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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov organizácie: Informačné centrum mladých
Adresa:

Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske

Kontaktné údaje:

Tel./Fax. 038/ 749 28 05, Mob: 0904 048 420,

E-mail:

partizanske@icm.sk

Web:

www.icm.sk

Facebook:

ICM Partizanske

Právna forma:

Občianske združenie

IČO: 379 17 129

DIČ: 20 21 925 631

1.1 INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII
Informačné centrum mladých je občianske združenie založené v roku 2004 v Partizánskom a je
registrované na Ministerstve vnútra SR. Je členom Združenia informačných a poradenských centier
mladých v SR. Naše združenie je otvoreným, samostatným, nezávislým a nepolitickým záujmovým
združením, ktoré sa hlási ku kultúrnym a ekologickým hodnotám. Hlavným cieľom činnosti ICM je
podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a poradenské služby v rôznych oblastiach života mladých
ľudí, bez rozdielu pohlavia, veku, vierovyznania, vzdelania, sociálneho a kultúrneho postavenia či
názorovej alebo sexuálnej orientácie. V meste Partizánske je jedinou organizáciou na ktorú sa mladí ľudia
môžu obrátiť s rôznymi požiadavkami a problémami. Jeho sídlo sa nachádza na Februárovej ulici č. 1478/2
v dome služieb ALFA na II. Poschodí. Je členom Združenia informačných a poradenských centier mladých
v SR, jeho strešnej organizácie.
Hlavných cieľom činnosti Informačného centra mladých je podpora, rozvoj a poskytovanie informačných
a poradensko-právnych služieb pre mladých ľudí v rôznych oblastiach života mladých ľudí, bez rozdielu
vierovyznania, národnosti, sociálneho postavenia, či názorovej, sexuálnej alebo inej orientácie.
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1.2 NAŠA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Názov:
Adresa:
Telefónne čísla:
Faxové číslo:
Internetová adresa:
Emailová adresa:
Právna forma:
IČO:
DIČ:

Informačné centrum mladých v Partizánskom
Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
038/749 28 05, 0904 048 420
038/749 28 05
www.icm.sk
partizanske@icm.sk
Občianske združenie
379 17 129
20 21 925 631

Funkcia

Meno a priezvisko

Riaditeľka

Ing. Katarína Hartmannová

Odborná konzultantka:
Absolventka strednej školy:

Bc. Miriam Lištiaková
Simonka Kotianová

DOZORNÁ RADA INFORNAČNÉHO CENTRA MLADÝCH (kontrolný orgán):
Ing. Vladimír Ladzianský, Bc. Elena Valenteje, Ing. Jiří Foks
PREDSEDNÍCTVO INFORNAČNÉHO CENTRA MLADÝCH (výkonný orgán):
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., Ing. Katarína Hratmannová, Mgr. Sergej Talár,
Bc. Miriam Lištiaková, Hanka Vanková

DOBROVOĽNÍCI:
Súčasťou našej organizácie sú aj dobrovoľní spolupracovníci, ktorých k 31.12.2011 sme evidovali
v počte 33: Marek Šútor, Janko Valášek, Tomáš Mališka, Hanka Jančovičová, Andrej Bencel,
Martin Junas, , Marcel Bohunský, Peter Baláž, Simonka Kotianová, Veronika Cibulková, Petra
Petríková, Linda Barborková, Pavol Andel, Adriána Valášková, Nina Danišová, Denisa Struhárová,
Mara Šedivá, Michal Grznár, Matúš Lištiak, Peter Smolnický, Kristián Beňuška, Veronika Tóthová,
Janka Žišková, Martina Halmová, Ján Jamriška, Tatiana Králová, Karina Kurtulíková, Roman Bisták,
Lenka Kajanovičová, Martin Vanko, Nina Radoová, Martin Vanko, Táňa Kralovičová,
1.2 SLUŽBY INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH PARTIZÁNSKE

Medzi služby Informačného centra mladých Partizánske patrí:
Poskytovanie bezplatných a anonymných informácií a poradenstva v rôznych oblastiach života
(informačný a pracovný servis, vzdelávanie, cestovanie, voľný čas, letné tábory, odborné
poradenstvo – bezplatné právne poradenstvo, psychologické, sexuologické, kariérové, sociálne
a iné poradenstvo. Medzi ďalšie patria informácie o EÚ, AIDS prevencia, drogové a iné závislosti,
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NATO, Rada Európy, sexualita, ľudské práva, poskytuje sa poradenstvo pri pracovnom servise ako
písanie žiadostí, písaní motivačných listov. Informácie sa zaznamenávajú na základe Jednotnej
klasifikácie informácií Informačného centra mladých,
Tvorba databázy záujemcov o zamestnanie, letné študentské brigády,
Poskytovanie priestoru mladým ľuďom pre rozvíjanie mládežníckej politiky,
Prevádzka bezplatnej miniknižnice pre študentov s povinnou literatúrou a encyklopédiami,
Podpora a rozvíjanie dobrovoľníctva v rámci spolupráce s inými organizáciami a združeniami
a miestnou samosprávou,
Organizovanie voľno-časových aktivít pre deti a mládež,
Tvorba a a realizácia projektov pre získavanie grantov,
Doplnkové služby (kopírovanie, tlač, internet, fax, skenovanie, hrebeňová väzba, laminovanie).
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SPRÁVA
O ČINNOSTI
REALIZOVANÝCH
INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH V ROKU 2011

PROJEKTOV

Činnosť Informačného centra mladých v roku 2011 bola uskutočnená vďaka finančnej podpory
Ministerstva školstva SR, mesta Partizánske, Trenčianskeho samosprávneho kraja a iných spolupracujúcich
subjektov. Všetky naše aktivity sa odvíjali od základných cieľov v informačnej oblasti a od požiadaviek
mladých ľudí. Súčasťou Informačného centra mladých je Mládežnícky parlament mesta Partizánske (ďalej
len MPMPE), ktorý vznikol v roku 2007 a skladal sa prevažne zo študentov stredných a vysokých škôl, od
roku 2011 zmenou v stanovách združuje aj žiakov základných škôl vo veku od 12 rokov. MPMPE v roku
2011 vybudovalo svoju vlastnú web stránku www.MPMPE.sk, kde informuje svojich fanúšikov o svojej
činnosti a poskytuje im najaktuálnejšie informácie o dianí v organizácii. Jeho hlavným cieľom je zlepšenie
komunikácie medzi mládežou a zástupcami samosprávy mesta Partizánske, ako aj podporovanie prác
mladých ľudí s médiami či zabezpečovanie zodpovednejšieho prístupu mladých ľudí k veciam verejným.

2.1 POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A PORADENSTVA
Počas roka 2011 naša organizácia realizovala informačno – poradenskú činnosť pre mladých ľudí i širokú
verejnosť v rámci projektu podpory MŠ SR programu ADAM 2 a miestnej samosprávy. Informácie
poskytoval vyškolený konzultant na riadny pracovný pomer, denne v čase od 8:30 – 17:00 hod. v
konzultačnej miestnosti domu služieb ALFA, na II. poschodí, ulica Februárová 12478/2. Pri poskytovaní
informácií sme sa riadili kritériami spoločnej metodiky práce v ICM, dodržiavaním a evidovaním jednotnej
klasifikácie informácií a medzinárodným dokumentom „Európskej charty informácií pre mládež“. V rámci
projektu Informácia ako základný element mladého človeka sme hlavnú pozornosť venovali
jednoduchému a zrozumiteľnému prístupu k informáciám mladým ľuďom, pretože pre rozvoj osobnosti
mladého človeka je nevyhnutné zabezpečiť všetky dostupné procesy, ktoré mu umožnia získať potrebné
informácie a zároveň aj sprostredkujú návod, ako ich správne využiť čím sa tak formujú pozitívne postoje
a hodnoty mladých ľudí.
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V rámci poskytovania informácií sa na nás v minulom roku obracali aj klienti z oblasti pracovného servisu,
ktorí žiadali informácie o voľných pracovných miestach, študentské brigády v našom regióne, zaujímali sa
o pracovné agentúry sprostredkujúce prácu v zahraničí ako aj poradenstvo pri zostavovaní životopisov,
motivačných listov či žiadostí do zamestnania. V rámci poradenstva pracovného servisu sme využívali
vyhľadávanie voľných pracovných miest prostredníctvom internetových serverov UPSVaR, Kariéra,
Profesia a mnohých iných. Okrem poskytovania informácií a poradenstva sa ICM Partizánske aj v roku
2011 zúčastnilo Burzy stredných škôl mesta Partizánske, v rámci ktorej sme poskytli informácie žiakom
deviatych ročníkov o možnosti štúdia na stredných školách na Slovensku ale aj v zahraničí, jazykových
kurzoch, výmenných pobytoch, možnostiach „dobrovoľníctva“, pracovných programov v zahraničí a
informácie o štipendiách a grantoch v aktuálnom roku 2011.
Aktivity projektu v oblasti poskytovania informácií poradenstva:
 Bezplatné poskytovanie infoservisu,
 Bezplatné poskytovanie psychologického a právneho poradenstva,
 Bezplatné poskytovanie kariérového poradenstva, poskytovanie brožúr pri písaní
životopisov, žiadostí a sťažností,
 Organizovanie workshopov v priestoroch ICM a na stredných školách o jeho činností
a pôsobení v rámci mesta Partizánske,
 Bezplatný prístup do siete internetu pre nezamestnaných,
 Miniknižnica ICM s povinnou literatúrou pre stredné školy a rôzne encyklopédie.

