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1. Úvod
- představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM…)

VZNIK ICM:
Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své dveře poprvé otevřelo veřejnosti 18. 9. 2009 ve dvě hodiny odpoledne.
Jak se zrodila myšlenka v Třebíči otevřít ICM:
Jihlava a Pelhřimov svoje Informační centra pro mládež mají. V obou těchto městech se ICM stala místem setkávání studentů a mladých lidí,
místem pořádání nejrůznějších akcí a aktivit. Jsou to zkrátka centra mladých lidí, kteří si do jejich prostor chodí nejen pro informace, ale mají
možnost celé řady dalších aktivit.
I v Třebíči, v prostorách knihovny, bylo Informační centrum pro mládež otevřeno. Když pak sdružení, které ICM v knihovně provozovalo,
prostory v tichosti vyklidilo, přemýšleli jsme co dál.
Po nejrůznějších jednáních s třebíčským studentským parlamentem, dalšími organizacemi i samotnými studenty jsme se rozhodli ICM v Třebíči
obnovit a poskytovat standardizované služby.
Po dlouhých a náročných přípravách se nám podařilo ICM 18. 9. 2009 otevřít.
Provozovatel ICM:
Zřizovatelem třebíčského ICM je Občanské sdružení KADET, které ICM zřídilo jako samostatný právní subjekt. Provozovatelem je tedy
organizace s názvem Informační centrum pro mládež Třebíč, která má vlastní IČ a tedy i právní subjektivitu.

HLAVNÍ ČINNOST:
- Hlavní náplní ICM Třebíč je bezplatné poskytování služeb v oblastech vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy,
občan a společnost, mládež a EU.
- Jsme provozovatelem internetového informačního portálu
- Shromažďujeme, třídíme a propagujeme nabídky akcí a aktivit pro děti a mládež ve spolupráci s nejrůznějšími organizacemi ve městě
- Organizace besed, přednášek, workshopů, školení pro školní kolektivy, oddíly i veřejnost
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:
- Internet zdarma (stolní PC a možnost využití WiFi)
- Kopírování a tisk
- Prodej a vypalování CD a DVD
- Prodej vstupenek na kulturní akce
- Přihlášky na SŠ, VOŠ a VŠ
2. Další události a změny v ICM v roce 2009.

Hlavní událostí roku 2009 pro nás bylo samozřejmě otevření samotného ICM a odstartování všech výše uvedených služeb.
3. Hlavní plány na rok 2010 ( akce spojené s předsednictvím, účast na Bambiriádě, akce regionálního charakteru, spolupráce s dalšími organizacemi, …)

DATUM
NÁZEV AKCE
Celý únor 2010 30 dní pro občanský sektor
23. 3. 2010
Světový meteorologický den
konec ledna
22. 4. 2010
Den země
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3. 5. 2010
21. 6. 2010
začátek květen
Pátek v září
2010
14. 9. 2010

Světový den svobody tisku
Den květů

Říjen 2010
11. 11. 2010
září 2010

Dny zdraví
Den proti drogám

ICM Oslavuje! aneb první svíčka
na dortu...
Ukliďme svět

STRUČNÝ PRACOVNÍ POPIS
Články v novinách, besedy s lidmi z oblasti NNO
Foto-soutěž (jedna cena veřejnosti, jedna odborná)

KDO
Honza Burda
Bára Matějíčková

Stánek na akci ZM na náměstí, dále na Chaloupkách,
Beseda např. o globálním oteplování (populární osobnost)
Beseda s novináři, exkurze do redakce (tiskárny)
Výtvarná soutěž (zaměření hlavně na školy)

Bára Matějíčková
Honza Burda
Lenča Matysová

Koncert, taneční vystoupení,….

Bára Matějíčková

Náměstí – „skládačka“ (Spolupráce se zdravým městem)
Od Dne země soutěž škol – sbírání baterek (na kusy)
Presentační stánek na Fóru
Soutěž – vytvoření plakátu
Beseda s bývalým feťákem

Bára Jahodová
Bára Matějíčková
Lenča Matysová

Národní informační centrum pro mládež NIDM – Koncepce informačního systému pro mládež – Standardizace ICM v ČR

Dále plánujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi
- Den otevřených kluboven
- Den pro hračku (akce pro děti z dětských domovů a dětského oddělení v třebíčské nemocnici)
- Nuda je out
- Didakta,….
Rozšíření služeb:
- Ekologická poradna
- Prodej slevových karet
- Rozšíření nabídky vstupenek na kulturní a společenské akce
- Rozšíření nabídek programů pro školy
4. Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání. Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty, či jiné…

Doposud navázaná spolupráce s třebíčskými organizacemi je zatím v začátcích. V následujícím roce na tuto spolupráci chceme navázat a dále ji
rozvíjet. Chtěli bychom „zasíťovat“ všechny nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, střediska volného času z Třebíče a okolí a
vytvořit tak ucelený přehled možností trávení volného času pro veřejnost, ale zároveň bychom chtěli dosáhnout spolupráce mezi jednotlivými
organizacemi.
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Statistická část

o Viz přílohy
5. Personální zajištění činnosti ICM
- Personální zajištění činnosti ICM (např. seznam pracovníků, počet úvazků, počet dobrovolníků, uvést vedoucího ICM a kontakt)

6. Popis jednotlivých akcí v ICM dle data. Do tabulky uveďte počet akcí.
- Popis jednotlivých konkrétních aktivit za uplynulý rok dle data + počet účastníků dané akce(výstavy, přijetí dobrovolníka, výměny mládeže, účast na školení
či stáži, pořádání soutěží, besed, )

7. Spolupráce na dalších akcích s jinými organizacemi

8. Spolupráce s dalšími organizacemi

9. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek). Do tabulky uveďte částky v Kč.
- Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek úspěšnosti a v případě podpoření v jaké výši)

10. Vícezdrojové financování ICM - uvedení všech zdrojů v Kč i v %.

11. Statistika návštěvnosti.

12. Datum zpracování a jméno autora
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29. 1. 2009

Barbora Matějíčková

