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IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE
Názov organizácie – Informačné centrum mladých Partizánske
Sídlo organizácie: Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
Kontaktné údaje: Tel./Fax. 038/479 28 05, Mobil: 0904 048 420
E-mail: partiznaske@icm.sk
Facebook: ICMPartizanske
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 379 17 129

DIČ: 20 21 925 631

INFORMÁCIE O ORGANIZÁCIÍ
Informačné centrum mladých v Partizánskom- 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, jeho strešnej organizácie. 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.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Tel./Fax. čísla:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:
Právna forma:
IČO:
DIČ:

Informačné centrum mladých
Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
038/7492805, 0904 048 420
www.icm.sk
partizanske@icm.sk
Občianske združenie
379 17 129
20 21 925 631

DOZORNÁ RADA INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH (kontrolný orgán)
Ing. Vladimír Ladzianský, Mgr. Elena Valenteje, Ing. Jiří Foks
PREDSEDNÍCTVO INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH (výkonný orgán)
Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., Ing. Katarína Hartmannová, Mgr. Sergej Talár, Mgr. Miriam
Lištiaková, Bc. Hanka Vanková

DOBROVOĽNÍCI
Súčasťou našej organizácie sú pracovníci a dobrovoľníci, ktorých k 31.12.2013 evidujeme v počte
21 : Ing. Katarína Hartmannová, Mgr. Miriam Lištiaková, Mgr. Elena Valenteje, Marek Šútor, Ján
Valášek, Tomáš Mališka, Hanka Jančovičová, Andrej Bencel, Peter Baláž, Veronika Cibulková,
Adriána Valášková, Nina Danišová, Marta Šedivá, Michal Grznár, Matúš Lištiak,

Veronika

Suchánková, Lukáš Jankula, Dianka Suchánková, Stanislav Hudec, Adriana Riháriová, Danka
Priekopová

SLUŽBY INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH
Hlavným cieľom našej činnosti je podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a poradenské služby
mladým ľuďom bez rozdielu vierovyznania, národnosti, sociálneho postavenia či názorovej, sexuálnej

alebo inej orientácie, aby ich vedeli v živote správne využiť a pomohli im pri formovaní postojov a
hodnôt v spoločnosti.
Informácie a poradenstvo sú bezplatné a anonymné a poskytujeme ich v nasledovných oblastiach:
• informačný a pracovný servis
• vzdelávanie
• cestovanie, informácie o jednotlivých krajinách, ubytovanie
• voľný čas, letné tábory, dobrovoľníctvo
• kontakty na odborníkov v oblasti odborného poradenstva
• občan a spoločnosť, Európska Únia , samospráva
• negatívne javy, rasizmus, xenofóbia, drogy, alkohol, homosexualita, AIDS a prevencia
• informácie o právach občana - Združenie slovenských spotrebiteľov
• poradenstvo pri písaní životopisov, žiadostí, sťažností.

SPRÁVA O ČINNOSTI A REALIZOVANÝCH PROJEKTOV ICM
Hlavným cieľom projektu Informačného centra mladých v roku 2013 pod názvom Svet
informácii bolo získať čo najviac aktuálnych a reálnych informácií v prospech našich klientov.
Tieto sme využívali v oblastiach akými je zamestnanosť, kariérne poradenstvo, podpora
podnikania, rozvoj podnikavosti mládeže, aktívne občianstvo, participácia a mládežnícke
dobrovoľníctvo študentom, nezamestnaným a znevýhodneným mladým ľuďom s použitím
vhodných foriem a nástrojov v našom regióne. Splnili sme cieľ projektu následnou
spoluprácou s

