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1 Identifikačné údaje
Názov: Informačné centrum mladých v Partizánskom
Adresa: Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske
Kontaktné údaje: 038/749 28 05; 0904 048 420, www.icm.sk, partizanske@icm.sk
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 379 17 129

DIČ: 20 21 925 631

1.1 Informácie o organizácií
Informačné centrum mladých je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2004
v Partizánskom po registrácii 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. V meste Partizánske je jedinou organizáciou, na
ktorú sa mladí ľudia môžu obrátiť s rôznymi požiadavkami a problémami. Sídlo
Informačného centra mladých je na Februárovej ulici č. 1478/2 v dome služieb ALFA na II.
poschodí. Hlavným cieľom činnosti Informačného centra mladých 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.

1.2 Organizačná štruktúra
Riaditeľka: Ing. Zuzana Valenteje od 01. 01. 2010 – 07. 05. 2010
Ing. Katarína Hartmannová od 07. 05. 2010 – trvá
Odborná konzultantka: Miriam Lištiaková
Aktivační pracovníci: Jaroslava Kačmárová, Katarína Kajanová
Absolventi stredných škôl: Simona Kotianová, Nikola Lüttmerdingová
Dobrovoľní pracovníci: Marek Šútor, Ján Valášek, Ivana Balašková, Hanka Jančovičová,
Simona Tomová, Roman Bisták, Dominika Šudíková, Jaroslava Kačmáková, Lucia Mikulová,
Natália Furáková, Dáša Trlandová, Radka Beniaková, Monika Kováčová, Jaroslav Demeter,
Marek Makva, Andrej Bencel, Martin Hudec, Pavol Cabala, Ing. Marcel Bohunský, Tomáš
Bohunský, Jaroslav Bielický, Nikoleta Manová, Lenka Ďuríčková, Peter Baláž, Simona
Kotianová, Nikola Lüttmerdingová.
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Dozorná rada: Ing. Dušan Glajsa, Erich Dvonč, Elena Valenteje
Predsedníctvo: PaeDr. Tibor Csollár, PaeDr. Jozej Božik, PhD., Miriam Lištiaková, Lucia
Mikulová, Ing. Katarína Hartmannová

1.3 Služby Informačného centra mladých Partizánske
Medzi služby Informačného centra mladých Partizánske patrí:
 poskytovanie bezplatných a anonymných informácií a poradenstva z rôznych
oblastiach života (informačný a pracovný servis, vzdelávanie, cestovanie, voľný čas,
letné tábory, odborné poradenstvo právne, psychologické, sexuologické,
ekonomické, občan a spoločnosť, Európska Únia , samospráva, prevencia pred
sociálno – patologickými javmi, informácie o právach občana, poradenstvo pri písaní
životopisov, žiadostí, sťažností) na základe Jednotnej klasifikácie informácií
Informačného centra mladých,
 tvorba databázy záujemcov o zamestnanie,
 prevádzka bezplatnej
a encyklopédiami,

miniknižnice

pre

študentov

s povinnou

literatúrou

 podpora dobrovoľníctva v rámci spolupráce s inými organizáciami a združeniami
i miestnou samosprávou,
 doplnkové služby (kopírovanie, tlač dokumentov, internet, fax, hrebeňová väzba
a iné),
 tvorba a realizácia projektov,
 organizovanie voľno - časových aktivít pre deti a mládež.

