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1.IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Web:
Právna forma:
IČO:
DIČ:

Informačné centrum mladých v Humennom
Námestie slobody č. 48, Humenné 066 01
057/788 35 20
humenne@icm.sk
www.icm.sk
www.mladezhumenne.sk
Občianske zdruţenie
35532301
2021499689

1.1.Informácie o organizácii
Informačné centrum mladých v Humennom (ďalej ICM) vzniklo v r. 1992
z iniciatívy Rady mládeţe okresu Humenné, ktorá t. č. fungovala
a zdruţovala všetky detské a mládeţnícke organizácie v regióne. Do roku
1996 fungovalo ICM v priestoroch Fondu detí a mládeţe pod ZIPCeM
(Zdruţením informačných a poradenských centier v SR). Od r. 1996 je ICM
riadne zaregistrované ako občianske zdruţenie na MV SR podľa zákona č.
83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa: 16.
septembra 1996 pod číslom: VVS/1-900/90-11807 so sídlom na Nám.
slobody č. 48. V jeseni tohto roku sa z dôvodu skvalitnenia poskytovania
sluţieb ICM v Humennom presťahovalo do novších a väčších priestorov,
v súlade s Prístupovou zmluvou ZIPCeM na Jasenovskú ulicu č. 1129.
V dnešnej dobe je ICM v Humennom ţivotaschopnou, dynamicky sa
rozvíjajúcou organizáciou, ktorá ponúka mladým ľuďom nielen bezplatné
informácie v rôznych oblastiach, moţnosť zmysluplného trávenia voľného
času formou rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, realizáciou
medzinárodných projektov a pomoc formou poradenstva v problémových
situáciách (sociálny pracovník, psychológ, gynekológ).

1.2.Organizačná štruktúra
Riaditeľ:

Mgr. Darina Barančíková do 30.6.2011
Róbert Roháč od 1.7.2011

Konzultant:

Ing. Katarína Buchláková
Bc. Miroslava Laudová od 22.8.2011 do 31.12.2011

Odborní pracovníci:MUDr. Dana Kunášová – gynekologické poradenstvo
Mgr. Marianna Čukalovská – psycholog. poradenstvo
Mgr. Darina Barančíková – sociálne poradenstvo
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Absolventi:
Dobrovoľníci:

Róbert Roháč
Miriama Medárová
Peter Humeník, Ľubomír Hančár, Petra Tichvoňová, Nika
Cibulašová, Rachel Simon, Miguel Lorenzo Dominguez,
Barbora Barteková, Katarína Bodnárová, Martin Barančík,
Zlatica Kudráčová, Claudia Destro, Marta Lopez Martinez,
Adriana Haľková