2.1.1 INFORMÁCIE O KLIENTOCH ICM PARTIZÁNSKE V ROKU 2011
V roku 2011 sme ako Informačné centrum mladých v Partizánskom zaznamenali nasledovný
počet klientov:
Počet

Popis

374

Poskytnuté informácie:

1838

Poskytnuté služby:
Poskytnutá poradenská činnosť:

31

Účasť na akciách a podujatiach:

503

Celkový počet klientov v roku 2011:

2746

Iné - fanúšikovia facebooku

1209

Popis

Počet

Informačný a pracovný servis:

186

Vzdelávanie:

104

Voľný čas:

18

Občan a spoločnosť:

53

Cestovanie:

26

Iné informácie:

37

Popis

Počet

4

Kariérové poradenstvo

5

Psychologické poradenstvo

0

Sexuologické poradenstvo

2

Sociálne poradenstvo

7

Právne poradenstvo
Iné
Celkový počet klientov v roku 2011

13
4
31

Z celkového počtu 2746 klientov bola prevažná väčšina mladých ľudí do 30 rokov, ktorí tvoria prioritnú
cieľovú skupinu aktivít v počte 2194, klientov nad 30 rokov sme evidovali v počte 552. K týmto počtom
sme zaradili aj počet klientov, ktorých sme zaznamenali ako fanúšikov našej organizácii v rámci sociálnych
sietí v počte 1209.
Súčasťou informačného a poradenského servisu, ktoré Informačné centrum mladých Partizánske v roku
2011 poskytovalo, bolo aj poskytovanie literatúry a materiálov týkajúcich sa jednotlivých informačných
oblastí a tém, ktoré mladých zaujímali. Informačné centrum mladých Partizánske disponuje
informačnými, prezentačnými i propagačnými materiálmi od jednotlivých inštitúcií zameraných na prácu
s mládežou a na témy, ktoré pomáhajú klientom ICM získať potrebné informácie a prehľady.
O aktivitách a podujatiach, ktoré sme organizovali, sme informovali mladých ľudí i širokú verejnosť
prostredníctvom svojpomocne vyrobených informačno - propagačných materiálov, plagátov a letákov
spolu s ostatnými informačnými materiálmi, ktoré vydáva naša strešná organizácia Zipcem – Združenie
informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike. Distribúcia materiálov prebiehala
prostredníctvom zamestnancov Informačného centra mladých a samotných dobrovoľníkov. K šíreniu
informácií sme využili aj rôzne masmediálno – komunikačné prostriedky ako je napr. internet
(www.icm.sk), miestny týždenník Tempo i miestny televízny infokanál, nástenky umiestnené na stredných
školách a sociálnu sieť facebook, kde si mladí ľudia mohli nájsť vždy aktuálne informácie o našej činnosti.

2.2 VZDELÁVACIE AKTIVITY
Pri organizovaní aktivít vedúcich k neformálnemu vzdelávaniu sme vychádzali z dopytu našich klientov,
ktorých tvorili najmä mladí ľudia, najmä študenti stredných a vysokých škôl. Medzi naše vzdelávacie
aktivity patrili besedy a prednášky v rámci prevencie pred sociálno – patologickými javmi, besedy súvisiace
s tematikou Európskej únie alebo série školení zameraných na získavanie znalostí a zručností v rôznych
oblastiach života mladých ľudí.

2.2.1 POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ JE NEVYHNUTNOSŤ MODERNEJ DOBY
V súčasnosti počítačová gramotnosť patrí k základným podmienkam uplatnenia sa na trhu práce,
ale s pokračujúcim rozvojom informačnej spoločnosti aj k bežnému životu. Na základe tejto skutočnosti
Informačné centrum mladých spolu s Parlamentom mladých zorganizovali sériu školení na tému: Základy
práce s počítačom, o ktoré prejavili záujem najmä ľudia v strednom veku. Kurzy, ktoré prebiehali v
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Informačnom centre mladých viedli samotní členovia Parlamentu mladých, ktorí našim klientom vysvetlili,
že počítač nie je strašiak, ako to mnohí ľudia vnímajú, ale pomocník v tejto uponáhľanej dobe.

2.2.2 JAZYKOVÁ “POLITIKA” V EÚ - PROBLÉMY A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA
Aj keď platí výrok, že „koľko rečí ovládaš, toľkokrát si človekom,“ Európska Únia ako spoločenstvo
mnohých národov a tým pádom aj jazykov sa už niekoľko rokov potýka s neefektívnou jazykovou
politikou. O tejto problematike prišiel medzi žiakov miestnej strednej školy debatovať pán Reinvart z
Odboru všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ na Ministerstve zahraničných vecí SR. Pán
Reinvart vysvetlil študentom veľké nedostatky v jazykovej politike EÚ, hlavne preferovanie anglického,
francúzskeho a nemeckého jazyka pri komunikácií v členských štátoch EÚ. Taktiež zdôraznil nutnosť
mediačného jazyka, ktorý by sa používal v rámci celej Európskej únie ako akýsi „úradný jazyk“. Tento jazyk
by mal byť neutrálny voči všetkým štátom a to hlavne preto, aby niektorý z národov nebol zvýhodňovaný
voči ostatným a zároveň bol veľmi ľahko naučiteľný. Takúto možnosť práve ponúka jazyk - Esperanto. Ak
niekto o tomto jazyku ešte nepočul, tak jazyk Esperanto je medzinárodný jazyk, ktorý vznikol pred vyše
100 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku a priemerne
nadaný človek sa ho naučí za 6 mesiacov. O tomto jazyku a systéme vytárania slov nám porozprával Peter
Baláž, ktorý sa Esperante venuje niekoľko rokov a vďaka nemu precestoval veľa krajín.

2.2.3 DAJME ODPADU DRUHÚ ŠANCU
Rast našej životnej úrovne po celom svete vedie k väčšej produkcii odpadov. Problém hromadiaceho
sa odpadu a jeho likvidácia, ako aj nutnosť šetrenia prírodných zdrojov nás postupom času prinútila hľadať
nové nápady ako tento problém vyriešiť. Aké to boli možné spôsoby riešenia, sa v rámci série besied
dozvedeli študenti miestnych stredných škôl z úst pracovníkov občianskeho združenia Priatelia Zeme,
ktoré pre nich zorganizovalo Informačné centrum mladých v spolupráci s miestnym odborom životného
prostredia MsÚ. Pod vedením pánov – Branislava Moňoka a Ing. Jozefa Gála sa študenti dozvedeli veľa
zaujímavých a potrebných informácií o tom ako a aký odpad treba separovať, čo sa z vyseparovaného
odpadu ďalej vyrába a pod.. O tom, že nám problematika životného prostredia nie je ľahostajná svedčí aj
fakt, že Informačné centrum mladých a Stredná priemyselná škola Partizánske sa zapojila do
celoslovenského recyklačného projektu Recyklohry .

2.2.4 NEFORMÁLNE KURZY PRVEJ POMOCI
Zásady prvej pomoci by mal ovládať nielen dospelý človek, ale aj študenti, pretože každý z nás sa
môže ocitnúť v situácií, keď sa ako prvý ocitne na mieste nehody a mal by svojou duchaprítomnosťou a
hoci i laickou pomocou účinne zasiahnuť, kým nepríde záchranná zdravotná služba. Práve záchrana
ľudského života bol dôvod, prečo Informačné centrum mladých Partizánske v spolupráci s dobrovoľníkmi
Slovenského Červeného kríža pod vedením skúseného Andreja Barborku sprostredkovalo študentom
Strednej priemyselnej školy v odbore biotechnológia a farmakológia kurzy prvej pomoci, v rámci ktorých
sa študenti naučili poskytovať prvú pomoc, ale aj rozličné spôsoby ošetrenia pri bežných alebo
6

závažnejších poraneniach. Všetky spomínané praktiky a modelové situácie si mohli študenti aj priamo
vyskúšať, čo ešte viac zvýšilo efektívnosť týchto aktivít, v ktorých budeme naďalej pokračovať.