2 Správa o činnosti a realizovaných projektov Informačného
centra mladých Partizánske v roku 2010
Činnosť Informačného centra mladých Partizánske v roku 2010 bola uskutočnená vďaka
finančnej podpory Ministerstva školstva SR, mesta Partizánske, Trenčianskeho
samosprávneho kraja a iných subjektov. Všetky naše aktivity sa odvíjali od základných cieľov
v informačnej oblasti a od požiadaviek mladých ľudí, ktoré zvýšili tak ich informovanosť
a viedli k rozvoju ich osobnosti.
Súčasťou Informačného centra mladých je aj Parlament mladých mesta Partizánske, ktorý
vznikol v roku 2007 pod záštitou Informačného centra mladých v Partizánskom a pozostáva
najmä zo študentov stredných škôl mesta Partizánske. Jeho hlavným cieľom je zlepšenie
komunikácie medzi mládežou a zástupcami mesta Partizánske, ako i podporovanie práce
mladých s médiami či zabezpečenie zodpovednejšieho prístupu mladých ľudí za život v meste
a možnosť spoluúčasti mladých „pri rozhodovaní o mladých“.
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2.1 Poskytovanie informácií a poradenstva
Priebežne počas roka sme realizovali Informačno - poradenskú činnosť pre mladých ľudí
v rámci projektu podpory MŠ SR programu ADAM 2 a miestnej samosprávy, so zameraním
na mladých ľudí od 15 -do 30 rokov. Informácie poskytoval vyškolený konzultant na riadny
pracovný pomer, denne v čase od 8:30 do 17:00 hodiny v priestoroch Informačného centra
mladých, Februárová ulica 2 v Dome služieb Alfa, na 2. poschodí. Pri poskytovaní informácií
sme sa riadili Kritériami spoločnej metodiky práce v ICM, dodržiavaním jednotnej
klasifikácie informácií a medzinárodným dokumentom „Európska charta informácií pre
mládež.“
Hlavným cieľom projektu „Mládež, informácie a podpora participácie v roku 2010“ bolo
umožniť mladým ľuďom uplatňovať si právo na informovanosť a realizáciu takých opatrení,
ktoré viedli k ich obohateniu kvalitnými a aktuálnymi informáciami z najrôznejších oblastí
ich života. Tieto opatrenia taktiež viedli k zvýšeniu ich záujmu o nové vedomosti a poznatky,
ktoré im napomôžu v dôležitých životných rozhodnutiach a zároveň zvýšia ich záujem o veci
verejné a taktiež viedli k podpore neformálneho vzdelávania.
V rámci poskytovania informácií sa na nás obracali aj klienti z oblasti pracovného servisu,
ktorí žiadali informácie o voľných pracovných miestach a brigád v našom regióne, zaujímali
sa o agentúry sprostredkujúce prácu v zahraničí ako aj o poradenstvo pri zostavovaní
životopisov, motivačných listov či žiadostí o prijatie do zamestnania. V rámci poradenstva
pracovného servisu sme využívali metodickú príručku – Cesta k povolaniu.
Okrem poskytovania informácií a poradenstva sa Informačné centrum mladých Partizánske

každoročne zúčastňuje Burzy stredných škôl mesta Partizánske, v rámci ktorej sme
poskytli najmä žiakom deviatych ročníkov informácie o možnosti štúdia na stredných školách
v meste Partizánske i blízkom okolí, jazykových kurzoch a o možnostiach brigád v našom
meste.
Aktivity projektu v oblasti poskytovania informácií poradenstva:
 bezplatné poskytovanie infoservisu,
 bezplatné poskytovanie psychologického a právneho poradenstva,
 bezplatné poradenstvo pri písaní životopisov, žiadostí a sťažností,
 organizovanie workshopov v priestoroch ICM o jeho činnosti,
 bezplatný prístup do siete internet pre nezamestnaných,
 miniknižnica ICM s povinnou literatúrou pre stredné školy a rôzne encyklopédie,
 vytvorenie miesta prvého kontaktu pre oblasť kariérneho poradenstva na
profesionálnej úrovni.

2.1.1 Informácie o klientoch Informačného centra mladých Partizánske v roku 2010
V roku 2010 sme v Informačnom centre mladých Partizánske zaznamenali nasledovný počet
klientov:
 Celkový počet klientov v roku 2010: 4875
 Počet klientov, ktorým bol poskytnutý informačný a pracovný servis: 310
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 Počet klientov, ktorým boli poskytnuté informácie z oblasti vzdelávania: 83
 Počet klientov, ktorým boli poskytnuté informácie z oblasti cestovania: 22
 Počet klientov, ktorým boli poskytnuté informácie z oblasti voľného času: 15
 Počet klientov, ktorým boli poskytnuté informácie z oblasti občan a spoločnosť: 44
 Počet klientov, ktorým bolo poskytnuté odborné poradenstvo: 94
 Počet klientov, ktorým boli poskytnuté iné informácie: 963
 Počet klientov, ktorým boli poskytnuté služby: 3002
 Počet klientov, ktorí sa zúčastnili na našich akciách a podujatiach: 467
Z celkového počtu 4875 klientov bola prevažná väčšina mladých ľudí do 30 rokov, ktorí
tvoria prioritnú cieľovú skupinu aktivít v počte 3830, klientov nad 30 rokov sme evidovali
v počte 1045.