1.3.Služby informačného centra mladých v Humennom
Medzi prvoradé a najdôleţitejšie sluţby Informačného centra mladých
v Humennom patrí bezplatné poskytovanie informácií rôzneho zamerania.
Okrem informácií ICM v Humennom poskytuje aj bezplatné odborné
poradenstvo pre mladých ľudí. V ICM je vytvorený priestor pre mladých ľudí,
ktorí majú chuť stráviť svoj voľný čas plnohodnotne, ale hlavne
predovšetkým v spoločnosti mladých ľudí bez rozdielu na farbu pleti
a náboţenské vierovyznanie. ICM v Humennom sa snaţí zamerať
a poskytovať informácie z oblastí, ktoré sú medzi mladými ľuďmi najviac
ţiadané. Pred začiatkom školského roka a počas neho, svoje informácie
zameriavame najmä na vzdelávanie nielen doma ale aj v zahraničí, pred
prázdninami sú to informácie zamerané predovšetkým na letné brigády,
prácu, jazykové kurzy a i., a počas prázdnin sú to informácie o letných
táboroch a voľnočasových aktivitách… Okrem toho je ICM sídlom pracovníka
IUVENTY, ktorý poskytuje informácie o projektoch KomPrax a Mládeţ v akcii.
Doplnkovými sluţbami ICM v Humennom sú tlač, kopírovanie, skenovanie
dokumentov, poskytovanie moţností bezplatného telefonovania, faxovania,
prístupu na internet. Poskytujeme v spolupráci s inými organizáciami pomoc
pri usporiadaní rôznych podujatí, aktivít, voľnočasových akcií. ICM
poskytovanie svojich sluţieb zaznamenáva do databázy prostredníctvom
internetovej aplikácie.
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2.SPRÁVA O ČINNOSTI A REALIZOVANÝCH PROJEKTOCH
ICM v HUMENNOM ZA ROK 2011
V roku 2011 Informačné centrum mladých v Humennom poskytovalo
služby v týchto oblastiach:
 Informačno-pracovný servis:
V rámci tohto servisu, sme pravidelne dopĺňali a obnovovali
informácie s aktuálnymi voľnými pracovnými miestami, či uţ na
stály pracovný pomer alebo len na príleţitostné privyrobenie si,
formou brigád alebo sezónnych prác, poprípade to boli pracovné
príleţitosti spojené s jazykovými kurzami. Pravidelne sme sťahovali
voľné pracovné miesta v našom regióne a informovali o nich nielen
našich členov, ktorí sú nezamestnaní, ale aj širokú verejnosť.
Zriadili sme špeciálnu nástenku a stojany, kde si prípadní uchádzači
o tento druh informácií mohli vyhľadať tieto informácie aj bez našej
pomoci, poprípade mimo otvorených hodín.
 Vzdelávanie:
Opäť sme pravidelne aktualizovali a dopĺňali informácie o rôznych
jazykových kurzoch nielen na Slovensku ale aj v zahraničí,
o moţnostiach rekvalifikácie, moţnostiach poskytovania štipendií
a dotácií.
 Cestovanie:
Poskytovali sme informácie o moţnostiach vycestovania do
zahraničia a na Slovensko, informovali sme o webových strankách,
na ktoré sa môţu ľudia nakontaktovať v prípade núdze v zahraničí,
poskytovali
sme
informácie
o jednotlivých
krajinách
a o moţnostiach výhodného ubytovania na Slovensku ale aj mimo
našej krajiny.
 Voľný čas:
V rámci voľného času, sme sami neorganizovali nejaké voľnočasové
aktivity, ale vţdy to boli akcie v spolupráci s nejakou organizáciou,
ktorá nám dala avízo a my sme uţ len zorganizovali potrebné
náleţitosti s tým spojené. V čo najväčšej miere sme spolupracovali
s detskými a mládeţníckymi organizáciami, pričom sme informovali
deti a mládeţ o voľnočasových aktivitách v meste a regióne.
 Odborné poradenstvo:
Telefonickou, e-mailovou a formou osobnej komunikácie sme
poskytovali psychologické, sociálne a gynekologické


Okrem iného sme poskytovali informácie o:
 Európskej únii
 grantovom programe EÚ Mládeţ v akcii, keďţe ICM je sídlom
regionálneho konzultanta pre východné okresy Prešovského kraja
 informácie o národnom projekte KomPrax
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iných fondoch, grantoch, pomoc pri spracovaní projektov pre
občianske zdruţenia a neformálne skupiny
informácie o prejavoch rasizmu a xenofóbie, info o homosexualite,
chorobách ako je AIDS a i.
občan a spoločnosť

Pravidelne sme dopĺňali materiály do infostojanov, ktoré máme umiestnené
v Medzilaborciach, Stropkove, Vranove nad Topľou a v rómskej osade
Podskalka o aktuálne informácie. Naše infostojany sa nachádzajú v mestách,
kde je sústredený vyšší počet mladých ľudí, ale chýba tam ICM.
Sústredili sme sa na mladých ľudí sociálne alebo geograficky
znevýhodnených, pre ktorých sme usporiadali niekoľko podujatí
a prednášok.
V spolupráci s inými organizáciami sme pripravili niekoľko workshopov,
prednášok.
Činnosti ICM v Humennom sú veľmi nápomocní dobrovoľníci, členovia
ţiackych školských rád, koordinátori ţiackych školských rád, členovia
Mladého parlamentu mesta Humenné, členovia Ţiackeho a stredoškolského
parlamentu a ich koordinátori.