2.2.5 HODINA EURÓPSKYCH JAZYKOV
Aj keď je Európska únia zoskupenie viacerých štátov nachádzajúcich sa na jednom kontinente, každý
z týchto štátov hovorí svojim jazykom. Preto sa aj hovorí, že Európa je kontinentom mnohých jazykov, čo
pre mnohých Európanov predstavuje značný problém. Veď len pri 23 úradných jazykoch je možných viac
než 506 jazykových kombinácií, pretože každý z jazykov môže byť prekladaný do 22 ďalších jazykov. Aby sa
toto číslo nezvyšovalo, pretože Európska únia sa bude i naďalej rozširovať, je snaha mnohých
jazykovedcov nájsť univerzálny, spoločný jazyk pre celú Európsku úniu, ktorým však nebude žiaden z
doterajších národných jazykov, ale cudzí jazyk – nazývaný esperanto, ktorým sa zaoberal aj velikán – J. A.
Komenský. Aby túto problematiku lepšie priblížilo mladým ľuďom, zorganizovalo Informačné centrum
mladých Partizánske v spolupráci s Mládežníckym parlamentom mesta Partizánske pre študentov
Spojenej školy v Partizánskom, odboru cestovný ruch prednášku, ktorá sa dotýkala jazykovej problematiky
Európskej únie. Prednášku viedol odborný lektor esperanta - Peter Baláž, ktorý predstavil symboly EÚ,
históriu rozdelenia jazykov EÚ a súčasný stav. Taktiež vysvetlil študentom, ako prebieha tlmočenie počas
zasadnutia poslancov v európskom parlamente a načrtol víziu, v ktorej uviedol, že najlepšou cestou k
zjednoteniu všetkých národov EÚ je používanie umelo vytvoreného jazyka - esperanta. Či sa tak aj stane,
uvidíme časom.

2.2.6 KARIÉROVÉ PORADENSTVO
Informačné centrum mladých v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny,
zorganizovalo dňa 15.12. 2011 na Strednej odbornej škole v Partizánskom prednášku na tému
“Kariérové poradenstvo”. Na úvod bola žiakom predstavená možnosť štúdia na vysokej škole
adekvátne zodpovedajúca študijnému oboru pracovník marketingu blok cestovný ruch. Bol im
tiež predstavený informační systém EURES, čiže register voľných pracovných miest v členských
štátoch Európskej únie. V súvislosti s týmto systémom im boli predstavené riziká práce v
zahraničí a systém fungovania pracovných agentúr. Na záver žiaci dostali informácie o Európskej
dobrovoľníckej službe . Tá je súčasťou programu Mládež v akcii a poskytuje pracovné možnosti
mladým ľudom v rôznych štátov EÚ, s cieľom získanie praxe a doplnenia si kvalifikácie. Európska
dobrovoľnícka služba prepláca ubytovanie a stravu s tím že prácu vykonávate bez nároku na
mzdu. Organizovanie takýchto aktivít je veľmi prínosné pre študentov na stredných školách,
ktorým často chýbajú prínosné informácie z oblasti pracovného trhu.

BURZA INFORMÁCIÍ - BURZA STREDNÝCH ŠKÔL
Spomeňme si, keď sme mali pätnásť a rozhodovali sa, kam po skončení základnej školy, koľko
informácií sme mali o možnostiach štúdia na stredných školách a kto nám vedel poradiť. Práve túto úlohu
si dala do vienka pred desiatimi rokmi burza informácií- burza stredných škôl, ktorej organizátormi sú
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie v Partizánskom. Po slávnostnom otvorení burzy 10. novembra 2011 v priestoroch úradu aj za
prítomnosti primátora mesta Jozefa Božika. Čím bola výnimočná? Okrem toho, že burza bola v nových
priestoroch, v prízemí úradu práce, v minulosti využívanom ako obchodné centrum, zaujímavých a
pekných, snažili sme sa ju zatraktívniť aj výberom škôl. Popri tradičných, ktoré deti poznajú, na burze ako
Informačné centrum mladých a stredné školy mesta Partizánske sa prezentovali dve nové, a to stredná
škola rybárska, ktorá sa zaoberá aj chovom koní a pripravuje absolventov na povolania atraktívne už aj na
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Slovensku. Druhou bola umelecká škola z Hodruše-Hámrov. Ako sa aj naši školáci nerozhodnú ani pre
jednu z nich, ponúkali veľmi zaujímavé štúdium a umelecká škola obdivuhodné výrobky a prácu šperkárky
a umeleckého kovorytca. Rozšírenou ponukou škôl sme reagovali na potreby trhu práce propagáciou
remesiel ako murár, vodár- inštalatér, a tiež odbormi zdravotníckej školy. Burza má svoj význam pre úrad
práce, pre deti, aj pre širšiu verejnosť a veríme, že bude na ňu prichádzať aj viac rodičov vďaka
intenzívnejšej spolupráci so školami. Tešíme sa , že zmenu kvitujú aj riaditelia základných škôl a sú hrdí na
svojich bývalých žiakov, s ktorými sa tu streli už ako s propagátormi stredných škôl.

PREZENTÁCIE ICM A MPMPE NA STREDNÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Informačné centrum mladých odštartovalo svoje prezentáciu o svojej činnosti a takisto aj činnosti
Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske, ktorú organizujú dobrovoľníci z nášho združenia. Prvý sa
vydal medzi svojich spolužiakov Tomáš Mališka, ktorý oboznámil zaujímavou prezentáciou študentov 1.
ročníka Spojenej školy o. z. Strená priemyselná škola a deviatakov na ZŠ Veľké Uherce. V závese za ním
usporiadala podobnú akciu pre svojich spolužiakov Spojenej školy o.z. Obchodná akadémia Marta Šedivá a
Karin Kurtulíková. Samozrejme nezaostáva ani Odborná škola v Partizánskom a na svoje si prídu aj ZŠ Malinovského na sídlisku Šípok a II. ZŠ – Obuvnícka, III. ZŠ- Nádražná pod taktovku dobrovoľníkov Jána
Valášeka, Mareka Šútora, Veroniky Cibulkovej a Matúša Lištiaka. Prezentácie, ktoré naši dobrovoľníci
pripravili boli pútavé, doplnené o fotogalériu z podujatí, ktoré organizujeme, a že mali naozaj úspech
svedčia aj nové „posily“ v tíme dobrovoľníkov

II. ČASŤ MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT V AKCII V ROKU
2011
NOVÁ ÉRA PARLAMENTU MLADÝCH MESTA PARTIZÁNSKE
Parlament mladých mesta Partizánske funguje v našom meste od roku 2007 z iniciatívy Informačného
centra mladých Partizánske, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o veci verejné, dať
im priestor a možnosť neformálneho stretávania sa a možnosť zasahovať do riešenia problémov, ktoré sa
týkajú mladých ľudí v našom meste. Keďže „Parlament mladých Partizánčanov“ tvoria najmä stredoškoláci
a záujem stať sa našim členom mnohokrát prejavili aj žiaci základných škôl, rozhodli sme sa aj z iniciatívy
Študentskej rady stredných škôl SR, členov Parlamentu mladých a miestnej samosprávy o
pretransformovanie Parlamentu mladých mesta Partizánske na detský a mládežnícky parlament mesta
Partizánske pod názvom Mládežnícky parlament mesta Partizánske, členom ktorého sa môžu stať deti už
od 12 rokov. Svoj zámer doplnený o rozvoj mládežníckych aktivít sme predložili aj miestnej samospráve a
to na stretnutí členov pretransformovaného Mládežníckeho parlamentu mladých mesta Partizánske,
mládežníckej skupiny Slovenského červeného kríža a Detského a mládežníckeho parlamentu mesta
Handlová s primátorom mesta Partizánske pánom PaedDr. Jozefom..Božikom,Phd. Na našom prvom
stretnutí, ktoré sa konalo 16.2.2011 sme pánovi primátorovi predstavili naše zámery k oživeniu činnosti v
našom meste, ktoré sa týkali najmä vybudovania viacúčelovej prekážkovej dráhy na sídlisku Šípok,
zapojeniu mladých do projektu Zdravé mesto, workshopy, aktivity súvisiace s protidrogovou tematikou a
neformálnym vzdelávaním, akým je napr. kurz spoločenských tancov. Zároveň sme si vymenili skúsenosti
aj s členmi Detského a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová, ktorí prijali pozvanie na podnet
Informačného centra mladých a zároveň aj započali ďalšiu spoluprácu. V najbližšej dobe sa Mládežnícky
parlament mesta Partizánske bude podieľať na organizácii akcie k príležitosti Medzinárodného dňa
učiteľov pod názvom „Zlatý Ámos.“ V závere stretnutia sme sa s primátorom mesta Partizánske dohodli,
že sa budeme pravidelne stretávať každú poslednú stredu v mesiaci, aby sme si vzájomne prediskutovali
rôzne témy týkajúce sa života v našom meste z pohľadu mladých ľudí a zároveň ch ubezpečil, že
Mládežnícky parlament považuje za svoj oficiálny poradný orgán. Plodná diskusia pokračovala i na pôde
Informačného centra mladých, kde sa členovia uzniesli na názve Mládežnícky parlament mesta
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Partizánske, vytvorili si vlastné logo a prijali nový štatút organizácie aby sa členmi Mládežníckeho
parlamentu mesta Partizánske mohli stať dobrovoľníci už od 12 rokov a podieľať sa na participácii mesta
Partizánske a rozvíjať tak svoje organizačné a kreatívne schopnosti.

