Predkladá: Ing. Zuzana Valenteje, konzultant

Informačné centrum mladých je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 a je
registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je členom Združenia informačných
a poradenských centier mladých v SR, jeho strešnej organizácie.
Hlavným cieľom našej činnosti je podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a
poradenské služby v rôznych oblastiach života mladých ľudí, bez rozdielu vierovyznania,
národnosti, sociálneho postavenia, či názorovej, sexuálnej alebo inej orientácie. Okrem
informačno –poradenskej činnosti realizujeme rôzne projekty pre mladých v oblasti
vzdelávania, participácie, alebo voľného času.
Naše miesto je výlučne medzi mladými ľuďmi, ktorí sa snažia vytvárať spoločnosť priateľskú
k mladému človeku. Dávame im priestor na ich vlastnú sebarealizáciu, ktorá im umožňuje
začleniť sa aktívne do diania v spoločnosti a pomáha tak rozvíjať ich komunitu.
Počas roka 2006 sme priebežne realizovali tieto aktivity a boli nám schválené tieto projekty:
JANUÁR
8. január - realizácia projektu financovaného z rozpočtu TSK – Autoslide Žarnovica.,
pod záštitou ICM sa zúčastnil Roman Vlčko preteku v autokrose.
Schválená dotácia na kapitálové výdavky vo výške 45.000 Sk, zakúpenie ďalších
dvoch počítačov a príslušenstva s možnosťou pripojenia na internet, financované z MŠ
SR
Konzultanti ICM vypracovali záverečnú správu o činnosti ICM za rok 2005,
vyhodnotenia projektov predkladaných v roku 2005 na MŠ SR a mesto Partizánske
MAREC
Na základe žiadosti zo dňa 21.3.2006 sa Informačné centrum mladých stalo členompozorovateľom RADY MLÁDEŽE TRENČIANSKEHO KRAJA
APRÍL
8. apríl – Valné zhromaždenie strešnej organizácie ZIPCeM v ICM Prievidza –
zúčastnila sa riaditeľka ICM Partizánske Elena Valenteje
schválená dotácia z MŠSR v rámci programu podpory informačno – poradenskej
činnosti na realizáciu projektu: „Budovanie infobodov v jednotlivých obciach okresu
Partizánske“ vo výške 171.000 Sk. ICM začalo s propagáciou projektu a prípravou na
stretnutie so starostami obcí, kde ich oslovilo s myšlienkou vybudovať infobody na
obecných úradoch.
MÁJ
26.- 28. mája sa konzultantka ICM zúčastnila povinného školenia konzultantov
v Nitre. Školenie obsahovalo prednášky o Informačnom systéme ZIPCeM a ICM,
o sieti EURODESK a informačnom pracovnom portáli EURES
vypracovanie projektu na MŠ SR a nadáciu Intenda – „Informácia ako kľúč
k participácii“, v rámci ktorého sa mala vytvoriť úzka spolupráca študentov stredných
škôl s primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva
JÚN
vypracovanie projektu na MŠ SR, na kapitálové výdavky – rekonštrukcia priestorov
ICM
vypracovanie projektu na Konto Orange n.f. – voľnočasové aktivity- „Roztočte to
s nápadom“– „Turnaj v bowlingu a malom futbale v Partizánskom“ pre študentov
i neštudentov a všetkých mladých ľudí – III.ročník. Realizácia november 2006
v spolupráci so Športcentrom DUKAS s.r.o.
zamestnanie dvoch pracovníkov z Úradu práce, soc. vecí a rodiny na Aktivačnú
činnosť v ICM- projekt financovaný z ESF a ŠR
20. júna sme sa zúčastnili odborného seminára na tému: „Životný štýl mladých ľudí“
v IUVENTE v Bratislave, ktorého cieľom bolo zmapovanie využívania koncepcie

štátnej politiky mládeže ako aj získanie podnetov pre formulovanie novej štátnej
koncepcie od roku 2007 do roku 2011
JÚL
vypracovanie projektu na Ministerstvo kultúry SR- v oblasti Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť pod názvom „Drakoniáda“ .
1-2. júl -povinné školenie konzultantov v Poprade – zúčastnili sa dvaja konzultanti
ICM. Školenie bolo na tému: „ Profesionálna komunikácia v ICM - časť I.

AUGUST
realizácia projektu z MŠSR „Budovanie Infobodov v jednotlivých obciach okresu
Partizánske“, projekt bol podporený sumou 171.000 Sk. Na obecné úrady v 22
obciach okresu Partizánske sme rozdistribuovali infopanely s logom ICM
a infomateriálmi ICM a ZIPCeM. Infobody sú priebežne navštevované a dopĺňané
aktuálnymi informáciami zo sveta práce a štúdia mladých ľudí.
Infobody:
obecný úrad Turčianky
obecný úrad Klátova Nová Ves
obecný úrad Ješkova Ves
obecný úrad Veľký Klíž
obecný úrad Brodzany
obecný úrad Bošany
obecný úrad Krásno
obecný úrad Chynorany
obecný úrad Žabokreky nad Nitrou
obecný úrad Nadlice
obecný úrad Livina
obecný úrad Livinské Opatovce
obecný úrad Ostratice
obecný úrad Hradište
obecný úrad Veľké Kršteňany
obecný úrad Malé Kršteňany
obecný úrad Veľké Uherce

obecný úrad Kolačno
obecný úrad Skačany
obecný úrad Malé Uherce
obecný úrad Pažiť
obecný úrad Nedanovce

