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1.Informácie o organizácii a jeho organizačná štruktúra
Informačné centrum mladých v Partizánskom vzniklo 5. februára 2004 v poradí ako 17.- te
Informačné centrum mladých na Slovensku . Sídlo má v Partizánskom na Februárovej ulici
č.1478/2 a je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
Informačné centrum mladých Partizánske si uvedomuje, že všestranné zlepšenie života občanov
Slovenskej republiky nemožno dosiahnuť bez rozvoja činnosti mimovládnych neziskových
organizácií a upevňovania a prehlbovania rozvoja občianskej spoločnosti. Informačné centrum
mladých Partizánske vyvíja svoju činnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, stanovami
ICM a oprávnenými záujmami mladých ľudí na demokratických princípoch.
Informačné centrum mladých vykonáva svoju činnosť výkonnými a kontrolnými orgánmi.
Výkonnými orgánmi sú snem, riaditeľ a predsedníctvo. Kontrolnými je dozorná rada.
Členom- t.j. dobovoľníkom ICM sa môže stať každý mladý človek, ktorý súhlasí so stanovami ICM
Partizánske.

2. Hlavný cieľ
Hlavným cieľom činnosti Informačného centra mladých je podpora, rozvoj a poskytovanie
informačných a poradenských služieb mladým ľuďom bez rozdielu národnosti, vierovyznania,
sociálneho postavenia, názorov, či sexuálnej alebo inej orientácie. Poníma mladého človeka ako
celistvú osobnosť, umožňuje mu maximálnu možnosť voľby, podporuje rozvoj jeho samostatnosti
a poskytuje konkrétnu, adresnú odpoveď na báze vzájomnej dôvery s dodržaním anonymity.
Chce rozšíriť vedomostný obor mladého človeka, obohatiť ho kopmlexnými informáciami a
v konečnom dôsledku tak prispieť k rozvoju jeho osobnosti a pomoc správne sa rozhodnúť
v dôležitých životných situáciách.
3. Poskytovanie informácií a poradenstva v týchto oblastiach:
•

Informačný a pracovný servis: nové a efektívne metódy hľadania, tvorby a poskytovania
voľných pracovných miest, vytvorenie databázy voľných pracovných miest a žiadateľov o
zamestnanie, informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania, pracovný a informačný
servis.

•

Štúdium a štipendiá: informácie o možnostiach rekvalifikácie, jazykových
študovania doma a v zahraničí, štipendijných štúdií a zabezpečovať ich.

•

Informačný servis medzinárodnej spolupráce: informácie o zahraničných pracovných,
študijných a oddychových príležitostiach, medzinárodných výmenách mládeže medzi
partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí a takto ich zabezpečovať.

•

Cestovanie: informácie o možnostiach cestovania na Slovensku a v zahraničí, trávenia
dovoleniek, prehľad o ubytovacích možnostiach, cestovných kanceláriách, informácie o
celkovom cestovnom ruchu.

•

Odborné poradenstvo: pravidelné - trvalé poskytovanie rád mladým ľuďom, analýza ich
konkrétnych problémov a potrieb, stanovenie potrebných postupov a riešení na základe
pravidelných poradní s odborníkmi v oblastiach právneho, psychologického, sociálneho,
zdravotného a ekonomického zabezpečenia.

štúdií,

•

Voľný čas a kultúra: v spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami, inštitúciami a
inými zariadeniami pracujúcimi s mládežou, podieľať sa na projektoch zameraných
na
aktívne využívanie voľnočasových aktivít detí a mládeže, podávanie informácií o činnosti
a aktivitách týchto organizácií, o možnostiach kultúrneho a športového vyžitia a takto ich
zabezpečovať.

•

Občianske a politické práva: poskytovanie informácií o ochrane občianskych a politických
práv a slobôd, prostredníctvom mechanizmu individuálnych sťažností, kde údajné porušenia
práv môže prerokovať Európsky súd pre ľudské práva.

•

Sociálne a ekonomické práva: informácie o ochrane sociálnych a ekonomických práv
prostredníctvom systému monitorovania a správ o dodržiavaní záväzkov štátov a
prostredníctvom mechanizmu kolektívnych sťažností.

•

Ľudské práva a sloboda: kompletný informačný servis o činnosti Rady Európy, ochrany práv
národnostných menšín a etnických skupín, práca v prospech rovnosti žien a mužov, aktivity
proti rasizmu, xenofóbií, antisemitizmu a intolerancii, ako aj občianskej neznášanlivosti.