MLADÍ NADŠENCI SKATEBORDOVANIA ROKOVALI NA PÔDE INFORMAČNÉHO
CENTRA MLADÝCH
Počas jarných prázdnin sa na podnet Informačného centra mladých Partizánske uskutočnilo pracovné
stretnutie členov Parlamentu mladých mesta Partizánske a fanúšikov skatebordového areálu v meste
Partizánske. Pozvanie prijala aj poslankyňa za mestskú časť Šípok Hanka Vanková, ktorej sa predstavil
projekt na zrekonštruovanie a obnovu prekážkarskej dráhy na sídlisku Šípok. Mladí nadšenci
skatebordového športu prijali podmienky mesta i Výboru mestskej časti Šípok, za ktorých im bude
zrekonštruovaná viacúčelová prekážkarská dráha odovzdaná do užívania. Primátor mesta Partizánske
Jozef Božik podporil iniciatívu mladých ľudí angažovať sa v športových a voľno - časových aktivitách a o ich
zámere bude informovať aj ostatných poslancov mesta Partizánske na riadnom zasadnutí.

PREDSTAVUJEME VÁM MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA PARTIZÁNSKE
Skratka MPMPE – Mládežnícky parlament mesta Partizánske je politicky nezávislá a neformálna
mládežnícka skupina, ktorá zjednocuje všetkých mladých ľudí v rámci mesta Partizánske a pracuje ako
poradný a iniciatívny orgán primátora mesta Partizánske. Táto novovzniknutá ustanovizeň predstavuje
akúsi protiváhu , hlavne v tom, že sa snaží o presadzovanie, napĺňanie potrieb a záujmov mládeže.
Mládežnícky parlament mesta Partizánske vznikol už v roku 2007 pod hlavičkou Informačného centra
mladých Partizánske a zúčastňoval sa na kultúrnom, spoločenskom dianí v našom meste a neformálnom
vzdelávaní. Hlavným cieľom parlamentu je zaktivizovať mládež v meste, vzbudiť záujem o veci verejné a
zároveň prispievať ku zmysluplnému tráveniu života mladých ľudí vo veku od 12 do 26 rokov formou
školských či..mimoškolských..aktivít. Medzi naše „dlhoročné“ i nové aktivity patria rôzne školenia, napr.
Školenie spoločenskej etikety a diplomatického protokolu, Školenie komunikačných zručností, rýchlokurz
Esperanta, Kurz spoločenských tancov, ďalej organizovanie rôznych športových a kultúrnych aktivít ako
napr. Turnaj v plážovom volejbale, súťaž v amatérskom fotografovaní a mnoho iných, nie menej
populárnych aktivít. Súčasťou našich aktivít je aj pravidelné stretávanie sa s primátorom mesta
Partizánske, s pánom Jozefom Božikom, v rámci ktorých debatujeme na rôzne témy týkajúcich sa nášho
mesta, spolupracujeme s rôznymi organizáciami sídliacich v našom meste, ktoré sa zaoberajú prácou s
mládežou, zapájame sa do projektov v oblasti vzdelávania, kultúry i športu, pomáhame starším ľuďom v
rámci zvyšovania si počítačovej gramotnosti a pod. A kto Mládežnícky parlament mesta Partizánske
vlastne tvorí? Sú to študenti základných a stredných škôl mesta Partizánske a blízkeho okolia a ostatní
mladí ľudia, ktorí majú chuť a záujem sa podieľať v našom meste na veciach verejných. Tohtoročným
predsedom MPMPE sa stal Andrej Bencel (Gymnázium Partizánske), podpredsedom Ján Valášek (Stredná
odborná škola Partizánske), tajomníkom Marek Šútor (Stredná odborná škola Partizánske) a Matúš Lištiak
(základná škola Malinovského ul.) a medzi ostatných členov MPMPE patrí: Pavol Andel, Linda Barborková,
Andrej Barborka, Hana Jančovičová, Ivana Balašková, Martin Junas, Lenka Kajanovičová, Roman Bisták,
Matúč Peciar, Dominik Duchovič, Adriána Valášková, Marta Šedivá a Ing. Katarína Hartmannová a Bc.
Miriam Lištiaková, ktoré sú našimi koordinátorkami . Medzi tohtoročné aktivity PMPE patrilo vyhlásenie
Ankety o najobľúbenejšieho učiteľa stredných škôl mesta Partizánske v spolupráci s jednotlivými žiackymi
školskými radami. Všetci ocenení učitelia si prevzali z rúk predsedu MPMPE Andreja Bencela a
podpredsedu MPMPE Jána Valáška pamätný list a kvet. Medzi ďalšie prebiehajúce aktivity Mládežníckeho
parlamentu nepochybne patrí v spolupráci s Umeleckou agentúrou ART P centrum Partizánske príprava
Dňa mladých pri príležitosti Týždňa zdravia, besedy na stredných školách s protidrogovou tematikou a iné
aktivity v spolupráci s Mestským úradom, žiackymi školskými radami a ostatnými organizáciami
pôsobiacimi v našom meste. Práve Mládežnícky parlament mesta Partizánske je tá správna možnosť pre
všetkých ambicióznych, kreatívnych a akčných mladých ľudí, ktorí by chceli participovať v oblasti
mládežníckej politiky, ktorá v poslednej dobe zaznamenáva obrovský ,,boom.“ Ak sa chceš aj ty stať
súčasťou Mládežníckeho parlamentu neváhaj a príď medzi nás (kontakt nájdeš v Informačnom centre
mladých, Februárová ulica 1478/2 alebo na partizanske@icm.sk) Určite sa mnohí z Vás stotožnia s
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nasledovným výrokom významného človeka Jána Amosa Komenského,, ktorý povedal: „Nesľubuj, že to
spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba.“

ZBIERKA UNICEF „TÝŽDEŇ MODRÉHO
TAKTOVKOU INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH

GOMBÍKA“

POD

Každý z nás určite pozná detský fond UNICEF, ktorý vznikol v roku 1946 mandátom OSN a jeho
primárnou úlohou bolo pomáhať deťom po Druhej svetovej vojne. V súčasnosti organizácia Unicef existuje
takmer v každom štáte a jej cieľom je v spolupráci s vládami, mimovládnymi organizáciami a ostatnými
agentúrami OSN ochraňovať práva detí a zabezpečovať potrebné dodávky jedla, liekov, oblečenia a pod. Z
toho dôvodu na svoju činnosť potrebuje značné finančné prostriedky, ktoré zabezpečuje aj
prostredníctvom verejných zbierok pod názvom Týždeň modrého gombíka, ktorá sa v našom meste
uskutočnila už po siedmy raz.. Tohtoročná zbierka v rámci Týždňa modrého gombíka prebiehala v čase od
16. do 22. mája 2011 a zapojilo sa do nej veľké množstvo dobrovoľníkov pochádzajúcich najmä zo
stredných škôl v našom meste. Výťažok zbierky malo jeden konkrétny cieľ - pomôcť deťom v Južnom
Sudáne získať základné vzdelanie. Keďže v Sudáne často pripadá na jedného učiteľa viac ako 1000 detí, aj
vďaka našej podpore bude môcť Detský fond UNICEF preškoliť nových učiteľov, dodať učebné materiály a
učebnice a kompletne vybaviť niekoľko škôl. V meste Partizánske sa počas tejto zbierky vyzbieralo 673,48
EUR, čo bolo oproti minulému roku značný nárast. Preto sa v mene celého riadiaceho kolektívu
Informačného centra mladých a nadácie Unicef chceme poďakovať za štedrosť obyvateľov mesta
Partizánske a okolia, ktorí prispeli finančným príspevkom na správnu vec a všetkým dobrovoľníkom, ktorí
sa do tejto zbierky zapojili, pretože sa opäť potvrdilo, že pomáhať je ľudské.