SEPTEMBER
22.- 23. september – povinného školenia konzultantov v Prievidzi sa zúčastnili dvaja
konzultanti ICM. Témou bola Profesionálna komunikácia v ICM – časť II. Školenie
viedla Natália Kušnieriková.

stretnutie predstaviteľov ICM s riaditeľmi a zástupcami stredných škôl v Partizánskom
za účelom predstaviť im projekt Participácia a vytipovať presné termíny seminárov
pre danú školu
propagácia projektu: „Informácia ako kľúč k participácii“, rozoslanie pozvánok,
vylepenie plagátov
OKTÓBER
realizácia projektu „Drakoniáda“- súťaže v stavaní a púšťaní šarkanov pre malých aj
veľkých- 7. október – letisko Malé Bielice. Projekt sa realizoval v spolupráci s
Hornonitrianskou hvezdáreňou, CVČ, Aeroklubom, Amavetom- raketoví modelári,
Mestom Partizánske, ZŠ Veľké Bielice).
Realizoval sa v rámci Svetového kozmického týždňa - medzinárodná oslava prínosu
kozmickej vedy a technológie ku zlepšeniu životných podmienok ľudí.

pokračovanie v realizácii projektu „Informácia ako kľúč k participácii“. Vo veľkej
zasadačke MsÚ sme zorganizovali štyri prednášky pre študentov SŠ a ostatných
mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie.
Projekt bol podporený nadáciou Intenda a MŠ SR a uskutočnil sa v spolupráci
s Mestom Partizánske.
1. seminár 19.10.2006
2. seminár 20.10.2006
3. seminár 30.10.2006
4. seminár 23.11.2006
Semináre boli obsahovo identické.
Hlavné okruhy tém: rozvoj mesta, urbanizmus a architektúra, územné plánovanie,
územný rozvoj a vypracovanie nového územného plánu mesta, životné prostredie a
verejné služby, rozvoj voľnočasových aktivít a podpora organizáciám III. sektora,
sociálna situácia obyvateľstva, regionálna samospráva, jej význam a poslanie v
systéme verejnej správy. Po prednáškach boli vybratí mladí ľudia, ktorí chceli aj
naďalej pokračovať v spolupráci s mestom, byť delegovaní do prac. komisií a vytvoriť
študentskú radu pri ICM.

NOVEMBER
Valné zhromaždenie ZIPCeM – 4. november , zúčastnila sa riaditeľka Elena Valenteje
13.11. sme v spolupráci so SČK v Partizánskom realizovali protidrogovú kampaň na
námestí SNP v rámci Týždňa boja proti drogám
16. november – realizácia projektu podporeného z Konto Orange n.f. – „Turnaj
v bowlingu a malom futbale pre stredné školy v meste Partizánske“ (podporený
sumou 41.500 Sk). Turnaj sa konal v priestoroch Športcentra DUKAS s.r.o.

DECEMBER
rekonštrukcia priestorov ICM vďaka schválenej dotácii z MŠSR v sume 200.000 Skvýmena okien a dverí za plastové, vybudovanie novej konzultačnej miestnosti
účasť na informačnom seminári“ Mládež v akcii 2007 – 2013“ v CVČ Prievidza.,
seminár viedla regionálna konzultantka programu Mládež v akcii, Silvia Štefániková
z KCVČ Trenčín.
v tomto mesiaci sa nám podarilo rozbehnúť aj spoluprácu so Združením slovenských
spotrebiteľov. Táto spočíva v informačno- poradenskej činnosti pre spotrebiteľskú
verejnosť, v poskytovaní informačných materiálov ZSS a informácií z oblasti práv
spotrebiteľov ako: reklamácie, záručné doby, nakupovanie cez internet, uzatváranie
rôznych zmlúv a iné.
30. 11 až 1.12. sme prezentovali svoju informačno-poradenskú činnosť pre mladých
ľudí v oblasti štúdia na Burze stredných škôl, ktorú organizovala Pedagogickopsychologická poradňa v Partizánskom. Mladí ľudia sa zaujímali najmä o
letné jazykové pobyty, alebo o štúdium na stredných školách v zahraničí.