2.1.Prehľad aktivít zrealizovaných ICM Humenné v r. 2011
Konferencia „Európa na dosah“ Hotel TeleDom Košice
Zástupcovia Informačného centra mladých v Humennom sa zúčastnili na
konferencií „Európa na dosah“, ktorú organizoval ÚPSVaR v Košiciach pre
všetkých zástupcov pracovísk EURES pre Prešovský a Košický kraj,
konferencie sa taktieţ zúčastnili zástupcovia rôznych inštitúcií z celého
Slovenska, výchovní poradcovia zo stredných škôl a tieţ aj zástupcovia
vysokých škôl na Slovensku. Na konferencii dobrovoľník ICM Humenné
Róbert Roháč prezentoval činnosť ICM Humenné, ponuku bezplatného
informačno-poradenského
servisu. Dobrovoľníčka
Rachel
Simon
z
Francúzska, ktorú ICM v tomto čase v rámci Európskej dobrovoľníckej
sluţby/grantový program EÚ Mládeţ v akcii/ hosťovala, prezentovala
moţnosť pre mladých ľudí zúčastniť sa Európskej dobrovoľníckej sluţby,
keďţe ICM je akreditovanou hostiteľskou a vysielajúcou organizáciou.
Slovensko – poľská burza informácií
Zástupcovia Informačného centra mladých v Humennom sa zúčastnili na
„Slovensko – poľskej burze informácií“, ktorú organizoval ÚPSVaR v
Humennom. Riaditeľka ICM Mgr. Darina Barančíková a dobrovoľník ICM
Róbert Roháč prezentovali informačné-poradenské sluţby, ktoré ICM pre
mladých ľudí v regióne ponúka. Keďţe ICM Humenné je akreditovanou
vysielajúcou, ale aj hosťujúcou organizáciu v rámci Európskej dobrovoľníckej
sluţby (EDS)podporovanej grantovým programom EÚ Mládeţ v akcii, táto
moţnosť na burze informácií bola taktieţ prezentovaná. Zúčastnení na tejto
burze sa mohli porozprávať aj so zahraničnými dobrovoľníkmi Rachel Simon
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– Francúzsko; Miguel Lorenzo Diminguez - Španielsko, ktorých ICM
Humenné v tom čase hostovalo. Burzy informácií sa zúčastnilo cca. 1500
mladých ľudí z celého regiónu počas celého dopoludnia dňa: 23.mája 2011.
INFOday turné
V letnom období dobrovolníci ICM v Humennom prezentovali činnosť ICM,
Iuventy, Eurodesk-u, grantových programov, projektov národnej agentúry
a podobne v mestách nášho regiónu. Pri stánku s informáciami sa
pristavovalo mnoho ľudí, ktorí sa chceli dozvedieť nové informácie práve
prostredníctvom tejto streetworkovej aktivity.
ICM Humenné pomohlo ….
Informačné centrum mladých v Humennom za pomoci poslankyne MsZ a
zároveň členky sociálnej komisie pri MsZ Humenné Mgr. Dariny Barančíkovej
a finančnej pomoci Organizácie Humanitárnej Pomoci Cirkvi Jeţiša Krista
Svätých Neskorších Dní z USA, na slávnostnom podujatí odovzdalo 21
kompenzačných pomôcok - invalidných vozíkov pre občanov nášho regiónu,
ktorí to nevyhnutne potrebovali a nemali inú moţnosť si invalidný vozík
zabezpečiť.
Rozlúčka s letom
Ostatné prázdninové nedeľné popoludnie parilo mladým na najmladšom
humenskom sídlisku. Traja mládeţnícki dobrovoľníci tu realizovali malé
projektové zámery národného programu KomPrax – kompetencie pre prax.
Sídlisko Pod Sokolejom oţilo v rytme letných hitov, osvieţilo sa čapovanou
kofolou a neskôr sa asi päťsto mladých ľudí zabávalo na bohatom kultúrnom
programe. Otvorila ho hudobná skupina Gerock, striedajúc sa s veselým/ou
Joţkom Joţkou, ľudovým súborom Vargovčan a bodku za touto slnečnou