PRIMÁTOR A ICM PARTIZÁNSKE PRIJALI ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV ZO SRBSKA
Primátor mesta Partizánske Jozef Božik v obradnej sieni mestského úradu v Partizánskom prijal
17-člennú delegáciu zástupcov mládežníckych samospráv zo Srbska. Uskutočnilo sa tak v stredu 18. mája a
vedúci jednotlivých mládežníckych centier si v priebehu poldňovej návštevy vymenili skúsenosti z
dobrovoľníckej práce s mladými ľuďmi nášho mesta. V úvode stretnutia primátor predstavil históriu vzniku
mesta i hnedý priemyselný park v areáli bývalých obuvníckych závodov, v ktorom v súčasnosti pracuje
4500 ľudí. Hosťov oboznámil s rozvojovými a investičnými zámermi mesta a opatrenia, ktoré realizovala
samospráva na zlepšenie informovanosti a otvorenosti voči občanom. Priblížil aj oblasť sociálneho
zabezpečenia a školstva od predškolských zariadení až po Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, n. o., detašované pracovisko sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom. Účastníkov stretnutia
informoval tiež o tom, že mesto Partizánske ešte stále nemá žiadne partnerské mesto, no uvažuje si
vybrať jedno české mesto a nič nebráni tomu, aby bola nadviazaná spolupráca s ďalším európskym
mestom. V závere stretnutia predstavili zameranie svojej činnosti zástupcovia jednotlivých mládežníckych
samosprávnych centier a kancelárii zo Srbska. Ich zakladateľmi sú práve miestne samosprávy. V
mládežníckych centrách sústreďujú všetky dostupné informácie pre mladých ľudí, zabezpečujú
vzdelávanie i kurzy a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami. Medzi tými, ktorí predstavili svoju
činnosť svojich kancelárii, boli zástupcovia z niekoľkých častí Belehradu, ale aj z Kovačice, či Báčskeho
Petrovca, kde žije slovenské etnikum. V priebehu pobytu v našom mesta navštívila delegácia Informačné
centrum mladých, kde sa stretli s vedením občianskeho združenia, členmi Mládežníckeho parlamentu
mesta Partizánske, kde bola pripravená prezentácia o činnosti ICM, o jeho všestranných aktivitách,
rovnako ako aj o spôsobe financovania združenia. Mládežnícka návšteva s radosťou uvítala spoluprácu s
členmi MPMP a spoločne sa tešíme na ďalšie pracovné stretnutie, ktoré je naplánované na mesiac
september t. r.

NA MLADÝCH Z MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU A ICM SA DÁ SPOĽAHNÚŤ
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Primátor mesta Jozef Božik sa raz za dva mesiace stretáva aj so svojim druhým poradným zborom,
ktorým je Rada mladých mesta Partizánske. Na spoločnom stretnutí v utorok 20. septembra 2011mladí
ľudia z Mládežníckeho parlamentu a Informačného centra mladých v Partizánskom informovali primátora
o svojej všestrannej činnosti a brigádnických aktivitách, v rámci ktorých už čistili sídlisko Šípok a natreli na
sídlisku lavičky. Primátor mesta informoval mladých ľudí o zmenách, ku ktorým došlo v meste od
posledného stretnutia. Otvorene s nimi hovoril o problémoch, ktoré samospráva riešila a rieši v súvislosti
so stabilizáciou Nemocnice s poliklinikou, pri realizácii rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, opravách
komunikácií a rozvoji spoločenského a kultúrneho života. Práve na verejných stretnutiach s obyvateľmi
jednotlivých mestských častí sa dozvedám o množstve problémov, ktoré trápia spoluobčanov. Menej
finančne náročné riešime v rámci svojich možností a náročnejšie podľa rozpočtových možností alebo
združovaním finančných prostriedkov. Naše snaženie limitujú obmedzené finančné možnosti. K poriadku a
čistote môže ale každý prispieť sám, osobným príkladom. Tak ako v predchádzajúcom období aj teraz
počítame s vašim zapojením do celomestskej brigády a ďalších mládežníckych aktivít. Porozmýšľajte, či by
ste nemohli pripraviť viac spontánnych akcií, akými sú súťaže vo futbale, stolnom tenise, stolnom hokeji a
podobne,“ dodal primátor. Členka komisie školstva, mládeže a vzdelávania Mestského zastupiteľstva v
Partizánskom Katarína Hartmanová informovala o práci Informačného centra mladých, ktorého činnosť je
vyhodnocovaná už niekoľko rokov medzi najlepšími na Slovensku. Mladí ľudia na čele s predsedom
mládežníckeho parlamentu Andrejom Bencelom požiadali primátora o podporu v súvislosti s
dobudovaním skateparku na sídlisku Šípok. Zatiaľ sa vybudovalo oplotenie a finančné prostriedky pokryjú
vybudovanie len jednej prekážky. Primátor im sľúbil iniciovať k dokončeniu skateparku na Šípku pracovné
stretnutie mladých ľudí zainteresovaných do spravovania daného zariadenia.

PODPORA A PARTICIPÁCIA MEDZI MLADÝMI
„Deti sú naša budúcnosť.“ Tento názor nemôže asi nikto poprieť. A k tomu aby z dieťaťa vyrástol
vyrovnaný človek je potrebné i šťastne prežité detstvo, do ktorého patrí najmä hra. Veď je tiež istým
spôsobom učením. Deti v obciach to majú jednoduché. Vybehnú na dvor a tam si už tvoria svoj vlastný,
detský svet. Ale čo deti v mestách ? Tie nemôžu neohrozene behať po dvore či záhrade. A práve takým
detským útočiskom v každom meste, či už malom alebo veľkom, sú detské ihriská na sídliskách alebo v
parkoch. Tie však bohužiaľ nie sú v najlepšom stave a financií na ich úpravu je žalostne málo. Mládežnícky
parlament mesta Partizánske práve pre to v spolupráci s mestom Partizánske vytvorilo druhý augustový
týždeň „tím nadšencov“ , ktorí si prevzali ekologické farby a pustili sa do revitalizácie dvoch z
najfrekventovanejších detských ihrísk na sídlisku Luhy – Bodkolienka a Štrkovci. Po príchode na „miesto
činu“ sa nám hneď potvrdila vyťaženosť týchto hrísk. Za radostného džavotu detí so starými rodičmi sme
si prichystali všetky potrebné farby a keď doprovod detí pochopil, čo sa bude diať, ponechali nás tam „zoči
– voči“ ošarpaným a popísaným preliezkám. Samotná práca nám išla krásne od ruky a v priebehu
niekoľkých hodín sa najskôr ihrisko Bodkolienka pýšilo novými, krásne jasnými farbami. Keďže farby schli
extrémne rýchlo, pomaly sa začali opäť zbiehať deti a v nás už len vyvolával pocit zadosťučinenia pri
pohľade do šťastných detských tvárí, ale i okoloidúcich ľudí prekvapených, že i my, mladí ľudia niečo
chceme a dokážeme urobiť pre životy všetkých ľudí a prostredie v našom meste.