•

Drogová problematika a homosexualita

•

Osvetová činnosť: úzka spolupráca s médiami v oblasti týkajúcej sa slobody prejavu a s ňou
súvisiacej záležitosti ľudských práv, podpora ich uvedomovania, vzdelávania na školách a
v rámci profesionálnych skupín, spolupráca s ďalšími organizáciami a inštitúciami ako
ombudsmani, rôzne agentúry atď.

•

Organizovanie voľného času detí a mládeže

4. Aktivity a projekty organizované v roku 2005
Činnosť Informačného centra mladých v Partizánskom je realizovaná v pristoroch ICM Partizánske,
Februárová 2, kde je mladým ľuďom poskytnuté okrem informácií aj materiálové a technické
vybavenie a prístup do siete internet. V tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť lepšie technické
vybavenie kancelárie ICM zakúpením ďalších dvoch počítačov z dotácie MŠ SR na kapitálové
výdavky a taktiež nového výkonnejšieho kopírovacieho stroja.
Svoje služby poskytujeme pondelok až piatok v čase od 8.30 do 17.00 prostredníctvom
konzultanta, ktorý spĺňa kritéria na výber a poskytovanie služieb, ktoré vychádzajú z Koncepcie
rozvoja siete ICM v SR, ale aj z vnútorných záväzných predpisov našej strešnej organizácie
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR.
•

Predložené projekty – Mládež a samosprávna demokracia v Partizánskom
- Správna informácia – nástroj podpory a pomoci mládeži
- Orange ďeťom Partizánskeho – nebol podporený
- Rozšírenie a modernizácia technického vybavenia kancelárie ICM PE
- Študentské centrum (Coop jednota)
- Autoslide (VÚC Trenčín)
- Informačný spravodaj pre mladých (VÚC Trenčín) – nebol podporený

V rámci projektu „Mládež a samosprávna demokracia v Partizánskom„ sme sa poskytovaniu
informácií z oblasti samosprávy – mesta Partizánske - informácie o zámeroch mesta, o aktivitách,
o rokovaniach mestského zastupiteľstva a organizačnej štruktúre mesta.
Špecifické ciele projektu boli naplnené konkrétnymi aktivitami v rámci nášho projektu a to:

- v mesiacoch január - marec 2005 bola vyhlásená literárna súťaž medzi študentmi stredných škôl
pod názvom „Partizánske - moje mesto“ , v ktorom mladí ľudia mohli napísať svoj názor o meste
Partizánske , čo ich najviac trápi, čo od mesta požadujú , aké majú poznatky pri styku s exekutívou
mesta Partizánske a podobne.
- priebežne počas roka sme poskytovali informácie o živote mesta Partizánske mladým ľuďom,
študentom stredných škôl za účelom ich zoznámenia sa s prácou samosprávy
- v rámci projektu sme poskytovali informácie v nasledujúcich oblastiach:
- orgány samosprávy , jej postavenie a činnosť
- zámery mesta Partizánske, aktivity a podujatia mesta Partizánske
- Všeobecne záväzné nariadenia mesta Partizánske - prezenčné štúdium
- rokovania mestského zastupiteľstva – uznesenia a zápisnice z jednotlivých
rokovaní vrátane materiálov, ktoré sú predmetom rokovania
- sprístupnenie jednotlivých formulárov a tlačív používaných v styku s mestom
Partizánske alebo mestským úradom v partizánskom
- organizačná štruktúra mesta Partizánske – kde, ako a čo vybaviť
- iné podľa potreby
- okrem toho sme sa pýtali mladých ľudí prostredníctvom anketových lístkov, ktoré distribuovali
dobrovoľníci ICM do ulíc mesta a na stredné školy. Anketové otázky sa týkali názorov mladých
ľudí na rozvoj mesta a na činnosť poslancov mestskej samosprávy, názory na ICM. Ankety sa
zúčastnilo 169 respondentov, z toho 115 žien a 54 mužov. Mladí reagovali najmä na nedostavanú
budovu divadla, znečistené námestie holubmi, nedostatočné príležitosti kultúrneho
a voľnočasového vyžitia. Respondentom sa poväčšine páčila činnosť ICM a najmä bezplatné, či
lacné služby, ktoré im poskytujeme.
- výsledkom ankety bude v budúcom roku zahájenie verejnej diskusie medzi mladými ľuďmi a
poslancami mestského zastupiteľstva za jednotlivé volebné obvody tak, aby sa študenti a široká
verejnosť mali možnosť stretnúť s poslancom za ich konkrétny obvod , čím podporíme
vytvorenie aktívneho dialógu a takouto formou prispejeme k rozvoju participácie mladých ľudí na
živote mesta Partizánske.
Prínos projektu :
- vytvorenie aktívneho dialógu medzi mladou generáciou a mestom Partizánske
- vytvorenie úzkej spolupráce medzi záujmami mladých ľudí a aktivitami mestskej samosprávy
- aktívnejšie využívanie voľného času mladých ľudí smerujúceho k rozvoju mesta Partizánske
- zvýšenie participácie verejnosti a mladých ľudí na živote mesta Partizánske
- aktívna účasť študentov na rokovaní mestských zastupiteľstiev, komisií a výborov mestských
častí.
Priebežné aktivity:
Každá aktivita bola zmedializovaná v týždenníku Tempo, alebo Dnešok, prípadne v rádiu Hit-FM.
JANUÁR:
V mesiaci január sme vyhodnotili súťaž amatérskych maliarov vyhlásenú a zrealizovanú v
predchádzajúcom roku 2004. Najlepší autori boli odmenení hodnotnými cenami. Priebeh a
vyhodnotenie súťaže boli zverejnené v týždenníku Tempo. Dobrovoľníci ICM propagovali vernisáž