akciou urobili mladí, ktorí predviedli umenie capoeiry.
Mladších uchvátila jazda na koňoch a poníkoch, súťaţ v kreslení na chodník
či v skoku vo vreci. Široké úsmevy prezrádzali víťazov bohatých cien.
Takmer všetci mladí vyuţili aj moţnosť maľovania na tvár, a tak pomedzi
nás chodili Spidermani, motýliky i kvetinky.
ICM Humenné sa na tejto udalosti prezentovalo svojím stánkom, pri ktorom
sa pristavilo veľa mladých. Rozdali sme kopec informačných materiálov,
zodpovedali mnoho zvedavých otázok a poskytli mnoho rád. Akciu naši
mládeţníci zhodnotili ako veľmi vydarenú a nám neostáva iné, ako súhlasiť.
Člen ICM Humenné na seminari “Multipliers” v Bruseli
Martin Barančík sa zúčastnil spolu s Pavlom Pavlovkinom - koordinátorom
Eurodesk na Slovensku, na seminári “Multipliers” v Bruseli v dňoch 7. 9.9.2011, kde reprezentoval pobočku siete Eurodesk, ktorá je zriadená pri
ICM v Humennom. Účasťou nášho člena ICM , ktorý získal nové informácie a
metodiky práce s informáciami, sa rozšíri ponuka bezplatne poskytovaných
sluţieb ICM v Humennom pre mladých ľudí, nielen v Humennom, ale aj pre
mladých ľudí zo širokého okolia.
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ICM Humenné zapojené v KomPrax-e
V rámci národného projektu KomPrax, do ktorého sú pracovníci i
dobrovoľníci ICM Humenné zapojení, usporiadala konzultantka ICM Humenné
v priestoroch ZŠ Ohradzany a Obecného úradu v Ohradzanoch, dňa 20. 9.
2011 podujatie s názvom Otvorme dvere kniţnice – Ţivá kniţnica.
Pre deviatakov tamojšej školy (našich potencionálnych klientov) boli najskôr
pripravené záţitkové aktivity zamerané na predsudky a stereotypy, ktoré či
chceme alebo nie, ovplyvňujú naše myslenie i skutky. Ţiaci sa hravou,
zábavnou formou nenásilne vyjadrovali k sociálnym skupinám, voči ktorým
tieto predsudky vládnu.
Takmer dve hodinky záţitkových aktivít boli prípravou na samotnú Ţivú
kniţnicu. V nej sa predstavili tri ţivé knihy – handicapovaný mladý človek s
kombinovaným sluchovo – zrakovým postihnutím, úspešný mladý človek –
riaditeľ ICM Humenné a utečenkyne zo záchytného tábora v Humennom,
spolu s tlmočníčkou a sociálnou pracovníčkou.
Rozprávanie handicapovaného mladého človeka deviatakov zaujalo, pýtali sa
na kaţdodenné záleţitosti jeho ţivota, ktorých zvládanie je podľa ich mienky
veľmi obtiaţne. Pýtali sa na jeho prácu, manţelstvo, radosti, no najmä
strasti, ktoré sprevádzajú jeho ţivot.
Rovnako zaujímavou ţivou knihou boli tri utečenkyne zo záchytného tábora,
ktoré boli voči otázkam veľmi otvorené a ktorých rozprávanie vyvrátilo
predsudky detí, keď hovorili o ťaţkom ţivote v Afganistane, o sobášoch v
ranom veku, o minimálnom vzdelaní a ţiadnych právach ţien v ich krajine.
Riaditeľ ICM Humenné, ako úspešný mladý človek, rozprával o aktivitách a
moţnostiach mladých ľudí, ktorým je práve ICM nápomocné na kaţdej etape
ich cesty. Rozdal informačné materiály, o ktoré ţiaci prejavovali záujem,
odpovedal na otázky týkajúce sa moţností vzdelávania na stredných školách
a mnoho iných. Ţiaci prejavili záujem o návštevu ICM Humenné, zaujal ich
bezplatný prístup k internetu, nakoľko v ich obci je len veľmi málo
domácností napojených na internet. Riaditeľ získal nových dobrovoľníkov pre