UPSVaR. Naše zdroje informácii pomáhali mladým nezamestnaným,

študentom hľadajúcich brigády v okolí mesta, znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie,
absolventom škôl s prípravou a vypracovaním podkladov pre kontakt so zamestnávateľmi ,
zamestnávateľskými agentúrami pre tuzemsko aj zahraničie. K úspešnej činnosti patrili
workshopy. Absolvovali sme ich v počte 8-(„Debatením ku kompetenciám“, “Boj proti
závislostiam”, Zdravá výživa, Kreslo pre hosťa, Pomohli ste deťom z Ugandy bezpečne sa
napiť, Jazyková kaviareň, Burza informácií 2013, Komprax – kompetencie pre prax,
Revitalizácia námestia SNP, Hug Day 2013, Medzigeneračný dialóg, Európsky týždeň mládeže
2013, svetový deň bez tabaku a iné dobrovoľnícke a voľno-časové aktivity ktoré vyplynuli z
potrieb mladých ľudí v našom meste. V snahe rozšíriť našu činnosť sme vyškolili
dobrovoľníkov, ktorý pracovali ako multiplikátori , ktorý rozširovali informácie o našej
činnosti v svojom osobnom aj pracovnom okolí. Najsilnejším komunikačným kanálom sú
sociálne siete na ktorých rozširujeme informácie o následnej činnosti a rovnako informujeme

verejnosť o aktuálnych témach čím sa snažíme prilákať zatiaľ nezúčastnených klientov.
Ďalšou pomôckou sa stal Maling list, kde na získané e-mailové adresy z workshopov
zasielame aktuality z rôznych oblastí. Ďalšou pomôckou je miesta tlač a regionálna TV, kde
sme dostali priestor v pravidelnej rubrike Slovami mladých.
Druhým špecifickým cieľom nášho projektu je podporovanie participácie mladých ľudí vo
veciach verejných prostredníctvom štruktúrovaného dialógu na úrovni nášho regiónu so
zreteľom na rozvoj dobrovoľníctva. Podarilo sa nám zorganizovať študentov aj
nezamestnanú mládež na výkon činností a šírenie informácií. Uplatnili sa hlavne pri
revitalizácii detských parkov, čistení mesta, sociálne kontakty so seniormi z nášho mesta,
vyrábanie násteniek s metodikou o činnosti ICM, písanie článkov do novín. Svoju úspešnú
iniciatívu v prospech informovanosti zavŕšili uskutočnením podujatia Kreslo pre hosťa s
témou „Mladí a úspešní“, Mladí- spolutvorcovia života v meste.

INFORMÁCIE O KLIENTOCH ICM ZA ROK 2013

V roku 2013 sme ako Informačné centrum mladých v

Počet:

Partizánskom zaznamenali nasledovný stav klientov:
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AKTIVITY MLÁDEŽNÍCKÉHO PARLAMENTU MESTA PARTIZÁNSKE
Súčasťou Informačného centra mladých je od roku 2007 Mládežnícky parlament mesta
Partizánske, čo je politicky nezávislá a neformálna mládežnícka skupina, ktorá zjednocuje
všetkých mladých ľudí v rámci mesta Partizánske a od roku 2011 pracuje ako poradný
a iniciatívny orgán primátora mesta Partizánske. V roku 2012 sme pribrali do svojho tímu
aj Združenie mladých mesta Partizánske, kde sa sústreďujú najmä žiaci základných škôl,
ktorí výraznou mierou participujú na veciach verejných.
Naše doterajšie činnosti:
 Voľnočasové aktivity (Medzigeneračný petanque, turnaj vo volejbale, šachový
turnaj)
 Enviromentálne aktivity (revitalizácia detských ihrísk, čistenie mesta, hodina
pre Zem)
 Neformálne vzdelávanie (kurz PC gramotnosti, workshopy, tanečné kurzy
a iné)
 MPMPE je jedným z členov Národného výboru kampane Bez Nenávisti na
Internete, a vďaka spolupráci s IUVENTOU (slovenský inštitút mládeže)
dostali naši členovia ponuku vycestovať do Srbska na festival Love Festival
ktorý sa konal 1.8-3.8.2013
 Cestovanie – organizovanie poznávacích zájazdov – Praha – Budapešť

KRESLO PRE HOSŤA
Mládežnícky parlament mesta Partizánske v spolupráci
s ICM si pre mladých ľudí pripravili živú diskusnú reláciu
– kreslo pre hosťa pod názvom Mladí a úspešní.
V pravidelných intervaloch sa do horúceho kresla
posadili
známe
osobnosti
zo
športového
i spoločenského „sveta mesta Partizánske“ a spolu s
moderátorkou diskutovali na aktuálnu tému zo sveta
športu, politiky alebo medicíny.

