Informační centrum pro mládež Jilemnice
O nás
Informační centrum pro mládež v Jilemnici bylo založeno na podzim roku 2010 jako druhé zařízení svého druhu
v Semilském okrese. Jsme členem Asociace pro podporu a rozvoj ICM v ČR, která sdružuje a metodicky
pomáhá všem informačním centrům pro mládež, které se nacházejí na území České republiky.
V našich prostorách naleznete zázemí pro trávení svého volného času nebo pro získání informaci, které
potřebujete. Naše zařízení je vybaveno množstvím deskových her, tvůrčím prostorem pro ruční práce,…
Od léta roku 2011 nabízíme také možnost využít našeho multimediálního vybavení – k dispozici je 10
výkonných notebooků Hawlet-Packard s bezdrátovým připojením na internet včetně možností tisku a záznamu
na CD/DVD.
ICM Jilemnice je otevřeno od pondělí do čtvrtka mezi 13:00 až 16:00. V této době nás může kdokoliv zdarma
navštívit.

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
Zavřeno
Zavřeno

Dobrovolnictví v ICM
Velice uvítáme, pokud by někdo chtěl rozšířit naše řady. Jako dobrovolník se u nás můžete věnovat práci
(převážně zábavné) s neorganizovanou mládeží od 10 do 26 let. Dveře jsou u nás otevřené i pro studenty, kteří
si potřebuji projít praxi při práci s mládeží (popřípadě administrativního koloběhu v organizaci našeho
zaměření). V minulosti se u nás již takhle zapojila řada studentek (2 žákyně místního gymnázia a dvě studentky
SOŠ Hořice).
Od dobrovolníků očekáváme:
−

ochotu a snahu zabavit děti ve věku cca 12 - 26let (např. Tvůrčí práce, hry, soutěže, besedy, projekty)

−

Docházení do ICM alespoň jednou týdně od 12:00 do 17:00

−

spolupráce při organizaci různých besed, přednášek, akcí...
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Proběhlé akce
Snažíme se pravidelně o pořádání rozmanitých akcí, které jsou přitažlivé a i prospěšné pro
mládež. Navíc jsou zde pořádány i akce, které jsou věnovány jiným cílovým skupinám, za
zmínění stojí např. úspěšný počítačový kurz pro seniory.

PC kurz - Senioři
Během letních prázdnin probíhal v ICM Jilemnice počítačový kurz pro
seniory.

Dětský den
Dne 26.05.2011 se v ICM Jilemnice uskutečnil dětský den.

Projekt Rozjeď to!
Dne 14.04.2011 se uskutečnil v ICM projekt Rozjeď to.
- Účast studentů jilemnického gymnázia.

První pomoc

Odpoledne s policistou
Ve čtvrtek 02.12.2010 proběhlo v ICM Jilemnice odpoledne s policistou.
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Naše ICM poskytuje tyto služby:
Bezplatně:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poradenské služby (vzdělávání, práce, volný čas, cestování, zdraví, sociálně
patologické jevy, ekologie, sociální skupiny a hnutí, občan a stát, mezinárodní a
národní organizace, mládež v EU,...)
Poskytování a vyhledávání informací (zejména dostupných na internetu – telefonní
seznamy, jízdí řády)
Poskytujeme informace o možnostech kulturního vyžití – pořádané kulturní akce
(koncerty, divadelní představení,...)
Besedy, přednáškové akce
Rady a pomoc při založení e-mailové schránky, internetové stránky, blogu,...
Možnost využití čítárny (studovny)
Možnost práce na PC (psaní referátů, úkolů, apod.)
Možnost trávení času v mládežnickém klubu, mezi jehož vybavení patří: společenské
hry, stolní fotbálek, bazének s míči, časopisy, …

Placené:
•
•
•
•
•

Možnost práce na internetu
Možnost tisku a kopírování (i barevně)
Možnost skenování
Možnost záznamu na CD/DVD
Občerstvení

