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Výročná správa o realizácií aktivít ICM Humenné za rok 2008
1. Základné informácie o ICM v Humennom:
Informačné centrum mladých v Humennom (ďalej ICM) vzniklo v jeseni r. 1992
z iniciatívy Rady mládeže okresu Humenne, ktorá t. č. fungovala a združovala
všetky detské a mládežnícke organizácie v regióne. Do roku 1996 fungovalo ICM
v priestoroch Fondu deti a mládeže pod ZIPCEM (Združením informačných
a poradenských centier v SR). Od r. 1996 je ICM riadne zaregistrované ako
občianske združenie na MV SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov dňa: 16. septembra 1996 pod číslom:
VVS/1-900/90-11807

so

sídlom

v budove

Centra

voľného

času

DÚHA

v Humennom na Nám. slobody 48.
V dnešnej dobe je ICM v Humennom životaschopnou, dynamicky sa rozvíjajúcou
organizáciou,

ktorá ponúka mladým ľuďom nielen

v rôznych oblastiach,

možnosť zmysluplného

bezplatné informácie

trávenia voľného času formou

rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, realizáciou medzinárodných projektov
a pomoc formou poradenstva v problémových situáciách (sociálny pracovník,
psychológ, gynekológ).
Denne ICM navštívi cca. 10-20 mladých ľudí za účelom dopytu po informáciách.
ICM Humenné má zriadené Infobody (infostojany)od roku 2003

v mestách

Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Stakčín, Ulič a Snina Podskalka a
to z dôvodu, že v ostatnom období bola veľká absencia poskytovania základných
informácií v týchto mestách. Pravidelne zasielame spracované informácie
kontaktným osobám, ktoré sú zodpovedné za stojany a ktoré tieto informácie do
stojanov dopĺňajú. Ich úlohou je taktiež propagácia týchto stojanov v daných
mestách medzi mládežou.
2. Základné ciele činnosti ICM Humenné:
Medzi

prvoradé

a najdôležitejšie

ciele

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 náboženské vierovyznanie. ICM v Humennom sa
snaží zamerať a poskytovať informácie z oblastí, ktoré sú medzi mladými ľuďmi
najviac žiadané. 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…
3. Stručný prehľad informácií a poradenstva, ktoré ICM Humenné
poskytuje:
• Informačno-pracovný servis:
V rámci tohto servisu, sme pravidelne dopĺňali a obnovovali informácie
s aktuálnymi voľnými pracovnými miestami, či už na stály pracovný pomer
alebo len na príležitostné privyrobenie si, formou brigád alebo sezónnych
prác, poprípade to boli pracovné príležitosti 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 prípadný
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 možnostiach
rekvalifikácie, možnostiach poskytovania štipendií a dotácií.
• Cestovanie:
Poskytovali sme informácie o možnostiach vycestovania do zahraničia
a na Slovensko, informovali sme o webových stránkach, na ktoré sa môžu
ľudia nakontaktovať v prípade núdze v zahraničí, poskytovali sme
informácie o jednotlivých krajinách a o možnostiach výhodného ubytovania
na Slovensku ale aj mimo našej krajiny.
• Voľný čas:

V rámci voľného času, sme samy neorganizovali nejaké voľnočasové
aktivity, ale vždy to boli akcie v spolupráci s nejakou organizáciou, ktorá
nám dala avízo a my sme už len zorganizovali potrebné náležitosti s tým
spojené.

V čo

najväčšej

miere

sme

spolupracovali

s detskými

a mládežníckymi organizáciami, pričom sme informovali deti a mládež
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 Mládež v akcii, keďže ICM je sídlom
regionálneho konzultanta pre východné okresy prešovského kraja

-

iných fondoch, grantoch, pomoc pri spracovaní projektov pre občianske
združenia a neformálne skupiny

-

informácie o prejavoch rasizmu a xenofóbie, info o homosexualite,
chorobách ako je AIDS a i.