HUG DAY 2013
Dňa 26. Júna 2013 mladí z Mládežníckeho parlamentu
opäť nelenili a zapojili sa do celoslovenskej akcie Hug
Day 2013 organizovanej študentských informačným
portálom Student24, ktorá sa konala vo vyše 25
mestách Slovenska pri príležitosti Medzinárodného
dňa objatí. Čo bolo hlavnou myšlienkou tohto
skvelého podujatia? Vyčarovať úsmev na tvárach
našich spoluobčanov, ľudí medzi ktorými žijeme a
naplniť na malý okamih ich srdce radosťou veľmi
jednoduchým spôsobom – objatím. To sa nám aj
podarilo, presne 1052 krát.

UKÁZALI SME SA :)
Informačné centrum mladých v spolupráci s MPMPE sa
rozhodlo v dňoch 18. - 19. septembra navštíviť kolektívy
základných škôl. Ukázali sa sa žiakom 9.ročníkov na
Základnej škole vo Veľkých Uherciach a v Žabokrekoch
nad Nitrou. Žiaci, ale aj učitelia sa čo-to dozvedeli o
činnosti ICM a MPMPE, o cieľoch a víziách týchto
organizácii.

KOMPRAX – KOMPETENCIE PRE PRAX
Národný projekt KomPrax realizuje od 3.1.2011
IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže. Zameraný je
na
podporu
práce
s
mladými
ľuďmi
prostredníctvom neformálneho vzdelávania, pôsobí
na rozvoj skúseností, zručností a postojov. Môžu sa
ho zúčastniť mladí ľudia vo veku 15-30 rokov, ktorí
pripravujú
malý
projekt.
Adriana Valášková a Lukáš Jankula - „Náš projekt s
názvom CRAFTWORKS- Tvorivé dielne sa konal
24.08.2013 na kúpalisku Dúha V Partizánskom.
Daniela Sarah Kmeťová - Projekt niesol názov
Vdýchni život svojmu okoliu a jeho cieľom bolo
upraviť exteriér materskej škôlky v Radobici
zapojením mladých ľudí. Úprava zahŕňala maľovanie plotu, zábradlia, poklopov a čistenie chodníkov.
Matúš Lištiak -„ Môj projekt má názov Kniha ako dar a cieľom môjho projektu je poukázať na problém
dnešnej doby, v ktorej väčšina zaujíma elektronické čítanie a klasické knižné čítanie pomaly zaostáva.
Preto týmto projektom chcem riešiť potrebu vytrácania knižných titulov verejným sprístupnením,
zapožičiavaním zdarma, čím chcem nadchnúť ľudí z Partizánskeho a okolia k čítaniu a zároveň prijať
myšlienku vzájomného vymieňania kníh. Nina Danišová – Projekt sa uskutočnil v ZŠ Veľké Bielice
a jeho cieľom bolo skrášliť okolie vymaľovaním lavičiek a preliezačiek.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MLÁDEŽE 2013
Od 26. mája do 2. júna 2013 sa v celej Európe slávil VI.
ročník Európskeho týždňa mládeže 2013. Tvorila ho
široká škála podujatí a činností, ktoré sa konali vo
všetkých 33 krajinách zapojených do programu EÚ
Mládež v akcii, vrátane Slovenska. Do Európskeho
týždňa mládeže 2013, ktorého témou bolo aktívne
občianstvo mladých zamerané aj na účasť mladých ľudí
na spoločenskom dianí a vo voľbách do Európskeho
parlamentu v roku 2014.

AJ STRAŠÍM PATRÍ WEB
Aj v roku 2013 sa v priestoroch Informačného centra
mladých uskutočnili kurzy základov práce s počítačom pre
seniorov z mesta Partizánske. Potencionálni účastníci boli
oslovení za pomoci miestneho združenia Jednoty
dôchodcov v Partizánskom. Kurz viedli dobrovoľníci Ján
Valášek a Michal Grznár. Na prvom stretnutí boli účastníci
rozdelení do dvoch skupín na základe ich znalostí v oblasti
práce s počítačom. (začiatočníci a mierne pokročilí.) Na
základe individuálneho prístupu boli účastníkom
vysvetlené princípy fungovania počítača a základne práca s
operačným systémom Windows. Mierne pokročilí sa oboznámili so systémom efektívneho vyhľadávania a

komunikácie prostredníctvom internetu. Veľmi radi sme odovzdali svoje skúsenosti práve seniorom,
nakoľko práve títo ľudia sú zdrojom cenných skúsenosti a životnej inšpirácie.

