravidelne
zasielame spracované informácie kontaktným osobám, ktoré sú zodpovedné za stojany a
ktoré tieto informácie do stojanov dopĺňajú. Ich úlohou je taktiež propagácia týchto
stojanov v daných mestách medzi mládežou.

2. Základné ciele činnosti ICM Humenné:
Medzi prvoradé a najdôležitejšie ciele Informačného centra mladých v Humennom patrí
bezplatné poskytovanie informácií rôzneho zamerania. Okrem informácií ICM
v Humennom poskytuje aj bezplatné odborné poradenstvo pre mladých ľudí. V ICM je
vytvorený priestor pre mladých ľudí, ktorí majú chuť stráviť svoj voľný čas plnohodnotne,
ale hlavne predovšetkým v spoločnosti mladých ľudí bez rozdielu na farbu pleti
a náboženské vierovyznanie. ICM v Humennom sa snaží zamerať a poskytovať
informácie z oblastí, ktoré sú medzi mladými ľuďmi najviac žiadané. Pred začiatkom
školského roka a počas neho, svoje informácie zameriavame najmä na vzdelávanie nielen
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doma ale aj v zahraničí, pred prázdninami sú to informácie zamerané predovšetkým na
letné brigády, prácu, jazykové kurzy a i., a počas prázdnin sú to informácie o letných
táboroch a voľnočasových aktivitách…

3. Stručný prehľad informácií a poradenstva, ktoré ICM Humenné
poskytuje:
•

Informačno-pracovný servis:
V rámci tohto servisu, sme pravidelne dopĺňali a obnovovali informácie
s aktuálnymi voľnými pracovnými miestami, či už na stály pracovný pomer alebo
len na príležitostné privyrobenie si, formou brigád alebo sezónnych prác,
poprípade to boli pracovné príležitosti spojené s jazykovými kurzami. Pravidelne
sme sťahovali voľné pracovné miesta v našom regióne a informovali o nich nielen
našich členov, ktorí sú nezamestnaní, ale aj širokú verejnosť. Zriadili sme
špeciálnu nástenku a stojany, kde si prípadný uchádzači o tento druh informácií
mohli vyhľadať tieto informácie aj bez našej pomoci, poprípade mimo otvorených
hodín.

•

Vzdelávanie:
Opäť sme pravidelne aktualizovali a dopĺňali informácie o rôznych jazykových
kurzoch nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, o možnostiach rekvalifikácie,
možnostiach poskytovania štipendií a dotácií.

•

Cestovanie:
Poskytovali sme informácie o možnostiach vycestovania do zahraničia a na
Slovensko, informovali sme o webových stranách, na ktoré sa môžu ľudia
nakontaktovať v prípade núdze v zahraničí, poskytovali sme informácie
o jednotlivých krajinách a o možnostiach výhodného ubytovania na Slovensku ale
aj mimo našej krajiny.

•

Voľný čas:
V rámci voľného času, sme samy neorganizovali nejaké voľnočasové aktivity, ale
vždy to boli akcie v spolupráci s nejakou organizáciou, ktorá nám dala avízo a my
sme už len zorganizovali potrebné náležitosti s tým spojené. V čo najväčšej miere
sme spolupracovali s detskými a mládežníckymi organizáciami, pričom sme
informovali deti a mládež o voľnočasových aktivitách v meste a regióne.

•

Odborné poradenstvo:
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Telefonickou, e-mailovou a formou osobnej komunikácie sme poskytovali
psychologické, sociálne a pracovno-právne
Okrem iného sme poskytovali informácie o:
-

Európskej únii

-

NATO

-

grantovom programe EÚ Mládež

-

iných fondoch, grantoch

-

informácie o prejavoch rasizmu a xenofóbie, info o homosexualite,
civilizačných chorobách ako je AIDS a i.

-

občan a spoločnosť

Po ostatnom valnom zhromaždení, novú výkonnú radu ICM v Humennom tvoria:

4. Výkonná rada ICM:
Riaditeľ ICM :

Darina Barančíková

Výkonný tajomník :

Lucia Labiková

Členovia výkonnej rady :

Lenka Grajcarová
Martin Sciranka
Patrik Rajňak

Dozorná rada v zložení:
Predseda:

Ing. Martin Ihnatco

Členovia:

Michal Dudiak
David Winter

V súčasnosti má ICM v Humennom 20 zaregistrovaných členov, dobrovoľníkov, ktorí
participujú pri realizácií aktivít a projektov ICM.

5. Informácie o aktivitách a činnostiach ICM v Humennom v číslach:
Zamestnanci:
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Zamestnanci

Spolu:

Z toho ženy:

Zamestnanci ICM

1

1

Odb. ext. prac.