Evidencia klientov v roku 2010

47

poskytnuté informácie

467

1359
poskytnuté služby

3002

poskytnuté poradenstvo
účasť na akciách a podujatiach

Graf č.1: Evidencia klientov ICM Partizánske v roku 2010
Súčasťou informačného a poradenského servisu, ktoré ICM Partizánske v roku 2010
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 prebieha prostredníctvom zamestnancov ICM a samotných
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dobrovoľníkov. K šíreniu informácií využívame 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 môžu nájsť vždy aktuálne informácie o našej činnosti.

2.2 Vzdelávacie akcie
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 Jazyková politika EÚ včera, dnes a zajtra
Informačné centrum mladých spolu s Parlamentom mladých v Partizánskom zorganizovalo
v roku 2010 ďalšiu zo série svojich prednášok, ktoré sú určené pre študentov stredných škôl.
Prednáška na tému Jazyková politika EÚ včera, dnes a zajtra viedol odborník na jazyk
esperanto, Partizánčan – Peter Baláž. Vo svojej prednáške poukázal na to, že jazyk, ako
komunikačný nástroj je nositeľom kultúry, predstavil študentom symboly Európskej únie,
históriu rozdelenia jazyka v Európskej únii až po súčasnosť a načrtol aj budúcnosť
používania jazykov v rámci Európskej únie. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo prispieť
neformálnym vzdelávaním prispieť k porozumeniu základných informácií týkajúcich sa
využívania jazyka v EÚ ako pracovné nástroja.
2.2.2 Školenie spoločenskej etikety a biznis protokolu 2010
Pravidlá dôstojného vystupovania či zdvorilého vzájomného styku si ľudia nevymysleli preto,
aby im život komplikovali, ale, naopak, aby si ho zjednodušili. Všetky tieto nie náhodou
vytvorené pravidlá slušného správania pomáhajú mnohým ľuďom vyhýbať sa spoločenským
„úrazom“. A to, že „dobré spôsoby“ dnes prežívajú svoju renesanciu potvrdilo školenie
Spoločenskej etikety a biznis protokolu, ktoré už po niekoľkýkrát v roku 2010
zorganizovalo Informačné centrum mladých. Nášho školenia sa zúčastnili nielen mladí ľudia
a členovia Parlamentu mladých mesta Partizánske, ale aj široká verejnosť, počas ktorého si
všetci účastníci osvojili zásady slušného správania, stolovania a protokolárnych formalít. Je
naozaj pozitívnym trendom, že nielen súčasní mladí ľudia nevnímajú slušné správanie sa ako
prežitok čias dávno minulých, ale zdvorilosť považujú za „olej“, ktorý uľahčuje chod našej
spoločnosti.
2.2.3 Najlepšia prevencia je drogy nikdy nebrať!
Drogová závislosť mládeže patrí azda medzi najnegatívnejšie javy, ktorá znepokojuje nielen
rodinu a školu, ale prakticky každého človeka. V posledných rokoch sme však svedkami
prudkého nárastu počtu ľudí, ktorí sú závislí na drogách, čo má za následok množstvo
zmarených životov prevažne mladých ľudí. A natíska sa nám preto otázka, prečo siahajú
čoraz mladší ľudia ba až deti po droge, čo sú tie spúšťacie faktory závislostí a čo môžeme
urobiť, aby sme spoločnými silami našli účinné riešenie v boji proti drogám, alkoholu či
iných závislostí. Jedno z mnohých riešení je v tzv. protidrogovej prevencii, ktorá spočíva
v organizovaní besied na danú tému, preto sme po nich siahli aj my a v spolupráci
s odborníkmi na danú problematiku a aktívnymi študentmi z Parlamentu mladých na Spojenej
škole v Partizánskom. Besedy prebiehali v priestoroch Strednej priemyselnej školy, Odbornej
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školy a Obchodnej akadémie pod taktovkou Radoslava Hrušku, bývalým drogovo závislým a
členom organizácie ACET, ktorá sa zaoberá práve prevenciou pred rôznymi typmi závislosti.
V rámci besied upriamil pozornosť na závažné ochorenie – AIDS a drogovú závislosť, čo
demonštroval aj na skutočných príbehoch. Na záver besedy všetkým zúčastneným odovzdal
posolstvo, ktoré hovorí, že bojovať voči droge sa nedá len zákonmi, lebo drogy sú všade
okolo nás, preto treba viesť cielené informačné kampane, ktoré majú pomôcť mládeži
v informovanosti o škodlivosti a zákernosti drog, pretože tlak spoločnosti a dobrá
informovanosť je niekedy účinnejšia ako samotný zákon v boji proti závislostiam.