A ČO HOVORIA NA ČINNOSŤ MLÁDEŽNÍCKEHO PARKAMENTU BÝVALÍ PREDSEDOVIA ?
Tomáš Mališka (2012 -2013)“Skúsenosti z práce v ICM a MPMPE mi dali veľmi veľa a so štipkou
vlastnej motivácie je to veľký prírast osobnostného ale aj kariérneho rastu. Posunulo ma to našiel
som svoju životnú cestu a mnoho skúseností. ICM a MPMPE mi umožnili vzdelávať sa zaujímavým
spôsobom, cestovať po Slovensku ale aj ČR, stále sa zlepšovať.
Veronika Cibulková (2011-2012) „Počas svojho pôsobenia som mala možnosť zúčastniť sa mnohých
vzdelávacích aktivít, ktoré nemali so školou nič spoločné no naučili ma rovnaké množstvo vedomostí
a zručností. Tie, ktoré som sa naučila počas neformálneho vzdelávania sa volajú (soft-skills) a patrí
medzi ne napr. komunikácia, líderstvo alebo tímová práca. Všetky tieto znalosti som si mohla
vyskúšať aj v praxi - komunikovala som s vedením mesta a presadzovala som svoje názory ľuďom,
ktorí so mnou nie nutne súhlasili.
Ján Valášek ( 2010 – 2011) „Naši členovia mali možnosť precestovať krajiny, ako napr. Nórsko,
Chorvátsko, Poľsko, Česko, Dánsko, Maďarsko, Turecko, Gruzínsko, Arménsko, Dánsko. Vďaka spolu
organizácií aktivít v rámci mesta, sme mali možnosť pomôcť obohatiť prostredie v našom meste pre
nás aj našich Partizánčanov. Vďaka momentu keď som prvý krát stlačil kľučku na dverách ICM, som sa
zlepšil n angličtine, organizačných schopnostiach, precestoval som mnoho krajín, prekonal strach
pred vystupovaním, pomohol som zveľadiť mesto Partizánske a našiel kopu nových kamarátov“.
Andrej Bencel (2007- 2009) „Čo je to dobrovoľníctvo? Čo je to mládežníčka politika? Tieto ale i
mnohé ďalšie pojmy boli zmieňované okolo mňa a ja som veľmi chcel vedieť čo znamenajú.
Odpovede na tieto otázky som nepoznal až pokiaľ som sa sám nestal dobrovoľníkom, členom
kolektívu ICM v roku 2009. Bolo to skutočne veľmi pekné obdobie, štúdium na strednej škole
som dopĺňal aktivitami, ktoré mi prislúchali z členstva v ICM. Avšak nezostali sme len pri ICM.

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE V ROKU 2013
JAZYKOVÁ KAVIAREŇ – nový vzdelávací projekt pre mladého človeka
Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. V tomto duchu sa
v roku 2013 nieslo otvorenie Jazykovej kaviarne, ktorú
v pravidelných intervaloch organizovalo Informačné
centrum mladých v spolupráci s organizáciou ESPERO.
Študenti si mohli úplne zdarma overiť svoje komunikačné
schopnosti v rôznych jazykoch. Konverzovalo sa v
anglickom, poľskom, nemeckom, ruskom, tureckom a
francúzskom jazyku. Neodmysliteľnou súčasťou bol aj
spoločný jazyk Európy Esperanto.

BURZA INFORMÁCIÍ 2013
Kam na strednú školu, prípadne čo so svojim voľným časom
počas strednej školy? Túto otázku v roku 2013 riešili
deviataci základných škôl celého okresu Partizánske i
priľahlého okolia. Odpoveď na dané otázky im opätovne
poskytla “Burza informácií”. Táto sa po trinásti krát konala
v priestoroch UPSVaR v Partizánskom a zúčastnilo sa jej
viac ako 500 žiakov základných škôl.

