ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015
ICM Český Těšín

- Adresa ICM-

- Statutární zástupce-

- Zřizovatel-

Hrabinská 33

Mgr. Eva Juricová, Agata Suchanek

Dům dětí a mládeže Český Těšín

73701 Český Těšín

- Vedoucí ICM-

Petrklíčhelp z.s.

IČ: -

Mgr. Elžbieta Chmiel

- Představení ICM-

ICM Český Těšín vzniklo koncem roku 2012 (1. 9. 2012). Na začátku sídlilo na ul. Zelené 3, nedaleko DDM v Českém Těšíně a v roce 2013 se přestěhovalo do hlavního
sídla DDM na ul. Hrabinskou 33, kde sídli do dnes.
Hlavní činnost:



organizace anglických konverzací
spoluúčast na akcí organizovaných přes DDM Český Těšín, Petrklíč help a Fundacja
Laja z Polska




organizace workshopů a besed
setkání s dobrovolníky z různých koutů světa

Služby ICM:





poskytování informací mladým lidem v různých oblastech
poskytování přístupu k počítačům a internetu, kopírování, scannování, tisk
poskytování karet ISIC a ITIC
poradenství pro program Mládež v akci

ICM také provozuje webové stránky (http://infocentrumtesin.tumblr.com/) a facebookovou stránku (ICM Český Těšín), v rámci kterých informuje o možnostech
získávání práce, dalšího vzdělání, cestování, dobrovolnictví, o kulturních akcích v regionu apod. V ICM pracují také dobrovolníci Evropské dobrovolné služby.

- Zhodnocení uplynulého roku 2015Hlavní přínos ICM vidíme v organizaci akcí pro veřejnost a v účasti na akcích jiných organizací. Samotné ICM je v běžné prac. době navštěvováno
minimálně, většinou jen za účelem zřízení ISIC karty.

Od listopadu každý týden ICM pořádá v rámci projektu diskusní klub v angličtině s názvem International conversation club. Na spolupráci se podílí
dobrovolníci z Turecka a Arménie. Pro návštěvníky mají dobrovolnice připravené hodinové přednášky na různá témata a to formou prezentací,
ochutnávek a kreativních činností. Pro začínající angličtináře je zajištěný překlad.
Nejpozitivněji hodnotíme spolupráci s knihovnou v Karviné, kde jsme s našimi aktivitami vždy vítáni, knihovna nám poskytuje skvělé zázemí a podporu
při organizaci akcí (vč. propagace). Je škoda, že se zatím nedaří navázat podobný vztah s knihovnou v Č. Těšíně

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 -

Navázání širší spolupráce se SŠ ve městě i regionu, propagace akcí přímo v SŠ (leden-květen 2016)
Navázání spolupráce s Městskou knihovnou Český Těšín
Účast na městských akcích (Bambiriáda, Dětský den, veřejné akce SŠ, Těšínská truhla, Den země…)
Organizace akcí v centru města i na polské straně hranice (čajovna Laja, klub Dziupla, knihovny…)
Úprava prostor za účelem zvýšení atraktivity a přilákání nových klientů (září-prosinec 2016)

- Jiné

V Českém Těšíně Dne 19. 12. 2015

Zpracoval(a) Mgr. Elžbieta Chmiel