ICM Humenné, ktorí prisľúbili vzájomnú spoluprácu.
Záujem ţiakov bol skutočne veľký a po skončení Ţivej kniţnice prebiehali
ešte neformálne rozhovory medzi ţivými knihami a čitateľmi. Ţiaci veľmi
dobre pochopili myšlienku celého malého projektového zámeru, keď sa v
závere deviatak poďakoval za toto podujatie so slovami, ţe je rád, ţe sa
niečo „také nové“ usporiadalo aj v ich obci a nielen na mestských školách,
ktorých ţiaci uţ beztak majú oveľa viac moţností a príleţitostí ako tie deti,
ktoré ţijú a navštevujú základné školy v okolitých obciach.
ICM Humenné na Dňoch dobrovoľníctva 2011
Dobrovoľníci, ktorí navštevujú ICM Humenné, prijali ponuku prezentovať
našu organizáciu v rámci Dní dobrovoľníctva 2011 na humenskom námestí.
Prezentácia ICM Humenné sa uskutočnila hneď v prvý deň Dní
dobrovoľníctva 2011. Náš stánok nemal núdzu o záujem - nielen mladých
ľudí. Bezprostredný kontakt s mladými sme vyuţili na propagáciu nového
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letáku, rozdali sme informačné broţúrky, záujem bol najmä o Infopasy,
avšak ani ostatné propagačné či informačné materiály sa v našom stánku
neohriali dlho. Mladých sme oboznámili s adresou nového sídla ICM
Humenné, na čo sme získali len pozitívne ohlasy, nakoľko nové sídlo je v
blízkosti najnovšieho sídliska, plného mladých ľudí.
Túto akciu hodnotíme ako veľmi úspešnú, nakoľko sme sa naspäť nevrátili
ani s jedným letákom a záujem mladých bol viditeľný. I keď mnohí uţ
poznajú naše poradenské či informačné sluţby, podarilo sa nám osloviť nové
skupiny mladých, ktorí, okrem iného, prejavili záujem angaţovať sa v ICM
Humenné ako dobrovoľníci, keďţe tento rok nám mnohí odišli na vysoké
školy. Tešíme sa na spoluprácu.
Dobrovoľníci v rámci EDS v Humennom
ICM v Humennom ako akreditovaná organizácia na vysielanie a hosťovanie
dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej sluţby, v týchto dňoch
privítala dve nové dobrovoľníčky. Martu zo Španielska a Claudiu z Talianska.
Spolu so Španielom Miguelom v priestoroch ICM poskytovali konverzačné
kurzy španielčiny, taliančiny a angličtiny pre mladých.
ICM Humenné dáva i dostáva…
Pre skvalitnenie poskytovania našich sluţieb a rozšírenie povedomia o
Informačnom centre mladých ako takom, špecificky toho „nášho“ v
Humennom, sme nadviazali vzájomnú spoluprácu s Ligou proti rakovine a
taktieţ COOLagent-om.
Táto spolupráca vznikla na podnet mladých, ktorí nám formou anketových
lístkov pri návštevách v ICM Humenné mali napísať, ktoré informácie im
chýbajú a o čom by sa chceli dozvedieť viac. A tak v týchto dňoch naše
ICMko disponuje mnoţstvom informačných letákov zaoberajúcich sa
prevenciou rakoviny, samovyšetrením pre muţov i ţeny, racionálnou výţivou
a podobne. COOLagent nám poskytol aktuálne informácie pre záujemcov o
štúdium či prácu v zahraničí vo forme letákov, návratiek a podobne.
Na druhej strane ICM Humenné poskytlo aktuálne informačné materiály do
priestorov COOLagent-u v Košiciach a do sídla Ligy proti rakovine. Veríme,
ţe takáto pilotná spolupráca nezostane jedinou a podarí sa nám rozvíjať
ďalšie informačné partnerstvá.
Dobrovoľníci ICM Humenné na prvej prezentácii