2

2

Iní

6

2

Dobrovoľníci

20

7

Spolu:

29

12

Klienti ICM:
Klienti ICM

Spolu:

Informačný servis:
- infor. a pracovný servis

550

- vzdelávanie

200

- cestovanie

140

- voľný čas

100

- odborné poradenstvo

50

- občan a spoločnosť

50

- iné

100

Spolu:

1190

Poradenské služby:
- psychologické poradenstvo

30

- sexuologické poradenstvo

50

- právne poradenstvo

10

- iné

10

Spolu:

100

SPOLU CELKOVO:

1290

Vekové zloženie klientov:
Vekové zloženie klientov

Spolu:

do 26 rokov

800

nad 26 rokov

490

SPOLU CELKOVO:

1290

Údaje o činnosti:
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Údaje o činnosti

Spolu podujatí:

Spolu účasníkov:

Semináre:

5

60

Prednášky:

5

80

Iné odborné podujatia:

4

280

Kurzy:

1

15

SPOLU CELKOVO:

15

435

6. V súčasnej dobe ICM v Humennom spolupracuje s týmito organizáciami
v regióne:
•

Mestom Humenné

•

Centrom voľného času Dúha v Humennom

•

Rómskym komunitným centrom Podskalka

•

Rómskou organizáciou Amare Snina

•

ZIPCeM - Združením informačných a poradenských centier v SR

•

Iuventou Bratislava

•

Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou

•

MVO v regióne

•

Zahraničnými mládežnickými organizáciami

•

Stredoškolským parlamentom mesta Humenné

Okrem iného je ICM členom:
•

Rady mládeže prešovského kraja

•

Grémia tretieho sektora v Humennom

•

Združenia informačných a poradenských centier v SR (ZIPCeM)

•

Partnerstva a inklúzie v regióne Snina, Humenné

•

OZ Horný Zemplín

7. Stručná charakteristika realizovaných aktivít a projektov za rok 2005:
•

Európska dobrovoľnícka služba:
ICM v Humennom malo od Iuventa – NK Mládež podporený v rámci grantového
programu EÚ – Mládež projekt na vysielanie dobrovoľníka na krátkodobú európsku
dobrovoľnícku službu do Nemecka na 3 mesiace. Išlo o chlapca s mentálnym
postihnutím, ktorý si aj takouto formou pozdvihol sebavedomie a spoznal novú
krajinu.

•

Konferencia o aktívnej participácií mládeže:
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Na výzvu Európskej komisie – Európsky týždeň mládeže (5. – 11. december)
reagovalo a zároveň sa aj aktívne zapojilo ICM v Humennom v spolupráci
s Regionálnym konzultačným strediskom grantového programu EÚ Mládež pri CVČ
Dúha. Zorganizovali sme konferenciu s názvom „Mládež na scénu“ a v rámci nej sa
okrem iného prezentoval aj program EÚ Mládež. Na tejto konferencii sa zúčastnilo
okolo 150 ľudí rôznej vekovej kategórie ale predovšetkým mladých ľudí
a mládežnícki pracovníci
•

Mládežnícky konvent:
Na tomto mládežníckom konvente, na ktorého realizácií sa aktívne podieľalo CVČ
Dúha v Humennom a Informačné centrum mladých, sa zúčastnili zástupcovia
stredoškolských parlamentov z Prešovského a Košického kraja, taktiež pedagogický
pracovníci z jednotlivých škôl. Na tomto stretnutí sa vytvorili pracovné skupiny, kde
sa rozoberali jednotlivé témy, urobili sa z toho záverečné zhrnutia, ktoré sa potom
v rámci celého zakončenia Mládežníckeho konventu prezentovali na spoločnom
stretnutí všetkých pracovných skupín.

•

Deň dobrovoľníctva:
V rámci tohto dňa dobrovoľníctva, niekoľko dobrovoľných členov ICM v Humennom,
prezentovalo a propagovalo činnosť ICM. Boli to predovšetkým mladí ľudia, ktorí ako
členovia ICM pôsobia už dlho a vedia akým činnostiam a aktivitám sa Informačné
centrum venuje. Pri tejto príležitosti poskytli širokej verejnosti a záujemcom a naše
centrum širokú škálu informácií nielen v ústnej verzii ale predovšetkým v podobe
letákov, plagátov a iného propagačného materiálu. V rámci tohto dňa sme prezentovali
aj grantový program EÚ – Mládež a práve niekoľko členov, ktorí sa na projektoch
tohto programu už podieľali, poskytli verejnosti informácie o tomto programe, pretože
vlastne prezentovali vlastné zážitky a skúsenosti zviazané s týmto programom.
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8. Hospodárske vyúčtovanie činnosti ICM za rok 2005:
Príjmy za rok 2005
Položka

Suma v Sk

1.

dotácia MŠ SR

2.

dotácia z miestnej samosprávy

20 000,-

3.

ostatné príjmy

50 000.-

3.

iné

140 000,-

475.-

SPOLU:

210 475.-

Výdavky za rok 2005
Položky

Celkové náklady

Z toho dotácia z MŠ SR

6556.-

6556.-

18 015.-

15 015.-

8 550.-

8550.-

nájomné a prenájom

82 000.-

12 000,-

ostatné tovary a služby

94 879.-

94 879.-

210 000.-

140 000.-

cestovné výdavky
energie a komunikácie
materiál a služby

SPOLU:

Výročná správa ICM v Humennom schválená na Valnom zhromaždení ICM dňa:28.12.2005
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