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-Představení ICMInformační centrum pro mládež v Ivančicích bylo v roce 2015 nově certifikováno na období 2016-2020. Jeho součástí je
klub mládeže, mediální studio a další prostory pro spontánní i organizované aktivity. Tyto aktivity jsou vždy zasazeny do
těchto prostor. Média, komunikace, informovanost, spontánnost jsou témata neprodleně spjata, proto se snažíme aktivity
spojovat a dávat možnost mladým lidem nacházet tato témata v jednom místě. V ICM pracuje profesionální tým
pracovníků společně s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+.
ICM Ivančice spolupracuje s Infobody (kluby mládeže) v Nových Bránicích a Dolních Kounicích.

-Zhodnocení uplynulého roku 2015 zajištění plynulého provozu ICM a Infobodů, síťování organizací, sběru a předávání informací, komplexní naplňování
Evropské charty informací pro mládež ERYICA
 vzdělávání pracovníků ICM a tím zlepšení kvality informačních činností a poradenství (viz vzdělávací aktivity
pracovníků)
 zapojení do Evropského dne jazyků formou prezentace dobrovolníků EDS (ZŠ TGM Ivančice, září)
 zapojení do partnerského projektu ČR a FR „New Youth Democratic Parliament„ (vyslání 30 účastníků mládežnického
parlamentu do Francie, duben)
 zajištění činnosti Infobodů v Nových Bránicích a Dolních Kounicích, pobočka SVČ Ivančice (kluby mládeže), celoroční
spolupráce na činnosti
 realizace workshopů pro veřejnost zaměřené na média, komunikace, informovanost, počítačová gramotnost
 spolupráce se členy mládežnického parlamentu (vydávání mládežnického časopisu Draft, zapojování mládežníků do
programu „Mezinárodní cena vévody z Edinburgu“, projekty Iniciativy mládeže v rámci JMK, spolupráce na akcích a
aktivitách, zapojení do soutěže školního časopisu)
 spolupráce s regionálním mládežnickým parlamentem (účast členů mládežnického parlamentu na regionálním setkání
– leden, březen, květen, září
 zapojování mladých lidí do mezinárodních aktivit, realizace projektů Erasmus+







o Školící kurz „Strategies and methods for Youth involvement in decision process“ v Rumunsku (březen)
o Výměnný pobyt „Přenos praxe z činností mládežnických parlamentů a rad dětí a mládeže“ ve Francii
(duben)
o Výměna mládeže "The daily European" v Polsku (květen)
o Výměna mládeže "Photo in your life" na Slovensku (červenec)
o Setkání mládeže „Youto 2015“ v Ivančicích (srpen)
o Školící kurz „Peace is made of small things“ v Itálii (červenec)
o Výměna mládeže „Let´s move“ v Ivančicích (září)
o Výměna mládeže „Hasht@g or not“ ve Francii (říjen)
o Školící kurz „Be Online“ v Ivančicích (listopad)
plné využití a spolupráce dobrovolníků EDS na činnosti (akce s dobrovolníky, zajištění výzdoby v ICM, prezentace na
školách)
propagace aktivit ICM na veřejnosti
o Go-regiontour, Brno BVV (leden)
o Maškarní karneval, Ivančice (únor)
o Let’s dance, Ivančice (březen)
o Mezinárodní den tance (březen)
o Bambifest, Ivančice (květen)
o Férová snídaně (květen)
o Slavnosti chřestu, Ivančice (květen)
o EVS Music camping, Ivančice (červen)
o Otevírání sportovního areálu ZŠ Lomnice (červen)
o Horizont slaví a startuje nový školní rok, Ivančice (září)
o Václavské slavnosti, Ivančice (září)
o Záchranáři v akci (říjen)
o CVVZ, Brno (listopad)
o Adventní odpoledne, Ivančice (prosinec)
propagace aktivit ICM a ISM ČR na mezinárodních aktivitách (viz výše)
metodické a další návštěvy: Don Bosco Havířov (leden), ředitelé SVČ a DDM JMK (březen), DOTO (listopad), Alcedo
Vsetín (listopad)