5. 12. - zbierka Mikuláš v Nemocnici s P v Partizánskom
Vypracovanie výročnej správy, vyhodnotenia projektov realizovaných v roku 2006
Od minulého roka až do júna 2006 sme pokračovali v realizácii vzdelávacích online
projektov DISTON a DIVES v spolupráci s Domom Európy, ktorá v sebe zahŕňala
starostlivosť a klientov študujúcich vybrané moduly a bezplatné služby (prístup na internet,
tlač, kopírovanie).
Od júna až do dnešného dňa úzko spolupracujeme aj s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny cez Aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov, pričom sa nám podarilo
zamestnať dve občianky mesta Partizánske a pomáhať im jednak pri rozvíjaní ich tvorivosti
ako aj pri upevňovaní a udržiavaní pracovných návykov.
V rámci mnohých aktivít, ktoré sme počas roka organizovali, propagovali sme aj kampaň
Každý iný – všetci rovní. http://www.kazdyiny-vsetcirovni.sk/

Priebežne počas roka sme realizovali Informačno –poradenskú činnosť pre mladých ľudí vo
veku od 15 -26 rokov. Informácie poskytuje vyškolený konzultant na riadny pracovný pomer,
denne v čase od 8:30 do 17:00 hod v priestoroch Informačného centra mladých na
Februárovej ulici 2 v DS Alfa, na 2. poschodí. Je to široké spektrum informácií z rôznych
oblastí života mladých ľudí v rámci Jednotnej klasifikácie informácií, ktorú schválilo Valné
zhromaždenie ZIPCeM v záujme vytvorenia spoločného štandardu poskytovania informácií
a poradenstva mladým ľuďom.
Taktiež sme sa pri poskytovaní informácií riadili Kritériami spoločnej metodiky práce
v ICM a medzinárodným dokumentom: Európska charta informácií pre mládež prijatá
XV. Valným zhromaždením Európskej mládežníckej informačnej a poradenskej agentúry
(ERYICA) v Bratislave dňa 19. novembra 2004.

I. Poskytovanie informácií klientom ICM

Zdroj: Elektronická databáza klientov –Výkaz o informačných centrách mladých – Ústav
informácií a prognóz školstva

Oblasť poskytnutých informácií

kód

počet

Informačný a pracovný servis

0403

503

AU - PAIR

0404

29

Informačný a pracovný servis

0405

93

Práca v zahraničí

0406

199

Pracovné ponuky na Slovensku

0407

140

Voľba povolania a výber zamestnania

0408

2

Iné z Informačného a pracovného servisu

0409

40

Vzdelávanie

0410

375

Štúdium na Slovensku

0411

200

Štúdium v zahraničí

0412

33

Iné zo vzdelávania

0413

142

Cestovanie

0414

129

Informácie o krajinách

0415

24

Ubytovanie

0416

13

Iné z oblasti cestovania

0417

92

Voľný čas

0418

153

Voľnočasové aktivity

0419

144

Iné z voľného času

0420

9

Občan a spoločnosť

0421

83

AIDS prevencia

0422

2

Drogové a iné závislosti

0423

7

Európska únia

0424

19

Homosexualita

0425

1

Iné negatívne javy

0426

5

NATO

0427

1

Rada Európy

0428

1

Rasizmus, xenofóbia

0429

3

Iné z oblasti Občan a spoločnosť

0430

44

Iné informácie

0431

393

Informácie o poradenstve

0432

15

Iné

0433

378

Celkový počet poskytnutých informácií

1636

Celkový počet klientov, ktorým boli poskytnuté informácie

1714

III. Služby a podujatia
číslo

Celkový
počet

Do 26 rokov

Nad 26 rokov

muži

ženy

spolu

muži

ženy

Celkový počet klientov

spolu muži

ženy

do 26

nad 26

spolu

Semináre

0303

4

0

0

371

0

0

4

168

207

371

4

375

Prístup na
Internet

0308

1928

495

1435

1930

148

156

304

643

1591

1930

304

2234

Kopírovanie

0309

375

118

321

439

39

52

91

157

373

439

91

530

Iné služby
(tlač, skener)

0310

378

83

222

305

56

72

128

139

294

305

128

433

Spolu

0311

2681

696

1978

2674

243

280

523

939

2258

2674

523

3197

Ekonomické hospodárenie

Príjmová časť:
MŠ SR:
TSK:
Mesto Partizánske-

Informačno- poradenská činnosťParticipácia mladých ľudí na živote mesta
Kapitálové výdavky
voľnočasové aktivity
Informačno- poradenská činnosťVoľnočasové aktivity
ESF

Z iného rezortu Vlastné príjmy Iné granty voľnočasové aktivity, Konto Orange
Úroky v bankePríspevky od inej FO, alebo PO
Stav pokladne k 1.1.2006
Stav účtov k 1.1.2006

171.000,50.000,200.000,20.000,100.000,6.000,8.937,17.050,31.600,84,105.133,1.133,6.027,-

Výdavková časť:
Výdavky súvisiace s informačno –poradenskou činnosťou:
Mzdové náklady:
Odvody do poisťovní:
Cestovné výdavky:
Energie, voda, komunikácie:
Materiál:
Nájomné:
Služby:
Bežné transfery - členský poplatok ZIPCeM za rok 2006:

109.116,61.873,4.118,63.522,23.567,105,72.981,5.000,-

Štandardná údržba:
Kapitálové výdavky:
Aktivity pre voľný čas:
Stav pokladne a účtov k 31.12.2006

Vyhotovil: Ing. Zuzana Valenteje
V Partizánskom 1.2.2007

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:

9.239,203.040,114.671,49.732,83