BEZ INFORMÁCIÍ SA STÁVAŠ OTROKOM
Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek
stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného
presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je
zneužívaný na rôzne druhy vykorisťovania s cieľom
ekonomického zisku. Na zlákanie svojich obetí obchodníci
často využívajú podvodné konanie a klamstvo a po
príchode do krajiny násilím, zastrašovaním alebo
vydieraním nútia osobu vykonávať rôzne druhy „práce“.
Obete obchodovania s ľuďmi bývajú vykorisťované za
rôznym účelom. Môže ísť o nútenú prácu (továreň,
farma...) či nútenú prácu v domácnosti, nútenú prostitúciu,
žobranie alebo nútenú kriminalitu, donútenie k nelegálnemu sobášu či odstránenie a následný predaj
orgánov. Práve pre tieto konkrétne informácie sa Informačné centrum mladých rozhodlo pripraviť v
spolupráci s ICM Martin odbornú prednášku pre študentov , ktorá im pomohla získať širší prehľad pri
výbere zamestnania alebo brigády v zahraničí.

DEBATOVAŤ ZNAMENÁ VEDIEŤ
ARGUMENTOVAŤ
Mať dobré komunikačné schopnosti, byť informovaný a
schopný rozlíšiť fakt od názoru. Toto sú atribúty, ktoré
dnes vyžaduje doba. Debata je efektívnym nástrojom
získavania týchto, ale i ďalších dôležitých kompetencií pre
život. Informačné Centrum Mladých v spolupráci s
Centrom Voľného Času Relax, spustilo v našom meste
projekt D-klubu. Pracovníci oboch centier sa stretli so
študentmi miestnej strednej školy aby si precvičili
debatenie na rôzne témy Nosným cieľom začatej aktivity je rozvinúť potenciál mladých ľudí a dodať
nášmu regiónu potrebnú dynamiku v oblasti neformálneho zážitkového vzdelávania. Napokon raz zažiť je
ako stokrát počuť.

PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV A MATURANTOV
Informačné centrum mladých v Partizánskom úspešne
nadviazalo spoluprácu so Slovenskou
akademickou
informačnou agentúrou, ktorá v miestnej strednej škole
priblížila maturantom štipendijný program . Agentúra SAIA jej
mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi
programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a
napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.
SAIA vyše dvadsať rokov poskytuje poradenstvo záujemcom o
štúdium v zahraničí a administratívne zabezpečuje niekoľko
štipendijných programov financovaných najmä Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu.

OSLÁVILI SME DEŇ JAZYKOV AKO SA PATRÍ
Každoročne v septembri (26.9. - Európsky deň jazykov) venujeme
jeden deň oslave jazykov, ich výnimočnosti a neuveriteľnej
rozmanitosti. V médiách častejšie počuť výrazy ako jazyková
rôznorodosť či vzdelávanie. Prečo sa vlastne venuje toľko
pozornosti jazykom? Čím sú také výnimočné a prečo by sme sa ich
mali učiť? Nie nadarmo sa vraví: koľko jazykov vieš, toľkokrát si
človekom. S každým novým jazykom, ktorý sa začneme učiť, sa
nám otvorí nový svet. Aby sme pochopili význam tohto príslovia,
musíme sa vrátiť trocha do minulosti.

SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU
Drogy predstavujú jeden zo závažných globálnych
problémov súčasného sveta. Málokto si uvedomuje, že
najfrekventovanejšou legálnou drogou na Slovensku je
okrem alkoholu tabak s prívlastkom tolerované.
Problematika fajčenia najmä u detí a mládeže je tak silne
podceňovaná a pritom vo vzťahu k návykovým ochoreniam
a užívaniu nelegálnych drog je ranná skúsenosť s fajčením
značným rizikovým faktorom. Fajčenie stále zostáva na
prvom mieste ako príčina smrti v celosvetovom meradle.
V roku 2013 sa Svetový deň bez tabaku niesol v znamení
zákazu reklamy na tabakové výrobky, ich propagácie a
sponzorstva. Spojovacou líniou všetkých aktivít, ktoré
predchádzajú Svetovému dňu bez tabaku, je kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“.
Cieľom kampane je poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali
fajčiť. Žiaci sa pod vedením MUDr. Štovčíkovej dozvedeli o histórii fajčenia, pomerne veľa o ochoreniach,
ktoré spôsobuje fajčenie, ale hlavne ako nikdy takémuto zlozvyku nepodľahnúť.