vylepením plagátov v meste Partizánske. Vernisáž bola taktiež spropagovaná v regionálnych
médiách a na internetovej stránke ICM.
JANUÁR– APRÍL:
Vyhlásená Súťaž priaznivcov písaného slova na tému „Partizánske – moje mesto“, uverejnená
v týždenníku Tempo a Dnešok. Poslanci budú reagovať na pripomienky mladých k mestu.
FEBRUÁR:
14. februára sme pristúpili k napĺňaniu cieľov Európskej charty informácií pre mládež prijatou na
XV. Valnom zhromaždení Európskej mládežníckej informačnej a poradenskej agentúry (ERYICA).
Spolupráca pri vypracovaní projektu pre súkromnú firmu podaného na Národnú agentúru pre rozvoj
malého a stredného podnikania . /Predvstupové fondy EÚ/
APRÍL:
Uskutočnili sme prednáška o Európskej Únii pre študentov Strednej spojenej školy v Partizánskom
-organizačná zložka SOU .Prednášal PaedDr. Jozef Božik, organizátorom prednášky bolo
Informačné centrum mladých.
Propagácia festivalu VII. Folková jar plagátmi a uverejnením na našej webovej stránke www.icm.sk
MÁJ:
V priestoroch Art-P Centra sme v termíne od 23. -25.mája uskutočnili seminár na podporu
zamestnanosti v našom regióne, ktorý organizovalo ICM v spolupráci s NÚP a BIC Prievidza pod
názvom „Základy podnikania“: Seminára sa zúčastnilo 13 poslucháčov z Partizánskeho a okolia.
Seminár priblížil zúčastneným problematiku finančných a nefinačných programov, štrukturálnych
fondov, Zákon o účtovníctve, Živnostenský zákon, obchodný zákonník, Zákon o ochrane
spotrebiteľa a príspevky na SZČO. Prednášal Ing. Janík z BIC Prievidza, p. Englišová, p.Bieliková,
Ing. Dercová zo Živnostenského úradu a p. Košíková a Herdová z Úradu práce. Seminár bol
uverejnený opäť v týždenníku Tempo.
Dňa 26. mája sa traja dobrovoľníci ICM zúčastnili na seminári organizovanom Pedagogickopsychologickou poradňou v Partizánskom na tému „Poruchy správania, diagnostika, intervencie,
prevencia.
JÚN:
Dňa 4.júna. sa riaditeľka ICM zúčastnila porady riaditeľov Informačných centier mladých v
Prievidzi.
ICM sa stalo súčasťou projektu „Európa a esperanto vo hvezdárni“- Malé Bielice. Školenie bolo
venované tvorbe propagačných a informačných materiálov, úprave a spracovaniu grafiky
i fotografie pre účely vzťahov s verejnosťou. Akcia sa konala vďaka finančnej dotácii z grantového
programu Európskej únie MLÁDEŽ.
V týždenníku Tempo a Dnešok sme uverejnili výzvu pre obyvateľov Partizánskeho a najmä
mladých ľudí do 26 rokov o bezplatnom anonymnom poskytovaní právneho poradenstva
právnikom JUDr. Milanom Petríkom v priestoroch Informačného centra mladých. Hneď v mesiaci
jún už využili túto možnosť 6 klienti.