2.3 Voľno-časové aktivity
Súčasťou činnosti Informačného centra mladých je aj organizovanie voľno-časových aktivít
určených pre deti a mládež a znevýhodnené skupiny hlavne mladých ľudí. Pri realizácii týchto
aktivít sme sa opäť riadili dopytom zo strany mladých ľudí.
2.3.1 Bowlingový turnaj študentov stredných škôl
Jednou z aktivít poriadaných pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v Partizánskom,
ktorá sa teší veľkej priazni mladých ľudí, je turnaj v bowlingu. Bowlingový turnaj pre
študentov stredných škôl sa už po siedmykrát konal v bowlingovej herni v Partizánskom,
ktorý organizoval tradične Šport centrom Dukas Partizánske spolu s Informačným centrom
mladých Partizánske a miestnymi strednými školami. Po vyše trojhodinovom zápolení štyroch
družstiev zložených zo študentov tunajšieho Gymnázia, Strednej odbornej školy, Obchodnej
akadémie a Strednej priemyselnej školy vzišli nohí víťazi i porazení, ale najmä s dobrou
náladou. Víťazné poháre, diplomy, vecné ceny a torty boli opäť odmenou pre tých najlepších,
ale i pre všetkých, ktorí hájili farby školy.
2.3.2 „Rozlúčka s letom“ s Informačným centrom mladých
Predposlednú augustovú sobotu Informačné centrum mladých v Partizánskom spolu s
Parlamentom mladých Partizánske a s podporou sponzorov, mediálnych partnerov a miestnej
samosprávy zorganizovalo pre mladých ľudí na kúpalisku Dúha „Rozlúčku s letom“ v
podobe turnaja v plážovom volejbale. Keďže nám počasie prialo, nič nestálo v ceste desiatim
družstvám, aby si zmerali sily v plážovom volejbale. Okrem volejbalu boli pripravené aj
súťaže pre našich najmenších, ktorí za svoje výtvarné umenie boli odmenení milými
pozornosťami. Napínavé zápasy sledovali nielen zúčastnení súťažiaci, ale aj návštevníci
kúpaliska, ktorí isto mali svojich favoritov a počas celého zápasu im držali palce. Na záver
celého podujatia nasledovala bohatá tombol, po ktorej sa usporiadatelia súťaže – Informačné
centrum mladých a Parlament mladých Partizánske rozhodli túto úžasnú akciu o rok znova
zopakovať.
2.3.3 Fotografická súťaž – Očami mladých 2010
Už po štvrtýkrát Informačné centrum mladých zorganizovalo pre mladých talentovaných
fotografov – nadšencov súťaže s názvom „Očami mladých“. Osem fotoamatérov, dve
občianske združenia a jeden fotoklub prispeli do súťaže asi stovkou fotografií, ktoré boli aj
tento rok rozdelené do štyroch kategórií, a to: Hra svetla a tieňa, Portrét, Domáci miláčikovia
a Na kolesách. Zaľúbenie o fotografovanie má v súčasnosti mnoho mladých ľudí, preto nás
neprekvapila kvalita a originalita súťažných fotografií na základe čoho sme sa rozhodli
odmeniť všetkých súťažiacich. Veríme, že výstava i samotné ceny budú dostatočným
podnetom aj pre budúcoročných uchádzačov už V. ročníka tejto súťaže.
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2.4 Spolupracujúce organizácie
Medzi organizácie, s ktorými máme vytvorenú už niekoľkoročnú spoluprácu zaraďujeme:
MŠ SR, ktoré Informačnému centru mladých Partizánske 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 Parlamentu mladých Partizánčanov,
ktorých činnosť zastrešuje Informačné centrum mladých,
Parlament mladých - od roku 2007, ktorý je financovaný z prostriedkov MŠ SR.
Parlament mladých funguje ako poradný orgán primátora a tvoria ho predovšetkým
študenti Spojenej školy a Gymnázia,
Rada mládeže VUC Trenčín, ktorej sme členmi,
Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý nám poskytuje finančnú dotáciu na realizáciu
našich aktivít,
Umelecká agentúra ART P Centrum, n.o., Partizánske, ktoré nás medializuje
a napomáha bezplatným výlepom plagátov na mestských plochách,
Týždenník Tempo, ktoré nás medializuje prostredníctvom mestských novín a mestskej
televízie a umožňuje bezplatnú reklamu aktivít,
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Partizánske, s
ktorým spoluorganizujeme burzu informácií pre žiakov 9. ročníkov Základných škôl,
bezplatné psychologické poradenstvo, spolupracujeme pri besedách a kampaniach,
Espero s.r.o. - spolupracuje pri vydávaní a distribúcií plagátov, letákov, brožúrok
a iných prospektov ICM,
UPSVaR - nám poskytuje informácie o voľných pracovných miestach v regiónoch,
OÚ 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 a prezentácie počas aj mimo školského vyučovania,
Právna pomoc – bezplatné právne poradenstvo pre študentov,
Pracovné a študijno – pracovné agentúry, ktoré poskytujú katalógy, letáky a plagáty,
Denné Centrum Frézia, n.o., spolupráca s výstavou amatérov – umelcov, bezplatný
prístup do siete internetu pre hendikepované deti zo strany ICM
MJB Communication, spol. s r.o. – vzdelávacia agentúra, ktorá nám realizuje
školenia a besedy,
Červený kríž.
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3
Informácie o hospodárení Informačného centra mladých
Partizánske v roku 2010
3.1 Prehľad príjmov a výdavkov Informačného centra mladých Partizánske v roku
2010
IČO: 379 17 129
Stav pokladne k 1.1.2010:

