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Představení ICM
Informační centrum pro mládež Jilemnice vzniklo v roce 2010, v roce 2013 úspěšně prošlo certifikačním
procesem a stalo se certifikovaným Informačním centrem pro mládež, dle platné metodiky MŠMT.
ICM Jilemnice v roce 2015 zaměstnávala dva stálé pracovníky, kteří se společně s šesti dobrovolníky podílí na
jeho provozu. Nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity studentům dvou základních škol a jednoho gymnázia
a střední odborné školy.
Návštěvníkům umožňuje využívat počítače s připojením na internet – (bezplatně v případě plnění studijních
povinností, za poplatek k vlastnímu využití), trávit volný čas hraním deskových her, šipek, stolního fotbálku. Dále
v prostorách studovny a klidové klubovny ICM umožňujeme mladým lidem organizovat vlastní setkání, studijní
kruhy, doučování a přípravná setkání na jednání dětského parlamentu, který prostory ICM pravidelně užívá
k oficiálním i neoficiálním aktivitám.
Z placených služeb mohou návštěvníci ICM využívat kopírování, tisk, zálohování dat na různá media a
laminování.
Mezi další aktivity ICM patří pořádání vzdělávacích soutěží, besed a přednášek pro veřejnost a školy a také
zapojování do aktivit pořádaných jinými sdruženími, které na území města Jilemnice nabízí služby pro děti a
mládež.

Zhodnocení uplynulého roku 2015
V roce 2015 bylo jednou z priorit navázání spolupráce s místními školami a dalšími institucemi. Dále mezi cíle patřila
realizace a otevření studovny a klidové klubovny pro návštěvníky, kteří návštěvy ICM využívají při plnění studijních
povinností. Další aktivita, která byla v roce 2015 prioritní, se týkala umístění informačních tabulí a nástěnek na školách
v Jilemnici a okolí.
Cíl - Navázání spolupráce s místními školami – Lze zhodnotit jako naplněný. Byly uspořádány (2) přednášky a (1)
dopoledne s aktivitami zaměřenými na odhalení šikany a problémů v kolektivu na prvním stupni ZŠ. Několik besed bylo
zrušeno ze strany přednášejících. Také se povedlo navázat kontakt s několika učiteli a profesory, kteří projevili zájem
s Informačním centrem pro mládež dále spolupracovat, a to i v rámci projektového vyučování.
Cíl - Navázání spolupráce s organizacemi nabízejícími volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města
Jilemnice – lze hodnotit jako nenaplnění, došlo k setkání se zástupci organizací, kteří se vyjádřili v neprospěch projektu
a o spolupráci neprojevili zájem.
Cíl - Otevření studovny a klidové studovny – Lze hodnotit jako naplněný. Byla otevřena oddělená studovna pro
studenty gymnázia a SOŠ, studenti ji mohou využívat v provozní době ICM a po dohodě s pracovníky ICM i mimo
provozní hodiny, například v době kdy jim odpadne vyučování, nebo v době kdy se připravují na důležité zkoušky a testy,
nebo přijímací zkoušky.
Cíl - Umístění informačních tabulí na školách v Jilemnici a okolí – Lze hodnotit jako částečně naplněný – Se školami
v Jilemnici, Semilech, Vysokém nad Jizerou a dalších menších spádových obcí bylo celý rok jednáno o spolupráci a
umístění nástěnek. Se školami byla postupně navázána spolupráce a všechny školy v Jilemnici o umístění nástěnky
projevily zájem, vzhledem k dlouhému jednání a také k rekonstrukci škol bude k finální realizaci aktivity přistoupeno
v prvním čtvrtletí roku 2016.

Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016
Ke konci roku 2015 proběhlo v naší organizaci mnoho změn. Předsedkyně a místopředsedkyně CMJ o.s.oznámily
rezignaci, proto bylo na řádné Valné hromadě zvoleno nové vedení spolku, stejně jako nový název CMJ z.s. I základna
dobrovolníků se rozšířila o další posily - přibyla například nová dobrovolnice, která vystudovala bakalářské studium na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a v současnosti
stále studuje navazující magisterské studium v oboru Výtvarná výchova. I díky jejím schopnostem se těšíme na rozšíření
nabídky workshopů a tematických dnů. Dále jsme navázali spolupráci se Střediskem volného času při Obchodní
akademii, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové v Janských Lázních, který má na tento rok připraven
Cestovatelský cyklus - zajímavé vyprávění s lidmi, kteří si i přes svůj handicap dokáží plnit své sny a touhy.
Stále spolupracujeme s OSPOD v Jilemnici, která nám přislíbila mnoho besed a přednášek jak pro mládež, tak i pro
rodiče (veřejnost), plánujeme i besedy na téma aktuálního dění ve světě.
Další aktivitou v roce 2016 bude dokončení síťování NNO v regionu Jilemnicka a svazku obcí. Plánujeme větší spolupráci
s dalšími ICM v našem regionu i mimo něj, další vzdělávání v neformální pedagogice a v plánu je i rozšíření našich akcí
pro nejširší veřejnost.
Nadále chceme zlepšovat propagaci aktivit ICM na místní úrovni.
Plánem pro rok 2016 je soustředit se na zlepšování v problematice rovného přístup dětí a mládeže k informacím,
posilovat efektivní spolupráci a navazování kontaktů mezi poskytovateli informací na místní, regionální i mezinárodní
úrovni (a to včetně výměny informací a osvědčených postupů). Chceme také usnadňovat přístup k informacím metodami
a formami vhodnými a uživatelsky atraktivními pro děti a mládež, podporovat iniciativy a aktivity vedoucí k rozvoji
kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi. Nadále budeme zvyšovat povědomí o právu mladých lidí na
informace, prostřednictvím společných kampaní seznamovat mladé lidi s činností ICM v jejich regionu a propagovat
činnost ISM, včetně výměny informací a osvědčených postupů a prohlubovat a zvyšovat kvalifikaci pracovníků ICM.
Globálním cílem zůstává napomáhání rozšiřování informační sítě pro mládež do všech regionů ČR za účelem umožnění
rovného přístupu k informacím.

Jiné
Velmi si vážíme spolupráce s ostatními ICM, místními školami a městským informačním centrem v Jilemnici.
Důležitou podporu nám poskytuje NICM, MŠMT a především Město Jilemnice.
Za projevenou podporu a důvěru všech velmi děkujeme a vážíme si jí.

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

V Jilemnici, dne 29. 1. 2016
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