ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015
ICM České Budějovice

- Adresa ICM-

- Statutární zástupce-

- Zřizovatel-

Husova 622/45, české Budějovice

Ing. Peter Padůch 1. místopředseda

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje RADAMBUK

……………….

- Vedoucí ICM-

IČ: 26516519

Bc. Dušan Brodský

…………………..

- Představení ICMPopis objektu
ICM České Budějovice je provozováno od 2013 v prostorách Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje v budově Jihočeské
organizace Pionýra, Husova 45, 370 05 České Budějovice.

Personální zajištění
- ing. Peter Padůch – 1. místopředseda Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
- Bc. Dušan Brodský – vedoucí ICM Č.B. - Zážitek i užitek, o.s. - členské sdružení Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
- Mgr. Kateřina Babická – vedoucí kanceláře Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje
- David Novák – pracovník ICM
- dobrovolníci – studenti Jihočeské univerzity
- v roce 2015 jsme využili možností nabízené ÚP a Attavena o.p.s. - pracovníci ICM Martin Rychtařík, Jana Hrabincová,
Karolína Brodská (těchto možností využijeme i v roce 2016).

Otevírací hodiny:
Pondělí

10 – 18 hodin

Úterý

10 – 18 hodin

Středa

10 – 18 hodin

Čtvrtek

10 – 18 hodin

Pátek

10 – 16 hodin

Technické zabezpečení
- informační materiály v papírové i elektronické podobě, informační regál, nástěnky a vývěsky
- počítačové vybavení 2x notebook + 2x stolní PC s alternativními OS, tiskárna, kopírka, laminovačka, vazačka dokum entů
(kroužková vazba), dataprojektor, LCD televizor pro prezentace atd.
- internet
- zařízení pro ozvučování akcí – mobilní i statické
- párty stan 3x4,5 m, mobilní nádoby na odpad
- prezentační pomůcky pro přednášky a školení – flipchart, promítací plátno

Činnost ICM Č. Budějovice
- Informační centrum pro mládež České Budějovice ( ICM Č.B ) vzniklo počátkem roku 2013. Zřizovatelem je Rada dětí a mládeže Jihočeského
kraje
- rok 2014 byl pro ICM ČB významný – získali jsme Certifikát ICM udělovaný MŠMT. Platnost do 31.12.2018

- hlavní činností je poskytování informací v oblastech stanovených jednotnou klasifikací NICM (např. Studium ČR a zahraničí, práce v ČR a
zahraničí atd.)
- návštěvníc u nás mohou pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vyhledávat na Internetu, používat e-mailovou poštu
- vyrobíme placky (buttony) dle dodaného návrhu (na tábory, pro děti ze SPC atd.) .
- vydáváme 1x týdně elektronicky Infolisty Víkendové tipy v Jihočeském kraji a to ve spolupráci s JICM
- organizujeme semináře, besedy a klubové akce, samozřejmostí je pronájem prostor pro tyto akce s bohatým zázemím a technickým vybavením
- zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků s dětmi a mládeží
- studentům Jihočeské univerzity nabízíme možnost zajištění odborných praxí v Jihočeských informačních centrech pro mládež a dalších
pracovištích našich zřizovatelů
- zajišťujeme předprodej vstupenek v CB systému na kulturní a jiné akce a prodej slevových Evropských karet mládeže EYCA a publikací
z nakladatelství Mravenec
- všechny naše služby týkající se informací a poradenství poskytujeme bezplatně v elektronické nebo tištěné podobě
- kariérní poradenství pro mládež (typologie HOLLAND, MBTI, Bělohlávek ap.)
- nabízíme Informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech:
 Cestování v ČR a zahraničí

 Mládež a EU

 Občan a společnost

 Práce v ČR a zahraničí

 Sociálně patologické jevy  Regionální informace

 Vzdělávání v ČR a zahraničí

 Zdraví a Ekologie

 Volný čas

- Zhodnocení uplynulého roku 2015 Rok 2015 byl pro ICM ČB rokem dynamických změn, které byly poznamenány personálními otřesy
v začátku roku 2015. Tyto se nám podařilo úspěšně překonat a rok 2015 byl dalším z úspěšných v
činnosti ICM ČB. Pokračujeme v našem hlavním úkole – poskytování informací – ověřených a
relevantních a to formou, která je přijatelná pro mladé lidi. Pravidelně se na š ICM prezentuje na

všech akcích, které pořádá náš zřizovatel Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Stali jsme se
partnery řady institucí a organizací, navázali jsem úzkou spolupráci s řadou středních škol (Voš a
SŠ E. Destinové atd.) Pokračujeme v tradičních akcích Za úplňku za úplňkem, různá tvoření atd.
- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 Pro rok 2016 budeme pokračovat v osvědčených aktivitách z roku 2015. Hlavním cílem je dokončit
metodiku Kariérního poradenství. Pro rok 2016 jsme pořídili program na úpravu videa a novou
videokameru – nabídneme zpracování videa a jeho další použití včetně bezpečnosti práce na
internetu. Opětovně se metodicky zapojíme do realizace Mládež kraji pro Radu dětí a mládeže
Jihočeského kraje. Více se budeme soustřeďovat na práci v terénu.