127,51 €

Stav účtov k 1.1.2010: účet č. 7731033

19,48 €

účet č. 7837815

23,26 €

účet č. 9339895

5,53 €

PRÍJMY

Celkom (EUR)

dotácie, dary

13 100,-

predaj služieb

228,-

ostatné

3 368,-

príjmy celkom

16 690,-

Tabuľka č.3: Príjmy Informačného centra mladých Partizánske v roku 2010

VÝDAVKY

Celkom (EUR)

mzdy

4 580,-

platby do poistných fondov

2 223,-

materiál, služby

9 726,-

výdavky celkom

16 529,-

Zostatok (príjem – výdavok)

167,-

Tabuľka č.4: Výdavky Informačného centra mladých Partizánske v roku 2010
Stav pokladne k 31.12.2010:

28,67 €

Stav účtov k 31.12.2010: účet č. 7731033

30,58 €

účet č. 7837815

94,91 €

účet č. 9339895

12,51 €

Dotácia

Suma

Ministerstvo školstva SR

11 000

Trenčiansky samosprávny kraj

500

Mesto Partizánske

1 600

Tabuľka č. 5: Prehľad o dotáciách poskytnutých v roku 2010
Za poskytnutú finančnú pomoc ďakujeme.
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4 Poďakovanie
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí v roku 2010 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 organizáciám za ich prácu a pomoc, ktorú nám vykonávali počas
celého roka..
Taktiež ďakujeme všetkým našim klientom, že navštívili naše Informačné centrum mladých
Partizánske 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 25.2.2011

podpis štatutárneho zástupcu
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Vydalo:
Informačné centrum mladých Partizánske
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
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Tento materiál bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva školstva SR
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Fotogaléria
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Členovia ICM

Burza informácii

Zasadnutie členov Parlamentu mladých
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Jazyková politika EÚ včera, dnes a zajtra

Konzultačná miestnosť ICM

Najlepšia prevencia je drogy
nikdy nebrať

Školenie „Spoločenskej etikety
a diplomatického protokolu“
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Deň študentstva – turnaj v bowlingu

Dobrovoľníci ICM
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