Zahraniční dobrovoľníci začali sériu prezentácií ICM Humenné v Bardejove.
Spojili príjemné s uţitočným.
ICM v Humennom je od roku 2008 akreditovanou hostiteľskou a vysielajúcou
organizáciou Európskej dobrovoľníckej sluţby v rámci grantového programu
EÚ Mládeţ v akcii. Keďţe rok 2011 vyhlásila EK za Európsky rok
dobrovoľníctva, ICM v Humennom venuje zvýšenú pozornosť tejto téme.
Zahraniční dobrovoľníci, ktorých ICM v súčasnej dobe hosťuje za pomoci
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konzultantky ICM, v tomto období začali sériu prezentácií ICM, a to v meste
Bardejov na Gymnáziu sv. Jána Bosca.
Prezentácia pozostávala z prezentácie sluţieb, ktoré bezplatne ponúka ICM v
Humennom pre mladých ľudí v regióne a z prezentácie Európskej
dobrovoľníckej sluţby, keďţe ICM v Humennom môţe aj vysielať
dobrovoľníkov do zahraničia. Po prezentácii si dobrovoľníci pozreli centrum
mesta, ktoré sa im veľmi páčilo. V nasledujúcich dňoch sa ICM prezentovalo
vo Svidníku, Stropkove, Humennom a Medzilaborciach.
ICM Humenné na JOB fóre v Trenčíne
Dňa 10.11.2011 sme sa zúčastnili na prehliadke 3. ročníka medzinárodného
veľtrhu pracovných príleţitostí a vzdelávania JOB fórum v priestoroch
trenčianskeho výstaviska Expo center. ICM Humenné si uvedomuje nízku
zamestnanosť v našom regióne, a preto budeme aj v budúcnosti navštevovať
podujatia podobného charakteru.
Nešli sme len pasívne pozorovať, ale aktívne sme zbierali informačné
materiály, zisťovali podmienky a moţnosti zamestnania či brigád u
vystavujúcich spoločností. S mnohými organizáciami sme sa dohodli aj na
zasielaní aktuálnych informácií formou e-mailu, a tak sa môţete tešiť na
mnoţstvo ponúk, ktoré budú overené a spoľahlivé. Budeme ich pravidelne
uverejňovať na facebooku na našej stránke facebook.com/icm.humenne
ICM Humenné sa prezentovalo v rámci Dňa študentstva
Naši dobrovoľníci, ktorí pravidelne navštevujú ICM Humenné, nás pozvali do
priestorov Gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu v Humennom pri príleţitosti
Dňa študentstva na workshop, ktorý sa konal 16.11.2011.
Workshop otvoril gynekológ, s ktorým spolupracuje naše ICM na báze
anonymného poradenstva. Následne sme začali prezentovať Informačné
centrum mladých v Humennom. Asi päťdesiat mladých ľudí naozaj so
záujmom sledovali moţnosti, ktoré naše ICMko ponúka. Rozdali sme
informačné materiály, o ktoré bol veľký záujem.
Po prezentácii ICM konzultantkou, sa predstavili naši zahraniční dobrovoľníci,
ktorí prezentovali ICM Humenné ako akreditovanú vysielajúcu a hosťujúcu
organizáciu v rámci Európskej dobrovoľníckej sluţby grantového programu
Mládeţ v akcii.
Po anglicky o ICM
Vyskúšali sme a osvedčilo sa. Prezentovali sme aktivity a moţnosti ICM
Humenné na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Humennom.
Ale aby to nebolo také obyčajné, spravili sme to pre študentov učiacich sa
anglický jazyk, po anglicky!
Keďţe pedagogický zbor uvítal túto myšlienku, prijali sme pozvanie do
priestorov školy a po premietnutí prezentácie, keď sa odbúralo úvodné
napätie zo strany študentov, sme za účasti zahraničných dobrovoľníkov
prezentovali ďalšie aktivity špecifické pre ICM Humenné v anglickom jazyku
10