Strategický plán rozvoje činnosti ICM České Budějovice na roky 2015 - 2020

SOUČASNÝ STAV ICM 2015
Počet zaměstnanců (přepočtených úvazků) k datu podání žádosti

1

Rozpočet ICM (v tis. Kč) v roce podání žádosti

166

SWOT ANALÝZA ICM České Budějovice
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

1

2

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

3

4

SILNÉ STRÁNKY PODLE PRIORIT
1. Strategie 2015-2020
2. podpora regionálních orgánů
3. stabilní pozice zřizovatele – RADAMBUKu
4. regionální dispozice a umístění – České Budějovice
5. získaná certifikace MŠMT
6. síla myšlenky ICM

7. vysoká motivace pracovníků ICM
SLABÉ STRÁNKY PODLE PRIORIT
1. nejistá situace ve financování činnosti
2. jazyková vybavenost
3. práce s dobrovolníky
4. nízká informovanost mládeže o nabídce ICM
5.

neochota spolupracovat ze strany některých dětských a mlád. Org.

6. Nízká aplikace forem neformálního vzdělávání
7. odborné vzdělání pracovníků
PŘÍLEŽITOSTI PODLE PRIORIT
-

spolupráce s JU

-

spolupráce s podniky v JČ

-

spolupráce se školskými zařízeními

-

volnočasový klub

-

aplikace K2

-

spolupráce zahraničí – Rakousko a Německo

-

Erasmus+

HROZBY PODLE PRIORIT
-

zhoršení situace ve financování

-

zhoršení spolupráce s ICM v rámci JICM

-

ztráta podpory regionálních institucí

-

zpomalení modernizace a aktualizace ISM

-

snížení významu sítě ICM

VYHODNOCENÍ STRATEGIE ORGANIZACE
Na základě porovnání silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb je základní směr strategie rozvoje ICM tento:
Stabilizace
je výsledkem neschopnosti využít externí příležitosti v důsledku organizačních nedostatků. Vedení organizace si uvědomuje existenci příležitostí, ale
není schopno ji využít pro nedostatek nezbytných dovedností nebo zdrojů.
Strategie: Organizace nejprve musí stabilizovat interní zdroje. Udělat ze slabých stránek silné stránky a pak začít realizovat své příležitosti.

PLÁN ROZVOJE ICM
HLAVNÍ CÍLE
Naším nejdůležitějším cílem je obhájit a upevnit svou pozici v síti NICM a regionu JČ. Podávat kvalitní informace dle standardů MŠMT a evropské
charty informací pro mládež. Prvním krokem bylo získání certifikace MŠMT a tím získat možnost zapojit se do dotačního programu MŠMT. Tuto pozici
upevníme dopracováním strategie rozvoje ICM ČB 2015-2020 (vytvořena 9/2014) na základě krajské a RADAMBUcké strategie. Rozvineme Kariérní
poradenství a další možnosti osobního rozvoje mladých lidí.
Dalším naším cílem je stabilizace personálního obsazení a vytvoření kvalitní dobrovolnické struktury.

PERSONÁLNÍ PLÁN
Pro kvalitní činnost a multizdrojové financování je nutné zajistit pracovníka na plný úvazek. Tento musí vytvořit podmínky pro činnost dobrovolníků –
motivace, participace, vzdělávání, kompetence atd. Pro zajištění těchto úkolů využijeme nabídek ÚP a Ataveny. Zapojíme se do projektu Stáže ve
firmách a EDS. Dokončíme jednání s TF JU o praxích studentů oboru PVČ.
Budeme pokračovat ve zpracování OKP a jeho aplikaci do praxe.

