ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015

ICM HOLEŠOV

- Adresa ICM-

- Statutární zástupce-

- Zřizovatel-

ICM HOLEŠOV

Mgr. Jarmila Vaclachová

SVČ, p.o.

Sokolská 70

- Vedoucí ICM-

Sokolská 70

769 01 holešov

769 01 Holešov
Alena Starečková

IČO: 750 88 606

- Představení ICM Holešov(Vznik, hlavní činnost, služby ICM)

30. září 2009

Vznik:
Hlavní činnost:

- Zpracovávání a poskytování bezplatných informací dle tématických vymezení:
Vzdělávání ČR, Vzdělání v zahraničí, Práce v ČR, Práce v zahraničí, Volný čas, Cestování v ČR,
cestování v zahraničí, Sociálně patologické jevy, Občan a společnost, sociální skupiny, menšiny,
Mládež v EU, Informace z regionu
- Konzultace a poradenství
- Odborné přednášky, besedy, workshopy
- Participace
- Organizace aktivit a akcí pro děti, mládež i širokou veřejnost (kulturní, sportovní, vzdělávací)

Služby ICM:

-

Přednášky pro školy (ZŠ, SŠ)
Internet zdarma ( stolní PC k využití i WiFi)
Možnost tisku, kopírování, skenování
Noviny a časopisy
Možnost inzerce
Prezentační akce, výstavy
Setkávání mládeže
Deskové hry, stolní fotbálek, kulečník, ping pong,
Posezení relaxace
Videoprojekce

- Zhodnocení uplynulého roku 2015 (úspěchy x neúspěchy, naplňování hlavních cílů apod…)





navázána spolupráce s dobrovolníky s EDS ze Španělska a Itálie
nově zmodernizované prostory ICM – zvětšené zázemí propojením dvou místností.loučením dvou místností
nové vybavení ICM Holešov: stůl na stolní tenis
navázána užší spolupráce se středními školami v Holešově

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 (stanovení hlavních cílů a Plánu aktivit na následující rok…)
Hlavním cílem činnost která navazuje Strategický plán rozvoje ISM do roku 2020, především cíle, které se týkají ICM..
činnosti vycházející z Koncepce podpory mládeže 2020
Hlavním partnerem ICM Holešov pro rok 2016 dube i nadále Středisko volného času, příspěvková organizace Holešov (finanční spoluúčast na
projektech)
 pravidelná spolupráce IMC Holešov s Informačním střediskem města Holešov ( výměna získaných informací)
 spolupráce se Městskou knihovnou Holešov a s Červeným křížem
 výměna informací s místními školskými organizacemi – pořádání besed, odborných přednášek a odborných tématických soutěží
 zpestření a zkvalitnění internetových stránek ICM Holešov
 zajištění kvalifikovaného personálu v ICM Holešov, pravidelné vzdělávací aktivity, účast na školení
 ve spolupráci se SVČ, p.o. pravidelná účast na Dnech Evropy, Dožínkách, Folklorním odpoledni , Taneční show, …)
 pravidelné zasedání dětského parlamentu
 kulaté stoly – s politiky a veřejně činnými osobami
 propagace Ceny vévody s Edinburgh
 besedy s dobrovolníky o Evropské dobrovolnická službě

- Jiné(Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání, zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty…)
-

ICM Holešov bude i nadále usilovat o zvýšení podílu vícezdrojového financování
navázání užší spolupráce s regionálními neziskovými organizacemi

Potvrzuji, že ICM splňuje všechny prioritní body Hodnotícího dotazníku platného pro certifikaci ICM v roce, ve kterém
ICM získalo Certifikát kvality.
V Holešově dne 25.1.2016

Zpracoval(a) : Alena Starečková