Propagácia letných prímestských táborov pre deti organizovaných CVČ Relax Partizánskeplagátmi a našej webovej stránke www.icm.sk.
Vypracovanie a podanie projektu Orange deťom Partizánskeho na detské ihrisko – Veľké Bielice
v spolupráci s Mestským úradom v Partizánskom. Projekt nebol podporený.
Koncom mesiaca sa začalo s realizáciou výskumu na tému: „ Dobrovoľníctvo a mládež“, ktorý
vyhlásilo MŠSR . Konzultant ICM oslovil 50 klientov vo veku 15 – 26 rokov a požiadal o
vyplnenie dotazníka, ktorý obsahoval 50 otázok týkajúcich sa dobrovoľníckej práce. Anketa trvala
do 15. júla.
Vypracovanie a podanie projektu na kapitálové výdavky na MŠ SR. Projekt bol zameraný na
technické vybavenie kancelárie – zakúpenie 2 počítačov.
Reklamná agentúra, ktorá pripravovala prezentačný deň pri otváracej akcii hypermarketu Tesco
oslovila ICM a požiadala ich o spoluprácu . ICM poskytlo osem dobrovoľníkov. Dobrovoľníci
ICM sa celý deň venovali deťom, pre ktoré boli pripravené rôzne športové hry a súťaže.
JÚL:
Časopis pre mladých v meste Partizánske pod názvom „Informačné centrum mladých“ – časopis
o mladých a pre mladých, v ktorom nájdu mladí ľudia informácie o poskytovaných službách v ICM,
o pracovných a študijných pobytoch, o táboroch, EDS a aktivitách ICM. Tento časopis sme
pripravovali v priebehu druhej polovice roka, vyjde v roku 2006 a bude sa predávať za symbolickú
cenu. Výťažok z predaja bude poskytnutý N s P v Partizánskom. Zatiaľ sa nám nepodarilo získať
finančné prostriedky na vydanie časopisu z VUC formou dotácie, o ktorú sme požiadali.
SEPTEMBER
9.september – účasť na pracovnom seminári o vypracovaní Národných správ mapujúcich stav
v oblasti informovania a participácie mladých ľudí – Iuventa Bratislava.
16.september -Návšteva azylového centra Orchidea v Bošanoch. Odovzdanie školských pomôcok
pre opustené deti.
17.september -Účasť našich dobrovoľníkov pri organizovaní XVII. Ročníka Polmaratón Topoľčany
20.september – účasť na otvorení Informačného centa mladých Levice
OKTÓBER
Vyhlásená zbierka hračiek pre azylové centrum Orchidea v Bošanoch
Propagácia a zber prihlášok na dištančné online vzdelávanie DISTON a DIVES. Informačné
centrum mladých v Partizánskom pracuje ako regionálne podporné centrum pre frekventantov tohto
online vzdelávania až do júna budúceho roka rozširovaním informácií, informačných materiálov,
náborom a starostlivosťou o účastníkov a prípravou študijných materiálov.
NOVEMBER
V spolupráci so Športcentrom Dukas, s.r.o.Partizánske sme organizovali II. Ročník bowlingového
turnaja stredných škôl pri príležitosti Dňa študentov a Dňa boja za slobodu a demokraciu –
18. novembra. Každá škola vytvorila dve družstvá- jedno chlapčenské a jedno dievčenském ktoré
spoločne súťažili v bowlingu. Pre víťazov sme pripravili zaujímavé odmeny.

DECEMBER
1. a 2. decembra sme organizovali Burzu stredných škôl v snahe uľahčiť mladým proces
rozhodovania pri voľbe najvhodnejšieho a zároveň najperspektívnejšieho študijného
smerovania. Okrem ICM sa tu prezentovali všetky stredné školy z mesta Partizánske a Úrad
práce, soc. vecí a rodiny.
1.december –návšteva ICM zástupcami parížskeho Centra pre informácie a dokumentáciu mládeže
(CIDJ)- Nicolas Vaslin- zamestnanec odboru pre zahraničné vzťahy a Stephanie Nunierpracovníčka asociácie pre podporu profesionálnych pracovníkov ICM vo Francúzsku.
Mikulášske prekvapenie pre deti hospitalizované v Nemocnici s poliklinikou v Partizánskom a tiež
pre deti z mesta v priestoroch ICM.
Zariadenie priestorov ICM novým počítačovým vybavením zo schválenej dotácie na kapitálové
výdavky z MŠ SR.
Pravidelné dopĺňanie násteniek ICM na každej strednej škole v meste Partizánske aktuálnymi
informáciami a ponukami z oblasti vzdelávania, oddychu a práce o ktoré sa starajú dobrovoľníci
ICM .
5. Štruktúra klientov
V oblasti poskytovania informácií a poradenských služieb sme tohto roku zaznamenali výrazný
nárast klientov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Naše informačné a poradenské služby
využilo spolu 2497 mladých ľudí.
I. Klienti ICM Partizánske
Číslo
riadku