NÁRODNÝ PROJEKT KOMPRAX
Každý z nás vie, že dobré vzdelanie je veľká devíza v ďalšom našom smerovaní. Bez adekvátneho
vzdelania nenájdeme adekvátne zamestnanie. V súčasnosti však okrem dobrého vzdelania naši
zamestnávatelia od ľudí vyžadujú aj dávku „dobrej praxe“, čo nie každý človek po získaní titulu aj má. Na
tento problém myslel aj Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA, ktorý v tomto roku realizuje Národný
projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, a ktorý je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá
okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. prostredníctvom aktivít a neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou, čím si tak zlepšia svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce. Keďže
Informačné centrum mladých sa zameriava práve na mladých ľudí, odporučil tento národný program
svojim najaktívnejším členom vo veku od 15 – 17 rokov, aby sa z nich počas troch víkendových školení stali
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„projektoví manažéri,“ ktorí budú vedieť napísať a aj realizovať vlastný projekt. Medzi týchto nadšencov v
rámci Trenčianskeho kraja patrili aj naši dobrovoľníci - Tomáš Mališka, Marek Šútor, Marta Šedivá,
Veronika Cibulková a Karina Kurtulíková, ktorí navštevujú miestne stredné školy. A čo vlastne vďaka
tomuto projektu naši mládežníci urobili? Tomáš Mališka chcel ukázať, že príroda sa dá aj pretvárať pre
spríjemnenie pobytu a nie ju len devastovať. V rámci projektu zrealizoval rekreačno-oddychové miesto pri
prameni pitnej vody (tzv.studnička) za obcou Veľké Uherce. Ďalšou v poradí bola Marta Šedivá , ktorá
nazvala svoj projekt „ Týždeń jógy“, ktorý bol v trvaní od 22-26.08.2011. Prečo práve Joga? Pretože v
dnešnej uponáhľanej dobe, plnej stresov a napätia chcela študentka Marta ukázať, že sa s mnohými
životnými ťažkosťami dá bojovať. V poradí tretia projekt realizovala Veronika Cibulková a tá ponúkla v
areály Vodného hradu v obci Šimonovany pre mládež workshopy a prezentácie organizácii, ktoré
pripravujú pre mladých ľudí v Partizánskom aktivity na voľný čas. Odprezentovali sa sa tu základy tancov,
umelecká maľba a základy prvej pomoci. To všetko si mohli účastníci vyskúšať na vlastnej koži v projekte
pod názvom „ Túžiš po zmene?“. Ďalšie pokračovanie projektu KomPrax zrealizoval študnet Marek Šútor,
ktorý spolu s doborovoľníkmi osadil už v poradí piaty most v Bielických Bahnách, aby sa zabezpečila
priechodnosť celým náučným chodníkom. O pokračovanie projektu sa postarala mladá dobovoľníčka
Karina Kurtulíková, ktorá v oblasti Štrkovec usporiadala športové podujatie pre deti a širokú verejnosť pod
názvom „Hraví deň detí“. Toto podujatie bolo obohatené o skvelú zábavu, posedenie pri guláši a opekaní.
Deti boli odmenené vecnými cenami. Porekt KomPrax ukončil v mesiaci september doborovľník a člen
Mládežníckeho paralmentu mesta Partizánske Ján Valášek, ktorý svoje poslanie nazval „ Deti mestu“ a
rozhodol sa ho zamerať na maľovanie stien budovy škôlky na ulici Malinovského na sídlisku Šípok. Pre deti
boli pripravené farby, štetce a dobrá nálada.

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA ČESKO – SLOVENSKO

V rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Strednou priemyselnou školou v Otrokoviciach (ČR)
a Spojenou školou v Partizánskom sa v priebehu už 3. turnusu výmenného pobytu uskutočnila návšteva
českých študentov ktorá mala zabezpečiť výmenu informácií a skúseností v oblasti strojárskeho priemyslu.
Pri príležitosti neformálneho vzdelávania dňa 22.9.2011 navštívili priestory ICM a lídrov z Mládežníckeho
parlamentu mesta Partizánske, ktorí im priblížili svoje aktivity a odprezentovali čo práca členov MPMPE a
ICM obnáša. Na záver stretnutia si odniesli obohacujúce poznatky a odhodlanie zaktivizovať podobnú
mládežnícku organizáciu aj u nich v rámci čoho bola ponúknutá možná spolupráca.

OPEN DAYS TRENČÍN
Open Days na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa otvoril pre mladých ľudí z celého
Slovenska práve dňa 24. októbra a prijal aj zástupcov ICM Partizánske a členov MPMPE menovite
Veroniku Cibulkovú, Mareka Šútora a Jána Valáška. Akciu, ktorú organizovala Europe Direct Trenčín a na
ktorej sa ďalej predstavili projekty Európskej Únie ako aj Študentská Rada Stredných Škôl Slovenskej
republiky. Na Dni otvorených dverí sme reprezentovali obe organizácie, získali vzácne skúsenosti od iných
mládežníckych parlamentov a organizácii zaoberajúcich sa prácou s mládežou a možno ovplyvnili zopár
študentov aby sa rozhodli pre participáciu na veciach verejných vo svojom meste. Mladí Trenčianskeho
kraja sa dozvedeli čo to o nás a našej činnosti a tak sme posolstvo nášho parlamentu šírili ďalej. Aj týmto
počinom sme preukázali, že sme naďalej aktívni a snažíme sa čoraz viac expandovať aj do širšieho okolia.

OD PROBLÉMOV K ARGUMENTOM
Ďalšou veľmi zaujímavou aktivitou ICM Partizánske a MPMPE bola v dňoch 21-23.10.2011 v
Sigorde (okres Prešov), ktorú realizovala SLOVENSKÁ DEBATNÁ ASOCIÁCIA seminár s názvom – Od
problémov k argumentom. V 1.fáze sa účastníci semináru naučili vytvárať solídne argumenty, správne
používať neverbálnu komunikáciu pri prezentovaní ale aj to akým spôsobom komunikovať s vedením
firmy, školy, mesta a pod. V 2.fáze si účastníci mali možnosť vyskúšať nové získané vedomosti vo vytváraní
vo vytvorení malého projektu, ktorý mal riešiť problém na úrovni svojho regiónu. Tento projekt
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prezentovali pred modelovou grantovou komisiou (školiteľmi).Po skončení prezentácie boli každému
účastníkovi poskytnuté rady ešte lepšie prezentovať a argumentovať. Projekt vyvrcholil debatou na
vopred danú tému, v rámci ktorej boli účastníci rozdelený do skupín a mali obhajovať dopredu pridelené
stanovisko. Skupina s lepšími argumentmi vyhrala. Pri tejto činnosti museli zastupovať aj názor s ktorým
nesúhlasili čím sa vlastne naučili pozerať aj na problémy z oboch strán. Do seminára sa z Partizánskeho
zapojili : Ján Valášek, Karina Kurtulíková, Marek Šútor, Marta Šedivá , Tomáš Mališka a Veronika
Cibuľková.

MLADÍ PARTIZÁNČANIA NA ŠUSKE …
„Študenti v pohybe“ je názov projektu Stredoškolskej únie Slovenska , ktorá sa konala v dňoch 14.16.10.2011 ( familiárne. ŠUSKA). Projekt bol zameraný na prezentáciu škôl a žiackych školských rád(ŽŠR)
na Slovensku , z cieľom komparovať pomery na iných školách a nájsť inšpiráciu na zlepšenie činnosti ŽŠR.
Súčasťou akcie boli aj prednášky na tému : ľudské práva, komunikácia a asertivita. V rámci projektu
prebehli aj americké diskusie, zamerané na aktuálne situácie v slovenskej a svetovej politike, zároveň si
účastníci rozdelili do skupín a vytvorili si modelový projekt ,na ktorý žiadali grand alebo podporu na
simulovaných rokovaniach s Mestským úradom, Ministerstvom školstva, vedením školy, súkromným
sektorom a médiami. Táto simulácia si kládla za cieľ vylepšiť komunikačné schopnosti účastníkov pri
komunikácií s autoritami. Na akcii som získal kontakty na iných členov ŽŠR a tým vznikla možnosť
vzájomnej spolupráce medzi študentmi. Akcie sa zúčastnili : Ján Valášek za Strednú spojenú školu v
Partizánskom (Ďakujem za finančnú podporu školy).Martin Vanko , Nina Radoóva a Táňa Králová za
Gymnázium .

III. ČASŤ VOĽNO – ČASOVÉ AKTIVITY INFORMAČNÉHO
CENTRA MLADÝCH ZA ROK 2011
OD TANCA K NEFORMÁLNEMU VZDELÁVANIU
Určite mnohí z nás poznajú známy výrok obdivuhodnej tanečníčky Marthy Graham, ktorá raz
povedala, že „tanec je skrytý jazyk duše.“ Tanec je tá najprirodzenejšia ľudská aktivita, akú poznáme a to
už od nepamäti. Tanec nám zabezpečí jemné a pritom dokonalé precvičenie celého tela, rozvíja
koordináciu myslenia a svalov bez ohľadu na vek, pomáha si udržať mladosť, poskytuje radosť zo života a
mnoho iného. Aj keď spoločenské tance v minulosti takmer upadli do zabudnutia, v posledných rokoch sa
však opäť dostávajú do módy. A keďže spoločenské tance, to nie je len tanec, ale aj výchova
spoločenského správania sa a etiky, rozhodlo sa Informačné centrum mladých v spolupráci so Základnou
umeleckou školou, mestom Partizánske a obdivuhodnými tanečnými lektormi zorganizovať „Desať
hodinový kurz spoločenských tancov,“ v rámci ktorého sa tanečné páry naučili základné štandardné a
latinsko - americké tance, ktoré isto využijú ešte v tejto plesovej sezóne. Pre veľmi pozitívny ohlas kurz
opäť zopakujeme, o čom budeme širokú verejnosť informovať.