pomedzi študentov v skupinkách. Študenti sa pýtali najmä na moţnosti
dobrovoľníctva, štúdium na vysokých školách, brigády a podobne. Plánovaná
hodinka prezentácie sa natiahla na dve - ani nevieme ako a v príjemnej
atmosfére, ktorú nám študenti vytvorili, sme sa dohodli na ďalších
spoločných podujatiach, pri ktorých nám budú nápomocní.
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3.INFORMÁCIE O KLIENTOCH ICM V HUMENNOM ZA ROK
2011

Poskytnuté informácie:

689

Poskytnuté sluţby:

590

Poskytnutá poradenská činnosť:

25

Účasť na akciách a podujatiach:

573

Celkový počet klientov v roku 2011:

1877

Informačný a pracovný servis:

177

Vzdelávanie:

152

Voľný čas:

101

Občan a spoločnosť:

101

Cestovanie:

129

Iné informácie:

92

Graf č. 1: Evidencia klientov ICM Humenné v r. 2011
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Graf č. 2: Počet poskytnutých informácií klientom ICM Humenné v r. 2011
Súčasťou informačného a poradenského servisu, ktoré ICM Humenné v roku
2011 poskytovalo, bolo aj poskytovanie literatúry a materiálov týkajúcich sa
jednotlivých informačných oblastí a tém, ktoré mladých zaujímali.
Informačné
centrum
mladých
Humenné
disponuje
informačnými,
prezentačnými i propagačnými materiálmi od jednotlivých inštitúcií
zameraných na prácu s mládeţou 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 –
Zdruţenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej
republike. Distribúcia materiálov prebieha prostredníctvom zamestnancov
ICM a samotných dobrovoľníkov.
K šíreniu informácií vyuţívame aj rôzne masmediálno – komunikačné
prostriedky ako je napr. internet (www.icm.sk, www.mladezhumenne.sk),
miestny týţdenník Pod Vihorlatom a Podvihorlatské noviny i miestny
televízny infokanál Humenská televízia, televízia Zemplín, nástenky
umiestnené na stredných školách a fan page na sociálnej sieti facebook, kde
si mladí ľudia môţu nájsť vţdy aktuálne informácie o našej činnosti.
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4.SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE
V súčasnej
dobe
ICM
v Humennom
spolupracuje
s
týmito
organizáciami:
 IUVENTA Bratislava
 ZIPCeM - Zdruţením informačných a poradenských centier mladých
v SR
 Mestom Humenné
 Centrom voľného času Dúha v Humennom
 Súkromným centrom voľného času v Humennom
 Rómskym komunitným centrom Podskalka
 Rómskou organizáciou Amare Snina
 Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou
 MVO v regióne
 Zahraničnými mládeţníckymi organizáciami
 Mladým parlamentom mesta Humenné
 Ţiackym a Stredoškolským parlamentom mesta Humenné
Okrem iného je ICM členom:
 Rady mládeţe prešovského kraja
 Grémia tretieho sektora v Humennom
 Zdruţenia informačných a poradenských centier v SR (ZIPCeM)
 Priateľov francúzskeho jazyka
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5.INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ ICM HUMENNÉ ZA ROK
2011
Príjmy:
Dotácia z MŠVVaŠ SR (programy ADAM):

7500.0

Dotácia z iných štátnych orgánov:

0.0

Členské príspevky:

0.0

Ostatné príjmy:

2290.0

SKUTOČNÉ PRÍJMY CELKOM:

9790.0

Výdavky:
mzdy, platy:

3406.75

poistné a príspevky:

1149.0

tovary a ostatné sluţby:

5234.28

SKUTOČNÉ VÝDAVKY CELKOM:

9790.03
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6.FOTOGALÉRIA

Ţivá kniţnica

Ţivá kniţnica
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Ţivá kniţnica

Slovensko – poľská burza informácií s počtom účastníkov viac ako 1000
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Infodays v regióne. Informačný týţdeň v mestách regiónu

Spolupráca s dobrovoľníkmi EDS pri neformálnych jazykových kurzoch
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Prezentácie ICM v Humennom na strednej škole

Dobrovoľníci EDS na prezentácii na stredných školách
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