Spolu

b

1

001

2497

informačný a pracovný servis

002

477

vzdelávanie

003

230

cestovanie

004

78

voľný čas

005

146

odborné poradenstvo

006

12

občan a spoločnosť

007

72

iné

008

1482

009

13

psychologickej oblasti

010

0

sexuologickej oblasti

011

1

právnej oblasti

012

12

inej oblasti

013

0

a

klientom

V tom podávanie informácií

činnosť v:

Počet klientov
Vtom poradenská

Poradenské služby

Informačný servis

Počet klientov

II.Vekové zloženie klientov
Číslo riadku Spolu
Počet klientov (001,009)

014

2510

do 26 rokov

015

1896

nad 26 rokov

016

614

členstva

1

zloženie

b

Vekové

a

III.Spôsob poskytnutia služby
Číslo riadku Spolu
a

b

1

017

2510

osobné

018

2118

elektronické

019

44

písomné

020

21

telefonické

021

327

služby

Spôsob
poskytnutia

Počet klientov

6.Zamestnanci
IV.Zamestnanci
Číslo riadku Fyzické osoby
spolu Z toho ženy
a

1

2

022

1

1

Odb. Exter. pracovníci 023

1

0

Iní

024

1

1

Dobrovoľníci

025

21

13

Zamestnanci ICM

b

Štyria mladí ľudia vypísali dotazník Dobrovoľného spolupracovníka ICM a desiati Dotazník
záujemcov o brigády, ktoré zasielame do Študentského servisu v Trenčíne a oni v priebehu roka
ponúkajú mladým aktuálne brigády v okolí.

V druhej polovici roka sme sa zapojili do projektov pod názvom
Dištančné online vzdelávanie cez internet. Aj Partizánske sa tak stalo jedným z kontaktných centier
Domu Európy, ktoré tieto projekty realizuje. Do projektu Diston sa z nášho kontaktného centra
zapojilo17 účastníkov a do projektu Dives 14 účastníkov. Účastníci vyplnili prihlášku, kde mali

možnosť výberu tri z jedenástich študijných modulov v oblasti medzinárodnej, regionálnej, verejnej
politiky, podnikania, projektového mamažmentu, strategického plánovania, či občianskej
spoločnosti.
Regionálne podporné centrá majú za úlohu rozširovanie informácií a infomateriálov, konzultácie a
starostlivosť o účastníkov. Štúdium je dvojsemestrálne a bude trvať do júna 2006.
7. Spolupracujúce organizácie
- ZIPCeM
- Trenčiansky samosprávny kraj
- Mesto Partizánske
- Centrum voľného času
- Pedagogicko-psychologická poradňa
- Redakcie regionálnych novín
- Stredné školy v meste Partizánske
- Úrad práce, soc. vecí a rodiny Partizánske
- Študentský servis Trenčín
- Krajské centrum voľného času Trenčín
- Komunitné združenie Zemianske Kostoľany
8. Ciele do budúcnosti
spolupráca s ďalšími partnerskými organizáciami
väčší počet klientov vďaka lepšiemu technickému zabezpečeniu, ktoré sa nám koncom roka
2005 podarilo vybaviť
častejšie zapájanie dobrovoľníkov do aktivít ICM
vybudovanie infobodov na jednotlivých obecných úradoch a rozšírenie činnosti do celého
okresu Partizánske
častejšia propagácia ICM plagátmi a obmenou informácií na nástenkách po školách
9. Ekonomické hospodárenie
zostatok z min. roka
Príjmy:

Výdaje:

Zostatok:

Dotácia z MŠ SR
Dotácia z miestnej samosprávy
Vlastné príjmy
Vrátenie preplatku energie
ostatné
Spolu
Kapitálové
Energie
Nájomné a prenájom
Ostatné tovary a služby
Mzdy (dohody, man. zmluvy, odmeny)
Odvody
Dopravné
Cestovné
Spolu
k 31.12.2005

11.116,00
175.000,00
130.000,00
92.498,50
9.298,00
21,82
426.818,32
102.825,00
27.907,80
0
154.370,65
136.438,00
125,00
0
5.501,70
427.168,15
10.766,27

