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1. Základné informácie o ICM v Humennom
Informačné centrum mladých v Humennom (ďalej ICM) vzniklo v októbri 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

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 na Nám. slobody 48 v Humennom.
V dnešnej dobe je ICM v Humennom životaschopnou, dynamicky sa rozvíjajúcou organizáciou,
ktorá ponúka mladým ľuďom nielen
zmysluplného

bezplatné informácie v rôznych oblastiach,

trávenia voľného času formou

možnosť

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) v mestách Stropkov, Medzilaborce, Vranov
nad Topľou, Stakčín, Snina a rómsky mládežnícky klub Podskalka Humenné 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. Ciele 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. Výkonná a dozorná rada ICM
V súčasnosti má ICM v Humennom 25 zaregistrovaných členov, dobrovoľníkov, ktorí participujú pri
realizácií aktivít a projektov ICM.

Výkonná rada ICM v zložení:
Riaditeľ ICM :

Mgr. Darina Barančíková

Výkonný tajomník :

Ing. Katarina Buchlaková

Členovia výkonnej rady :

Lenka Grajcarová
Michal Dudiak
Martin Sciranka

Dozorná rada ICM v zložení:
Predseda:

Ing. Martin Ihnatco

Členovia:

David Winter
Lucia Labiková

4. Projekty, ktoré sme úpešne realizovali v roku 2009


Aktuálna informácia v pravý čas a na správnom mieste

Projekt podporený Ministerstvom školstva SR. V rámci realizácie projektu v roku 2009 činnosť ICM
kládla dôraz na skvalitnenie poskytovaných informačno-poradenských služieb, keďže sme v roku 2008
upravili priestory ICM a vytvorili dostatočné podmienky na to, aby ICM navštevovalo viac klientov.
Naďalej sa venujeme fungovaniu Infobodov, ktoré sú dôležitým spojivom medzi mládežou a
informovanosťou, ktoré pravidelne dopĺňame aktuálnymi informáciami a ktoré sú určené pre mladých
ľudí z geograficky odľahlých oblastí, kde sa podobné organizácie nenachádzajú v našom regióne a
zapájaniu mladých ľudí do tvorby informácií z dôvodu participácie mladých ľudí a neformálnemu
vzdelávaniu dobrovoľníkov.
www.mladezhumenne.sk
Projekt bol podporený mestom Humenné a primátorom mesta MUDr. Vladimírom Kostilnikom
Cieľom nášho projektu bolo a je udržať a spravovať web stránku www.mladezhumenne.sk, kde majú
mladí ľudia možnosť nájsť aktuálne informácie čo sa v meste deje, môžu využiť bezplatné
poradenstvo a môžu si nájsť aktuálne informácie, ktoré sú pre nich zaujímavé. Pri administrácií
stránky spolupracujeme s Mladým parlamentom mesta Humenné.


Spolu dokážeme viac

Projekt podporený Ministerstvom vnútra SR zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie úloh prevencie
kriminality. termín realizácie apríl – október 2009. Spolupráca s Komunitnym rómskym centrom
Podskalka –Humenné, obvodným oddelením PZ SR. V rámci realizácie projektu sme prevádzkovali
Rómsky mládežnícky klub v rómskej osade Podskalka v Humennom, kde táto činnosť doposiaľ
absentovala. Cieľom projektu bolo preventívne vplývať na návštevníkov zariadenia formou
zmysluplných voľnočasových aktivít /besedy, poradenstvo, zážitkové aktivity/. Z aspektu prevencie
kriminality vplývame na zmenu nepriaznivých spoločenských, kultúrnych a ďalších podmienok
prostredia, ktoré sa môžu stať kriminogénnymi faktormi. Vytvárali sme vhodné podmienky v rámci
trávenia voľného času, aby sa človek nestal páchateľom trestného činu. Prostredníctvom aktivít

projektu formovania individuálneho právneho vedomia, právnej kultúry správania a konania mladých
ľudí.