spolupráce s místním klubem seniorů (realizace kurzů základů práce na počítači)
spolupráce a organizace narozeninových oslav pro mládežníky
spolupráce s družinou FreeZtko, zřízenou pro žáky 3.-5. tříd ZŠ TGM v Ivančicích (září –prosinec)
kvalitní řídící činnost pro pracovníky ICM – pravidelné řešitelské a informativní porady, plán vzdělávání pracovníků,
společná tvorba a realizace strategického a akčního plánu
 zapojování do činnosti NICM, pravidelná účast na setkáních ICM ČR, školeních, …
 pravidelné příspěvky NICM, Inspiromat, regionální média, Remix, …
 příprava na certifikaci ICM na období 2016-2020
Hlavní činnosti ICM v roce 2015
 zabezpečit celoroční provoz Informačního centra pro mládež v Ivančicích a jeho Informačních bodů pro mládež
 shromažďovat a poskytovat všestranné informace zaměřené na oblast vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně
patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, regionální informace
 shromažďovat a poskytuje informace o kulturním dění v mikroregionu Ivančicko i v Jihomoravském kraji
 poskytovat informace o mezinárodních příležitostech – výměny mládeže, školící kurzy, apod.
 poskytovat informace o Evropské dobrovolné službě, zahraniční dobrovolníci jsou aktivní součástí činnosti ICM
 poskytovat informace o možnostech získávání grantů EU pro neformální vzdělávání a neformální skupiny mládeže
 zajišťovat poradenské a informační služby v krizových situacích
 zajišťovat prostor pro začlenění znevýhodněných skupin občanů do společnosti
 zajišťovat služby jako použití PC, vyhledávání informací na internetu, tisk, kopírování, inzertní nástěnka nabídky a
poptávky
 pořádat doplňkové aktivity a programy jako besedy, přednášky, prezentace, výstavy, workshopy, kurzy, semináře,
koncerty, soutěže a turnaje, pobytové a víkendové akce
 zajišťovat smysluplné využití volného času nabídkou aktivit otevřeného klubu pro mládež – deskové hry na rozvíjení
strategie, myšlení, společenské hry, čítárna, spontánní aktivity
 zapojovat se do projektů, společných kampaní, programů
 propagovat svoji činnost na veřejnosti

Otevírací doba
 ICM a FreeZ klub: Leden – Prosinec 2015, od pondělí do neděle, od 14 do 20 hod., pátek a sobota do 22 hod.
 Infobod Nové Bránice: Leden – Červen 2015, Září – Prosinec 2015, od pondělí do pátku, od 15 do 19 hod.
 Infobod Dolní Kounice: Leden – Červen 2015, Září – Prosinec 2015, od pondělí do pátku, od 15 do 19 hod.,
v zimních měsících do 18 hod., o letních prázdninách otevřeno 14 dní v červenci a 14 dní v srpnu
Statistika činnosti a návštěvnosti
 ICM a FreeZ klub mládeže během roku 2015 navštívilo 7333 klientů (z toho 1298 přímým klientů ICM), počet aktivit
je 55 s počtem účastníků 5805
 během roku 2015 navštívili Infobod New Bej Club 1348 klientů
 během roku 2015 navštívili Kónus klub 1679 klientů, uskutečnilo se 18 akcí s počtem účastníků 669

-Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016Hlavním cílem projektu ICM Ivančice 2016 je usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím a podporovat rozvoj
jejich kompetencí pro práci s informacemi. Projekt se zabývá aktivitami pro děti, mládež i dospělé, efektivní spoluprací,
vzděláváním, propagační činností, vzděláváním pracovníků, mediální gramotností i podporou úspěchu mladých lidí.
Hlavní a dílčí cíle:
HC 1: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže ve věku 13-30 let k informacím
DC 1: Posilovat efektivní a kvalitní spolupráci v poskytování informací pro mládež
HC 2: Posilovat efektivní spolupráci a navazování kontaktů v oblasti poskytování
informací pro mládež mezi poskytovateli informací na místní i regionální úrovni
DC 1: Spolupracovat s kontaktními pracovišti v regionech

DC 2: Spolupracovat se školami v regionech
DC 3: Účastnit se regionálních akcí
DC 2: Spolupracovat s regionálními médii
DC 3: Vytvořit síť organizací v místě působení ICM
DC 4: Spolupracovat se zahraničními organizacemi na mezinárodních projektech
DC 5: Zajišťovat Evropskou dobrovolnou službu
DC 6: Navazovat spolupráci s jednotlivými ICM
DC 7: Spolupracovat s partnery se stejnou cílovou skupinou
HC 3: Usnadňovat přístup k informacím metodami a formami vhodnými a uživatelsky
atraktivními pro děti a mládež
DC 1: Organizovat aktivity/programy pro cílovou skupinu
DC 2: Organizovat informační akce a kampaně
DC 3: Rozpracovat systém propagace a nastavit efektivní PR strategii
HC 4: Podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí dětí a mládeže pro
práci s informacemi
DC 1: Zajišťovat vzdělávací aktivity
DC 2: Podporovat členy mládežnického parlamentu v jejich aktivitách
HC 5: Seznámit mladé lidi s činností ICM v jejich regionu a propagovat činnost ISM
DC 1: Organizovat propagační akce pro cílovou skupinu
DC 2: Propagovat ICM a ISM na akcích pro veřejnost
HC 6: Prohlubovat a zvyšovat kvalifikaci pracovníků ICM