FINANČNÍ PLÁN
předpokládané náklady na naplnění strategického plánu ICM (v tis. Kč)
náklady

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

osobní náklady

335

400

400

400

nájemné

85

90

100

100

materiál

20

25

25

25

propagace

3

5

10

10

vybavení

4

4

5

5

kancel. potřeby

10

10

10

10

CELKEM

458

534

550

550

předpokládané finanční pokrytí strategického plánu ICM (v tis. Kč)
zdroj

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

dotace MŠMT

400

400

400

400

dotace kraje

100

100

100

100

dotace obce

50

100

100

100

jiné dotace

50

100

120

sponzoři

100

150

200

vlastní činnost

100

100

150

200

CELKEM

650

850

1.000

1.120

Plán akcí a aktivit 2016
Informačního centra pro mládež České Budějovice

Pravidelné akce:

Tančení potmě – poslední sobota v měsíci – tanční akce
Zlaté ruce – tvoříme rukama – série workscopů s papírem (druhý čtvrtek v měsíci)
Jeden svět – promítání v ICM

Dlouhodobé akce a projekty:

Infoabsolvent – v JČ
Plackování MŠ a ZŠ
Rozjeďme to s Tandemem – spolupráce s Jugendservice z Rakouska – spoluúčast na akcích
Kariérní poradenství

Leden

Letos už opravdu – o prokrastinaci a předsevzetích – beseda

Mladí v boji za svobodu – přednáška a informační kampaň
Napišme si pohádku - hapeninng s ručním psaním textu
Bezpečně a s rozumem, na netu i v životě – kampaň na ochranu osobních údajů

Únor

Fotíme ve městě – etapová soutěž pro mladé fotografy
Za úplňku za úplňkem – tradiční putování na Hlubokou – tématická vycházka
Jak pracovat v LibreOffice - internetová kampaň
Participace a co? A jak? - jak na ní
Poznáváme sousedy – Jugendservice LINZ
Kariérní poradenství - možnosti

Březen - Měsíc internetu – informační kampaň

Srdce máme všichni červené – beseda na interkulturní témata
Představení mladých autorů – prezentace – živé čtení
Příroda a počasí – beseda na dané téma
Učitel je kamarád i autorita – seminář pro učitele

Duben

Hry ve městě – seminář k tvorbě her
Job day JU 12.4.2016
Evropský den informací 17.4.2016
Internet a kudy kam

– přednáška

Jak vysoko doletíš – workshop – výroba rakety z papíru a následná výstavka –
Píšu, píšeš, píšeme. - setkání, beseda
Do přírody za poznáním – tématická vycházka – spolupráce s PřF JU Participace a co? A jak? - strukturovaný dialog

22.4. - Den Země (Earth Day)

Květen

Naše hvězda – soutěž školních týmů
Evropská budoucnost – beseda

9.5. - Den Evropy

Informační dálnice – beseda
Ochráníme přírodu – happening – Stromovka
Majáles

Červen

Mezinárodní den dětí – beseda a workshop
Komiksová soutěž -

krajská soutěž

Čemu věřím? - výstava kreseb dětí

Motto: Mezinárodní den trpaslíků

Setkání Rakousko – mezinárodní setkání dětí a mládeže
Novinářská etika a my – beseda – co a jak novináři
Tančí celá ulice – workshop – taneční happening

Červenec – srpen

Prázdniny v ICM ČB – volnočasové aktivity pro děti a mládež - deskové hry, tvoříme z papíru

Září

Podnikání s přehledem – týden na podporu podnikání mladých
Historie z první ruky -

informační kampaň Motto: Dny evropského dědictví

Úřad práce zn. dočasně – kariérní pradenství – informační kampaň + beseda
Svoboda a mír – základ všeho – hapeninng Motto: Mezinárodní den míru
Evropský den bez aut – cyklosoutěž – nám. Přemysla Otrakara II. v rámci akce v ČB

Říjen

Hudba ta nás spojuje – internetová kampaň – hlasování na FB o skladbách
Active day JU – představení ICM studentům JU
Informace a kudy k nim – beseda
Autorská práva a internet – odpovědně na internetu

Kam dál – kariérní poradenství pro ZŠ
Vzdělání a řemeslo
Dětská práva v životě – 31.10. - Den UNICEF

Listopad

Bojovali za vlast – bojovali za nás

- braný závod – materiál

Alternativní operační systémy – přednáška –
Poezie v nás – lidé v poezii – přednáška –
Studenti včera a dnes – 17.11. - beseda -

Prosinec

Dobrovolnictví je potřebné – info kampaň –
Dar dávání – o hodnotách - beseda
Globalizované Vánoce – jak je slaví po světě - výstava

Další pravidelné akce ve spolupráci se zřizovatelem: Tvoření Halloween, Vánoce, 72 hodin, vzdělávací akce - vedoucí oddílu, instruktor, vysoká
a nízká lana, Den otevřených dveří v teplárně, Bamboška,

Potvrzuji, že ICM splňuje všechny prioritní body Hodnotícího dotazníku platného pro certifikaci ICM v roce, ve kterém
ICM získalo Certifikát kvality. (Pokud jste necertifikované ICM, prosím tuto větu vymažte.)

V Českých Budějovicích Dne 31.1.2016

Zpracoval(a) Bc. Dušan Brodský