JARNÉ UPRATOVANIE PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ZEME
Mnohí z nás určite nevedia, čo je „Deň Zeme“, kedy vznikol a aký je jeho význam. Svetový deň
Zeme si ľudstvo na celom svete už tradične pripomína 22. apríla. Jeho história siaha do roku 1970, kedy
vedci a ekológovia prvýkrát vážnejšie poukázali na zraniteľnosť a krehkosť planéty a varovali svetovú
verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Skutočne svetovým sa tento deň stal až v roku 1990, kedy
sa pri tejto príležitosti aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej
ČSFR. Mnohí z nás určite nevedia, čo je „Deň Zeme“, kedy vznikol a aký je jeho význam. Svetový deň Zeme
si ľudstvo na celom svete už tradične pripomína 22. apríla. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a
ekológovia prvýkrát vážnejšie poukázali na zraniteľnosť a krehkosť planéty a varovali svetovú verejnosť
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pred ničivými dôsledkami civilizácie. Skutočne svetovým sa tento deň stal až v roku 1990, kedy sa pri tejto
príležitosti aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR.

BOWLINGOVÝ DEŇ DETÍ
Deň detí oslavuje asi každý – malý či veľký, každý z nás v tento deň sa poteší keď dostane milú
pozornosť, o to viac deti, ktoré nemajú tú možnosť vyrastať so svojimi súrodencami a rodičmi – deti z
detských domov. Preto pri tejto milej príležitosti, akou je Deň detí, zorganizovala Spojená škola v
spolupráci s Mládežníckym parlamentom mesta mladých a Informačných centrom mladých bowlingový
turnaj v Športcentre Dukas, v ktorom si zmerali sili „domováci“ proti študentom Spojenej školy a členom
MPMPE. Tento súboj bol veľmi vyrovnaný a ako každý turnaj, tak aj tento mal víťazov. Víťazmi sme boli
všetci, pretože bolo príjemné vidieť športové nadšenie našich nových kamarátov a pevne veríme že
úsmevy na tvárach zúčastnených značili, že si toto spestrenie dňa užili a pri podobnej aktivite sa
stretneme opäť.

DEŇ MLADÝCH MESTA PARTIZÁNSKE S REKORDNOU MAKARENOU
Tento rok sa režisérskej taktovky podujatia Deň mladých mesta Partizánske ujali Informačné
centrum mladých Partizánske, Mládežnícky parlament mesta Partizánske, ART P Centrum a mesto
Partizánske, ktorí prišli s novinkou - pokusom prekonať slovenský rekord v tancovaní makareny. Podľa slov
jedného z iniciátorov akcie, zo začiatku ani veľmi nedúfali, že sa do masového tancovania zapojí tak veľký
počet ľudí. Číslo 1607 tancujúcich makarénu ich naozaj milo prekvapilo. V piatok 24. júna na zelenej tráve
Mestského futbalového štadióna Karola Jokla tancovali od tých najmenších až po ľudí v zrelom veku.
Predtanečníčky Tutti frutti zo Skačian aj s moderátom Lukášom Števčíkom ich tak rozpumpovali, že
tancom v trvaní 3 minúty a 40 sekúnd vytvorili slovenský rekord v tancovaní makareny. Potvrdili to aj
komisári zo slovenskej knihy rekordov.

SVET FOTOOBJEKTÍVOM
Fotografovanie je koníček, ktorý môže vykonávať ktokoľvek z nás bez ohľadu na vek či pohlavie.
Najradšej fotíme krajinky, zvieratá, portréty, jednoducho robíme fotografie, ktoré sa stávajú umením vo
chvíli, keď prestávajú byť len obyčajným zmrazením daného momentu. Fotografie sa tak stávajú pokusom
autora o prenesenie jeho vnútorného pocitu a pohľadu na fotopapier. Keďže fotografiami dokážeme
zachytiť výnimočné veci, rozhodlo sa Informačné centrum mladých a Mládežnícky parlament mesta
Partizánske v spolupráci s Trenčianskou nadáciou – mladí filantropi a ostatnými organizáciami a
sponzormi zorganizovať fotografickú súťaž „Svet fotoobjektívom“, do ktorej sa prihlásilo mnoho skvelých
a talentovaných fotografov. Tieto umelecké skvosty mladých talentovaných fotografov si mohla široká
verejnosť prísť prezrieť počas jedného týždňa, ktorý vyvrcholil slávnostnou derniérou a ocenením
víťazných fotografií. A kto sa stal napokon víťazom? Na 4. mieste sa umiestnila Katka Janíčková, 3. miesto
bolo udelené Simonke Pitnerovej, 2. miesto patrilo Veronike Kosáčovej a 1. miesto si vybojoval Jakub
Kovalík. Najviac sympatií vo facebookovom hlasovaní získala Monika Šalgová. Členovia Mládežníckeho
parlamentu mesta Partizánske udelili aj špeciálnu cenu za dlhoročnú účasť v našej súťaži a to Ľubošovi
Gallovi. Víťazom i ostatným súťažiacim gratulujeme a ďakujeme, pretože opäť raz dokázali, že vďaka
fotografii si môžeme napĺňať svoje túžby plné emócií a krásy a rozprávať príbehy o svete vlastných
predstáv.

DÚHA OŽILA DRUHÝM ROČNÍKOM PLÁŽOVÉHO
VOLEJBALU
Prvá augustová sobota priniesla na Kúpalisko Dúha v Partizánskom oživenie v podobe druhého
ročníka plážového volejbalu, ktorý opäť zorganizovali Informačné centrum mladých a Mládežnícky
parlament mesta Partizánske. Do súťaže sa prihlásilo dvanásť družstiev nielen domácich, ale zmerať sily si
prišli aj mladí ľudia z Bojníc, Bánoviec, Topoľčian a Chynorian bez rozdielu veku. Podujatie otvoril primátor
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mesta Jozef Božik, ktorý neskrýval radosť z aktivít mladých Partizánčanov. Celodenný volejbalový maratón
riadili viacerí rozhodcovia na čele s Ladislavom Turanským. Výbornú atmosféru moderoval Lukáš Števík,
alias Čipso, ktorý si k mikrofónu prizýval viacerých súťažiacich, takže volejbalom v ten deň žilo celé
kúpalisko. Víťazom sa stalo trojčlenné družstvo z Bojníc – Andrej Kostelník, Filip Szalay a Ivan Fuljer. Druhé
miesto patrilo domácemu družstvu pod názvom Po zápase v zložení Matej a Pavel Dvončovci, Nina Kunová
a Veronika Valachová. Tretí boli opäť naši – družstvo Jajola v zložení Janka a Jozef Gergelovci a Laco
Turanský. Víťazi ale aj členovia družstiev na druhom a treťom mieste si ceny prevzali z rúk riaditeľky ICM
Partizánske Kataríny Hartmanovej, hlavnej organizátorky turnaja. Napríklad, prvou cenou bol hodnotný
kozmetický balíček a permanentky do posilňovne pre všetkých členov víťazného družstva. Členovia
mládežníckeho parlamentu sa snažili nielen získať čo najviac cien od sponzorov, ale osobne sa postarali aj
o občerstvenie súťažiacich, napríklad konkrétne pri čapovaní kofoly. Podľa slov niektorých z nich, bola to
výborná akcia, kde sa nielen športovalo, ale aj nadviazalo veľa nových priateľstiev s rovesníkmi a
súťažiacimi z okolitých miest. A tiež sa sprejovalo - počas zápolenia mladí grafiťáci nielen z Partizánskeho,
ale aj z Trenčína, Topoľčian a Šale skrášľovali betónovú ohradu kúpaliska svojimi umeleckými výtvormi.

PRIESTOR PRE MLADÝCH
Všade naokolo počúvame, že mladí ľudia sa nemajú kde stretávať. Nie sú vytvorené pre nich
podmienky, nemá sa im kto venovať. Na tento fakt reflektovali zástupcovia mladých ľudí i samotní
mládežníci, ktorý v roku 2004 založili v našom meste Informačné centrum mladých za pomoci mnohých
inštitúcií nevynímajúc naše mesto Partizánske. Naše priestory, kde sídlime boli ešte donedávna také
„kancelárske“ – pracovný stôl, počítače, ponuky služieb takmer všetkých charakterov na každom voľnom
kúsku stien. Preto v našich hlavách skrsol nápad, ako túto fádnosť zmeniť a tým pádom sa tak oveľa viac
priblížiť mladým ľuďom, ktorí našu organizáciu navštevujú. Voľba padla na umenie samotných mladých –
graffity, preto sme kontaktovali samotného umelecky nadaného „graffiťáka“ Mareka Remiša, ktorý svojim
štýlom umenia premenil naše Informačné centrum mladých na miesto, kde sa budú mladí ľudia cítiť
naozaj dobre.