Zřizovatel
Zřizovatelem Informačního centra pro mládež v Jilemnici je občanské sdružení CMJ o.s., které sídlí na
adrese Roztocká 500, 514 01 Jilemnice (e-mail: cmjjilemnice@seznam.cz). Toto občanské sdružení
bylo založeno na přelomu roku 2010 a 2011 jako sdružení lidí, kteří věří tomu, že mladí lidé potřebuji
mít řádný a hlavně bezpečný prostor pro volnou diskuzi a trávení volného času se svými vrstevníky.
Občanské sdružení je řízeno tříčlennou radou, která je složena z předsedy, místopředsedy a radní.
Předseda: Michal Lalík – E-mail: lalik.m@icmjilemnice.cz
Místopředsedkyně: Jana Krůfová – E-mail: krufova@icmjilemnice.cz
Radní: nezvolen
Občanské sdružení příjme rádo do svých již tak početných řad, další členy, kteří mají zájem o
fungování ICM v Jilemnici.
Za provoz a dodržování všech řádů v ICM Jilemnice je odpovědná sl. Lenka Sedláčková, která zastává
na základě rozhodnutí rady občanského sdružení funkci „vedoucí ICM“.
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Databáze
Informační centrum pro mládež Jilemnice, je mimo jiné i poskytovatel informačního servisu, který je
zaměřen na 7 hlavních tematických okruhů:
•
•
•
•
•
•
•

Cestování
Ekologie
Práce
Sociální patologické jevy
Volný čas
Vzdělání
Zdraví

Kontakty
Veškeré informace o fungování a provozu ICM Jilemnice je možné získat prostřednictvím oficiálních
stránek: www.icmjilemnice.cz

Adresa
ICM Jilemnice
Kostelní 1
514 01 Jilemnice
Email: cmjjilemnice@seznam.cz
Email: cm.jilemnice@email.cz
Web: http://www.icmjilemnice.cz

Odpovědné osoby
Vedoucí ICM
Lenka Sedláčková
Email: sedlackova@icmjilemnice.cz

Předseda rady CMJ o.s.
Michal Lalík
Email: lalik.m@icmjilemnice.cz

poznámka:
Nabídni jim schůzku. Pokud budou chtít ať se ozvou přímo nám a domluvíme dopředu nějaký termín.
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Občanské sdružení „CMJ“
Sídlo: Roztocká 500, 514 01 Jilemnice, IČ: 22909052
Tel.: 737 970 947

Pracovní náplň studentů 2. ročníku SOŠ Hořice
Pracovní náplň studentů 2. ročníku SOŠ Hořice
délka praxe: celkem 70 hodin rozložené do 10 denní praxe (7 hodin denně), 9 – 16 hod.
nástup do praxe: v pondělí 16.5.2011 v 9,00 hod.
ukončení praxe: v pátek 27.5.2011 v 16,00 hod.
obsah praxe: asistent managera
místo konání praxe: Informační centrum pro mládež v Jilemnici
__________________________________________________________________________
Základní činnosti:
• proškolení z bezpečnosti práce a požární ochrany
• vstupní seznámení s činností ICM
• dokumentační činnost: pravidelně zakládání, aktualizace a vyhledávání informačních
materiálů a jejich zařazení v tištěné podobě do šanonů v rámci kategorizace
• obsluha klientů a návštěvníků informačního střediska (formy: osobně, telefonicky, emailem)
• administrativní činnost
• samostatné řešení úkolů: organizační a řídící činnost při kulturní event. společenské
nebo jiné akci
Základní dovednosti:
• kopírování, tisk a scannování dokumentů, samostatná práce s PC s využitím internetu
pouze pro účely zadání vedoucím praxe!!! ZÁKAZ jakéhokoliv soukromého surfování po
Internetu, zákaz stahování dat!!!
• tvorba letáků dle zadání
• oblast propagace (partneři, klienti, média aj.)
• komunikace v CJ a v NJ nebo v AJ
• samostudium
Osoby určené jako vedoucí praxe:
• Lenka Sedláčková, vedoucí ICM Jilemnice
• Michal Lalík, předseda rady CMJ, o.s.
________________________________________________________________________
__
UKÁZKA PRACOVNÍ NÁPLNĚ ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ 2. ROČNÍKU SOŠ HOŘICE
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