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Zdravá výživa – to je slovné spojenie, ktoré pozná snáď každý.
Časopisy, televízia, ale aj internet nám ponúka nespočetné
množstvo návodov a receptov, ktoré nám zabezpečia štíhlu
líniu. Málokto však vie, že zdravá výživa, to nie je len štíhla
postava, ale hlavne naše zdravie, preto väčšina ľudí význam
zdravej výživy podceňuje. Aby sme sa zdravo stravovali počas
celého života a nie len „občas“, je potrebné tento fenomén
upevňovať už u malých detí, preto sme sa rozhodli
zorganizovať prednášku o zdravom životnom štýle žiakom
Strednej priemyselnej školy v Partizánskom pod vedením
pracovníčok Úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Bojniciach. Pani doktorka študentom v začiatku prednášky
vysvetlila, aké dôležité je naučiť sa kriticky myslieť pri výbere jedálnička a aktívne pristupovať k
zodpovednosti za svoje zdravie.

VOĽNO-ČASOVÉ AKTIVITY ICM ZA ROK 2013

VOLEYBALL CUP 2013
20. septembra telocvičňa Spojenej školy v
Partizánskom ožila v podobe už štvrtého ročníka
turnaju vo volejbale, ktorý zorganizoval Mládežnícky
parlament mesta Partizánske a ICM Partizánske.
Prihlásilo sa spolu päť družstiev, nielen domáci, ale aj z
Topoľčian či Bánoviec nad Bebravou. Víťazom sa stalo
družstvo pána Popluhára, na druhom mieste bolo
družstvo z Bánoviec nad Bebravou a na treťom sa
umiestnilo družstvo pod vedením pána riaditeľa
Ladzianského.

MEDZIGENERAČNÉ HRY
Každý vie, že starší ľudia si zaslúžia rešpekt a úctu, ale nie každý
vie, že aj pozornosť. V Partizánskom to ale vieme, a preto sa
MPMPE v spolupráci s ICM Partizánske v rámci dlhodobej
spolupráce aj v roku 2013 stretol v priateľskom súboji s členmi
Jednoty dôchodcov Slovenska v Partizánskom. Nehrali sme na
výhry, hralo sa čisto pre potešenie, zábavu a spríjemnenie
letného podvečeru, čím sme chceli poukázať aj na to, že aj
generácie s takým vekovým rozdielom si majú čo povedať. Preto
sa šachové stoly, stolné futbaly, stolný hokej aj dva terče so
šípkami ozývali smiechom, vravou a okoloidúci sa nestačili
čudovať, čo za „bláznov“ sa to na námestí hrá.

MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG
Ani rok 2013 sa nezabudlo na súťaž v petangu - akciu spájajúcu
dve generácie. Sily si v minulom roku zmerali seniori MsO JDS s
mladými z MPMPE. Súťažilo 8 trojčlenných družstiev.
Petang je hra v ktorej nezáleží na vzraste, sile ani veku. Dôležitá
je presnosť, ktorá seniorom rozhodne nechýbala a i napriek
tomu, že ani mladí nezaháľali seniori si odniesli víťazstvo. Po
skončení hry sa spoločne stretli v Klube spoločenských
organizácií pri občerstvení, aby tak mohli debatovať o ďalšom
ročníku petangu a iných spoločných akciách.

DOBROVOĽNÍCTVO V ROKU 2013
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Jeseň života nikto z nás nechce zažívať sám, preto si
Mládežnícky parlament mesta Partizánske v rámci
mesiaca úcty k starším pripravil pre dôchodcov zo
sociálneho domu veľa príjemných zážitkov. Jedným z
nich bolo čítanie rozprávok, či tvorivé dielne.
Dôchodcovia boli skutočne nadšení, že im niekto
venoval svoj čas. Bolo krásne sledovať, ako sme im
vyčarovali úsmev na tvári aj tým, že sme ich počúvali
ako nám rozprávali o svojich životoch, o dobe, v ktorej
žili a o svojich deťoch. Pri rozlúčke sa nám poďakovali s
tým, že sa na nás tešia aj na ďalší týždeň. Mládežnícky
parlament mesta Partizánske tu je preto, aby sme
rozdávali radosť a robili pre ľudí to najlepšie

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP
Už tretí rok sa dobrovoľníci MPMPE a ICM Partizánske
zaktivizovali a pustili do revitalizácie. Minulé dva
ročníky to boli detské ihriská v mestských častiach,
tento rok padla dohoda s mestom na časť lavičiek na
námestí SNP okolo fontány. Pracujeme však aj na
pokračovaní v MŠ Šimonovany a tunajšom detskom
ihrisku..