MEDZIGENERAČNÝ PETANQUE
V rámci mesiaca úcty k starším zorganizoval Mládežnícky parlament mesta Partizánske v
spolupráci s ICM a Jednoty dôchodcov Slovenska priateľský turnaj v petanqu. Akcia sa konala dňa
29.10.2011 na novovybudovanom ihrisku pri budove o.z. Strednej odbornej školy. Petanque bol zvolený
po dohode medzi zástupcami mladých a starších , ako najlepšia alternatíva hry , ktorá cibrí presnosť a
taktické myslenie , čiže vek pri hraní petanqu nerozhoduje. Po úvodnom vysvetlení pravidiel a určeniu
rozhodcu boli účastníci rozdelení to 6 tímov. Hra bola veľmi vyrovnaná , často krát rozhodovali iba
centimetre. Nakoniec vyhral tím Jednoty dôchodcov. Po odohraní turnaja sa účastníci presunuli do Klubu
spoločenských organizácií, kde pre nich členovia Jednoty dôchodcov pripravili občerstvenie. Touto akciou
členovia Mládežníckeho parlamentu , pripomenuli význam starších ľudí a ich prínos pre túto spoločnosť a
zároveň podporili medzigeneračný dialóg.

MLADÍ PRI SPOZNÁVANÍ PAMÄTIHODNOSTÍ EURÓPSKYCH MIEST
Cestovanie a spoznávanie cudzích krajín, miest a pamätihodností je zaiste záľubou mnohých ľudí.
Práve preto sa Mládežnícky parlament mesta Partizánske v spolupráci s Informačným centrom mladých
rozhodli organizovať sériu poznávacích zájazdov po najkrajších mestách Európy. Ako prvé sme si vzali na
mušku hlavné mesto Maďarska – Budapešť, ktoré dýcha prekrásnou a zaujímavou históriou. Keďže
skladba cestujúcich bola naozaj rôznorodá do tých najmenších až po seniorov, prispôsobili sme tomu aj
náš program. Naše prvé kroky po príchode do Budapešti viedli do podmorského sveta Tropikárium, kde si
na svoje prišli najmä tí najmladší. Aj keď nám hmlisté a chladné Budapeštianske počasie nehralo do karát,
dobrú náladu nám to nepokazilo pri prehliadke pamätihodností tohto mesta – Budapeštianskeho hradu,
Citadely, Baziliky sv. Štefana, Rybárskej bašty, ktorú sme zakončili návštevou vianočných trhov, ktoré hýrili
všetkým možným – dobrý jedlom, vianočnými cukrovinkami a pod. Pozitívne reakcie účastníkov nášho
zájazdu môžu svedčiť o tom, že cestovať s mladými sa naozaj oplatí.
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SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
Medzi organizácie, s ktorými sme vytvorili spoluprácu v roku 2011 patria:
 MŠ SR, ktoré Informačné centrum mladých v Partizánskom prideľuje
finančné prostriedky
 ZIPCeM – strešná organizácia ICM na Slovensku, ktorá vzdeláva pracovníkov,
medializuje ICM, dodáva propagačné a informačné materiály, usporadúva
spoločné kampane
 Miestna samospráva – členovia dozornej rady a predsedníctva ICM,
spolufinancovanie informačno – poradenskej činnosti, poskytuje bezplatný
prenájom našich priestorov, zahŕňa tiež spoluprácu poslancov MsZ s členmi
Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske, ktorú činnosť zastrešuje ICM
 Mládežníčky parlament mesta Partizánske – spolupracuje od roku 2007,
ktorý je financovaný z prostriedkov MŠ SR, miesta samospráva a od roku
2011 práve pôsobí ako oficiálny poradný orgán primátora mesta Partizánske
 Trenčiansky samosprávny kraj – ktorý nám poskytuje finančnú dotáciu na
realizáciu našich aktivít
 Umelecká agentúra A P Centrum, Partizánske, ktoré nás medializuje
a napomáha vytvoriť v našom meste hodnotné akcie pre mladých ľudí
 Týždenník TEMPO – ktorý nás medializuje prostredníctvom miestnych novín
a mestskej televízie a umožňuje bezplatnú reklamu
 Centrum pedagogicko – psychologického – poradenstva a prevencie
Partizánske – s ktorými spolupracujeme burzu informácií pre žiakov 9.
ročníkov základných škôl, bezplatné psychologické
poradenstvo,
spolupracujem pri besedách a kampaniach
 ESPERO, spolupracujeme pri vydávaní a distribúcií plagátov, letákov,
brožúrok a iných prospektov, ICM, ďalej spolupracujeme na odborných
vzdelávacích besedách
 UPSVaR, - nám poskytuje informácie o voľných pracovných miestach
v regiónoch
 Obvodné úrady – v 22 obciach okresu Partizánske, ktoré propaguje ICM
v jednotlivých obciach okresu, infomiesta
 Základné a stredné školy, ktoré majú na školách nástenky a infomiesta,
organizujú aktivity prezentácie počas aj mimo školského školského
vyučovania
 Pracovné a štúdijno – pracovné agentúry, ktoré poskytujú katalógy, letáky
a plagáty
 Denné centrum Frézia, n.o., - spolupráca s hendikepovanými ml. ľuďmi
a bezplatné sprístupnenie do internetovej siete zo strany ICM
 Červený kríž
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INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH
PARTIZÁNSKE V ROKU 2011
PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH
V ROKU 2011

IČO: 379 17 129
STAV POKLADNICE K 1.1.2011 .....................28,67,- EUR
STAV ÚČTOV K 1.1.2011:
ÚČET Č. 7731033...............................30,58,- EUR
ÚČET Č. 7837815...............................94,91,- EUR
ÚČET Č. 9339895...............................12,51,- EUR

TABUĽKA Č.1 PRÍJMY ICM PARTIZÁNSKE V ROKU 2011
PRÍJMY
DOTÁCIE, DARY
DOTÁCIE Z INÝCH ŠTÁT. ORGÁNOV
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
ÚROKY Z VKLADOV
OSTATNÉ PRÍJMY
PRÍJMY CELKOM

CELKOM
(EUR)
10 000,313,29,0,0,49,2 647,70,12 961,48,-

TABUĽKA Č.2 VÝDAVKY ICM PARTIZÁNSKE V ROKU 2011
VÝDAVKY
MZDY, PLATY
POISTNÉ A PRÍSPEVKY
TOVAR A OSTATNÉ SLUŽBY
DOHODY O PRÁCACH MIMO
PRACOVNÉHO POMERU
VÝDAVKY CELKOM

CELKOM (EUR)
3 710,54 ,1 881,04,7 369,04,1 560,12 961 ,-
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STAV POKLADNICE K 31.12.1.2011 .............86,47,- EUR
STAV ÚČTOV K 31.12.2011 :
ÚČET Č. 7731033..............................15,34,- EUR
ÚČET Č. 7837815..............................28,16,- EUR
ÚČET Č. 9339895................................1,69,- EUR
TABUĽKA Č. 3 PREHĽAD DOTÁCIE POSKYTNUTÝCH V ROKU 2011
Za poskytnutú finančnú pomoc ďakujeme.

POĎAKOVANIE

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí v roku 2011 podporili našu činnosť
a umožnili nám tak realizovať rôzne aktivity a projekty v oblasti poskytovania informácií
a poradenstva a neformálneho vzdelávania určených najmä pre mladých ľudí. Zároveň
sa chceme poďakovať spolupracujúcim organizáciách za ich podporu, prácu a pomoc,
ktorú vykonávali počas celého roka. Taktiež ďakujeme všetkým naším klientom, že
navštívili naše Informačné centrum mladých v Partizánskom a zaujímali sa
o poskytované služby a poradenstvo. V neposlednom rade patrí poďakovanie našim
dobrovoľníkom za ich obetavú prácu a pozitívny prístup k našej organizácii.
V Partizánskom, dňa 21.03.2012

podpis štatutárneho zástupcu

VYDALO:
Informačné centrum mladých Partizánske
Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
Tel./Fax: 038/749 28 05, 0904 042 420
E-mail: partizanske@icm
Facebook: ICM Partizánske
Tento materiál bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva školstva SR
Rok vydania: 2012
Náklad: 40 ks
SPRACOVALI:Ing. Katarína Hartmannová
Bc. Miriam Lištiaková
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