Európska dobrovoľnícka služba

Projekt podporený grantovým programom EÚ Mládež v akcii. ICM v Humennom sa stalo d r. 2008
akreditovanou vysielajúcou a hostiteľskou organizáciou v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. Od
februára do októbra sme hosťovali dobrovoľníka Mahmuta Benčíka z Turecka a Saru Peter
zo Švajčiarska, ktorí sa podieľali na činnosti Rómskeho mládežníckeho klubu v rómskej osade
Podskalka, ktorý spravuje ICM od r.2008. Od septembra sme hosťovali dobrovoľníčku z Rakúska
Michaelu Eller a v decembri k nám zavítala dobrovoľníčka z Portugalska Sara Covas a dobrovoľník z
Francúzska Sylvain Le Roy . Dobrovoľníci okrem voľnočasových a preventívnych aktivít v rómskom
mládežníckom klube, prezentovali činnosť ICM a grantový program EÚ Mládež v akcií na stredných
školách v regióne, podieľali sa na tvorbe aktuálnych informácií pre mladých ľudí, navštevovali
infobody v regióne. Spolupracujú s mimovládnymi organizáciami, ktoré pôsobia na území mesta
Humenné.

Prezentácia činnosti ICM dobrovolníčkou Michaelou z Rakúska na Gymnáziu v Humennom
Spolu dokážeme viac II.
Projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu HODINA DEŤOM. Cieľom projektu
bolo neformálne formou peer - programu vzdelávať neformálnych lídrov - dobrovoľníkov, ktorí
preventívne vplývali na svojich rovesníkov formou zmysluplných voľnočasových aktivít . Zmysluplné
trávenie voľného času deti a mladých ľudí z rómskej osady Podskalka chápeme, ako najúčinnejšiu
primárnu prevenciu voči negatívnym javom spoločnosti.

Neformálne vzdelávanie mladých lídrov - dobrovoľníkov formou peer - programu

Poskytovanie informačno-poradenskej činnosti
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 strankách, 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 aj 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 občianské
združenia a neformálne skupiny

-

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

-

občan a spoločnosť

Klienti v roku 2009
Poradenská činnosť v ICM

56

z toho:
Psychologické poradenstvo

50

Sexuologické poradenstvo

2

Sociálne poradenstvo

4

Služby a podujatia v ICM

644

z toho:
Prístup na internet

482

Kopírovanie

46

Iné služby

116

Poskytovanie informácií

734

z toho:
Informačný a pracovný servis

130

Vzdelávanie

129

Cestovanie

130

Voľný čas

151

Občan a spoločnosť

127

Iné informácie

149

6.Hospodárenie v roku 2009
Zučtovanie príjmov a výdavkov za rok 2009:
Bankové účty – uctovne obdobie 11378.34
predchádzajúce

Príjmy

412.98

Nezdaňovaná činnosť

Z podielu zaplatenej dane z prijmov

299.15

Dotácie

39 765.09

Ostatné

40 867.75

Výdavky
Služby

3785.39

Mzdy

3737.59

Platby do poistnych fondov 1873.5
Prevádzková réžia

3026.06

Ostatné

17066.87

Celkom 29489.41
Rozdiel 11387.34

5. V súčasnej dobe ICM v Humennom spolupracuje s týmito organizáciami
v regióne:


Mestom Humenné



Centrom voľného času Dúha v Humennom



Rómskym komunitným centrom Podskalka



Iuventou Bratislava



Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou



MVO v regióne



Zahraničnými mládežníckymi organizáciami



Mladým parlamentom mesta Humenné

ICM v Humennom je členom:


Združenia informačných a poradenských centier v SR (ZIPCeM)



Rady mládeže prešovského kraja



Grémia tretieho sektora v Humennom



Partnerstva a inklúzie v regióne Snina, Humenné



Priateľov francúzskeho jazyka

Adresa:
Informačné centrum mladých
Nám.slobody 48
066 01 Humenné
www.icm.sk
www.mladezhumenne.sk
email: humenne@icm.sk
Tel: 057/ 7883520