POMOHLI STE DEŤOM Z UGANDY BEZPEČNE SA NAPIŤ
Každý z nás určite pozná organizáciu UNICEF, ktorá každý rok
organizuje celoslovenskú zbierku pod názvom Týždeň
modrého gombíka. Aj v roku 2013 Informačné centrum
mladých sa do humanitnej zbierky zapojilo už po deviaty raz,
konkrétne v čase od 13. do 19. mája. Výťažok zo zbierky
poputoval deťom z dvoch regiónov africkej Ugandy.

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE V ROKU 2013

 MŠ SR – ktoré podporuje ICM a prideľuje finančnú dotáciu
 ZIPCeM – strešná organizácia ICM na Slovensku, ktorá vzdeláva pracovníkov, medializuje
ICM, dodáva informačno-propagačné materiály, usporadúva celospoločenské kampane
 Miestna samospráva – mesto Partizánske – členovia dozornej rady a predsedníctva ICM,
spolufinancovanie projektov ICM, poskytuje bezplatný prenájom našich priestorov,
zahŕňa spoluprácu poslancov M s Z s členmi Mládežníckeho parlamentu mesta
Partizánske, ktorú činnosť zastrešuje ICM
 Mládežnícky parlament mesta Partizánske – spolupráca, ktorá pretrváva už od roku
2007, ktorý je financovaný z prostriedkov MŠ SR, miestna samospráva a od roku 2011
pôsobí ako oficiálny poradný orgán primátora mesta Partizánske
 Umelecká agentúra MUA, Partizánske, ktorá nás medializuje a vypomáha vytvárať v
našom meste hodnotné akcie pre mladých ľudí
 Týždenník TEMPO – ktorý nás medializuje prostredníctvom týždenníka Tempo a miestnej
televízie a umožňuje šírenie našich cieľov
 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Partizánskom – s
ktorými spolupracujem na Burze informácií

 Espero – spolupracujúca organizácia, ktorá napomáha pri tlači a výrobe plagátov, brožúr,
letákov a iných prospektov. Ďalej spolupracujeme na odborných besedách
 UPSVaR – inštitúcia, ktorá poskytuje informácie o voľných pracovných miestach a
spolupracujúca inštitúcia pri odborných prednáškach
 Obvodné úrady - v 22 obciach okresu Partiznske, ktoré propaguje ICM v jednotlivých
obciach okresu, infomiesta
 Pracovné a štúdijno – pracovné agentúry, ktoré poskytujú katalógy, letáky a plagáty

INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ INFORMAČNÉHO CENTRA MLADÝCH
PARTIZÁNSKE V ROKU 2013
Prehľad príjmov a výdavkov informačného centra mladých v roku
2013
IČO: 379 17 129

Stav pokladnice k 31.12.2013 ............ 103,08 €
Stav účtov spolu k 31.12.2013: .......... 78,02 €
Účet č. 7731033................................... 26,51 €
Účet č. 7837815................................... 28,02 €
Účet č. 9339895.................................. . 23,49 €

Dotácie, dary
Dotácie z iných štát.
orgánov
Členské príspevky
Úroky z vkladov
Ostatné príjmy
PRÍJMY CELKOM

8.000 €
1.400 €
0 €
0 €
301,31 €
11. 463,98 €

POĎAKOVANIE
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí v roku 2013 podporovali 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 organizáciám za
ich prácu a pomoc, ktorú nám vykonávali počas celého roka 2013. Taktiež
ďakujme všetkým našim klientom, že navštívili naše informačné centrum
mladých v Partizánskom a využili naše služby a poskytnutie odborného
poradenstva. V neposlednom rade patrí poďakovanie našim dobrovoľníkom za
ich obetavú prácu a pozitívny prístup k našej organizácií.

V Partizánskom 01.03.2014
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