-

občan a spoločnosť

Po ostatnom valnom zhromaždení konanom v dňa: 4.4.2009 na Zemplínskej šírave,
novú výkonnú radu ICM v Humennom tvoria:
4. Výkonná rada ICM:
Riaditeľ ICM :

Darina Barančíková

Výkonný tajomník :

Ing. Katarina Buchlaková

Členovia výkonnej rady :

Lenka Grajcarová
Michal Dudiak
Martin Sciranka

Dozorná rada v zložení:
Predseda:
Členovia:

Ing. Martin Ihnatco
David Winter
Lucia Labiková

V súčasnosti má ICM v Humennom 25 zaregistrovaných členov, dobrovoľníkov, ktorí
participujú pri realizácií aktivít a projektov ICM.
5. V súčasnej dobe ICM v Humennom spolupracuje s týmito organizáciami
v regióne:
• Mestom Humenné
• Centrom voľného času Dúha v Humennom
• Komunitným rómskym centrom Podskalka
• Rómskou organizáciou Amare Snina
• ZIPCeM - Združením informačných a poradenských centier v SR
• Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou
• MVO v regióne
• Zahraničnými mládežníckymi organizáciami
• Mladým parlamentom mesta Humenné
• Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže
Okrem iného je ICM členom:
• Rady mládeže prešovského kraja
• Grémia tretieho sektora v Humennom
• Združenia informačných a poradenských centier v SR (ZIPCeM)
• Partnerstva a inklúzie v regióne Snina, Humenné
• Priateľov francúzskeho jazyka
6. Stručná charakteristika realizovaných aktivít a projektov za rok 2008:
ICM Humennom je prevádzkovateľom infobodov /infostojanov/ v dedinách
a mestách nášho regiónu a to: Snina, Stakčín, Medzilaborce, Stropkov, Vranov nad
Topľou, Podskalka. Keďže funkčnosť Infobodov sa nám v ostatnom období osvedčila
a mladí ľudia v týchto mestách a na dedine majú záujem o informácie naďalej sme
zvyšovali kvalitu poskytovaných informácií v písomnej forme/pravidelne zasielanie
aktuálnych informácií/.

Hlavným projektom, ktorý bol celoročný a ktorý bol realizovaný Informačným centrom
mladých bol projekt s názvom „Informácie pre všetkých“ podporený MŠ SR a Mestom
Humenné.
Pravidelne

sme

dopĺňali

aktuálne

informácie

na

našu

web

stránku

www.mladezhumenne.sk
Keďže Informačné centrum mladých v Humennom je od roku 2008 akreditovanou
vysielajúcou a hosťujúcou organizáciou v rámci grantového programu EÚ Mládež,
konkrétne v rámci Európskej dobrovoľníckej služby v akcií sme pripravili prvý
hosťujúci projekt. Prvých dobrovoľníkov naša organizácie hosťuje od februára r.2009
do konce októbra a to dobrovoľníka z Turecka a dobrovoľníčku zo Švajčiarska.
V marci 2008 sme otvorili rómsky mládežnícky klub v rómskej osade Podskalka, kde
sa v prevažnej miere realizujú zmysluplné, spontánne, voľnočasové aktivity pre deti
a mládež v rámci sociálnej prevencie. V doobedňajších hodinách je k dispozícií
sociálne poradenstvo pre starších občanov, hlavne dlhodobo nezamestnaným a
občanov so zdravotným postihnutím, pre dôchodcov. Je tam k dispozícií aj Infobod.
Výročná správa o činnosti Informačného centra mladých v Humennom za rok 2008
bola schválená na riadnom Valnom zhromaždení konanom dňa: 4.4.2009
Zemplínska šírava.
Zučtovanie príjmov a výdavkov za rok 2008:
Príjmy:
1.Dotácia MŠ SR

Výdaje:
300 000.-

1. Mzdy

133 081.47 300.-

2.Členské príspevky

2 400,.

2.odvody do poisťovni

3. Úroky z vkladov

10,73.-

3.cestovné náhrady

4.

Vlastné príjmy

76 600.-

4.energie,komunikácia

17 236,50

5.

Mesto Humenné

10 000.-

5.materiál

42 351,10

6.nájomné

36 036.-

7.služby

98 284,20

5711,2.-

––––––––––––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––––––

spolu príjmy:

Spolu výdavky:

380 010,73,.

380 000.-