DC 1: Vysílat pracovníky na mezinárodní projekty
DC 2: Zvyšovat jazykové dovednosti
DC 3: Účastnit se workshopů mediálního studia
HC 7: Zvyšovat povědomí o právu mladých lidí na informace prostřednictvím společných
kampaní
DC 1: Zajistit kampaň a soutěže k Evropskému dni informací
HC 8: Přispět ke zlepšení obrazu mládeže v očích veřejnosti prezentací jejich úspěchů
DC 1: Vydávat mládežnický časopis Draft
HC 9: Podporovat zavádění nových technologií a rovný přístup dětí a mládeže k jejich
aktivnímu využívání
DC 1: Zajišťovat vzdělávací aktivity mediálního studia v nových technologiích
HC 10: Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb ICM
DC 1: Aktualizovat informace pro mládež
DC 2: Zapojovat pracovníky i mládežníky do komunitního plánování
Plán aktivit 2016
Informační, poradenský servis a pravidelné aktivity
 denní osobní, mailové a telefonické poradenství, služby v ICM, pravidelné rozesílání aktuálních informací v regionu a
distribuce Infolistů pro mládež, pravidelné zasílání článků do časopisu Remix, pravidelná aktualizace informací
v katalozích, správa webových stránek, správa FB profilů, aktualizace profilu ICM na webu ISM, dotazníkové šetření,
vytvořit seznamy kontaktních pracovišť v regionech, pravidelné články v místním a regionálním tisku - Ivančický
zpravodaj, Mládežnický časopis Draft, 14-ti deník Zrcadlo, Brněnský deník, spolupráce s kabelovou televizí, aktualizace

jednotné klasifikace informací pro mládež, pravidelná distribuce informací na ZŠ, SŠ v regionu, pravidelné rozesílání
informací na regionální portály
Propagační akce
 Veletrh Go-regiontour, Brno (leden)
 Mezigenerační piknik (duben)
 Galaxie informací v regionu (květen, září)
 Slavnosti chřestu (květen)
 Festival volnočasových aktivit (květen)
 Festival divadel (květen)
 SVČ Horizont startuje nový školní rok (září)
 Václavské slavnosti (září)
 Adventní odpoledne (prosinec)
Další akce
 Školící kurz Experientiality (leden)
 Besedy na téma Jak získat Youthpass a Europass a jejich přínosy (leden – prosinec)
 Fotografická soutěž k Evropskému dni informací (březen – duben)
 Evropský den informací (duben)
 Školící kurz Be online (květen)
 Den jazyků (září)
 Výměna zkušeností jihomoravských ICM (červen)

 Workshopy na téma rozvoj města Ivančice (průběžně)
 Multikulturní programy dobrovolníků EDS (průběžně)
 Infoabsolvent (průběžně
 Vzdělávací semináře na téma participace, komunikace, argumentace (průběžně)
 Výukové programy pro ZŠ, SŠ na téma Etiketa, Globální problémy, Sociální sítě (průběžně)
 Workshopy v mediálním studiu (průběžně)
Ostatní aktivity
 Žádost o projekt EDS (únor)
 Celoroční spontánní a organizované aktivity v ICM a FreeZ klubu (leden – prosinec)
 Aktivity s dobrovolníky EDS (leden – prosinec)
 Aktivity mládežnického parlamentu a klubu instruktorů pro práci s mládeží (leden – prosinec)
 Mapování aktivit a potřeb ICM - formou dotazníků budou osloveni žáci a studenti ZŠ a SŠ (únor)
 Vytvoření letáku ICM (únor)
 Propagace ISM na akcích měst a obcí v regionu (průběžně)
 Propagace ISM na mezinárodních seminářích, výměnách a metodických návštěvách (průběžně)
 Mezinárodní účast na projektech, vysílání pracovníků (průběžně)
 Prezentace úspěchů mladých lidí prostřednictvím mládežnického časopisu Draft (průběžně)
 Práce s novými technologiemi v mediálním studiu, realizace multimediálních projektů realizovanými mladými lidmi
(průběžně)
 Zapojení mládežníků do projektů Erasmus+ a OPVVV (průběžně)

 Zapojení ICM a mládežníků do místního akčního plánu a krajského akčního plánu průběžně)
 Zapojení do aktivit mikroregionu Ivančicko a MAS Brána Brněnsko (průběžně)

- Jiné prezentace ICM na valné hromadě místní akční skupiny Brána Brněnska (září)
 podíl na propagaci a organizaci projektu OPVK „Rozšiřování kompetencí pedagogů“ (leden, únor)
 podíl na propagaci a organizaci projektu OPVK „Vzděláváním k úspěchu“ (leden-září)
 propagace brožury „Co ti brání v podnikání“ při seminářích projektu OPVK „Vzděláváním k úspěchu“

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 Ivančicích dne 21.1.2016
Zpracoval(a): Jan Dvořák, Bc. Lucie Slabá, Mgr, Markéta Chmelíčková

