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- Představení ICM Informační centrum pro mládež Kladno (dále jen ICM Kladno) funguje jako samostatné oddělení v rámci služeb Labyrintu – střediska volného
času, vzdělávání a služeb Kladno (dále jen Labyrint). Labyrint je jedním z největších poskytovatelů volnočasových a vzdělávacích aktivit pro
širokou veřejnost v Kladně a okolí. Zřizovatelem Labyrintu je Krajský úřad Středočeského kraje.
ICM Kladno bylo založeno dne 1. 11. 2011 v rámci rozvoje aktivit Labyrintu . Prostory ICM Kladno jsou od počátku jeho fungování v budově
Labyrint klubu Spirála, který je detašovaným pracovištěm Labyrintu. V roce 2013 byla ICM Kladno udělena certifikace MŠMT, platná do 31. 12.
2017. ICM Kladno se postupně stalo plnohodnotným poskytovatelem informačních služeb pro mládež ve městě Kladně.

Hlavním cílem ICM Kladno je bezplatné poskytování informačních služeb mladým lidem do 30 let a pracovníkům s mládeží,
v daných průřezových tématech: studium, práce, cestování, volný čas, zdraví, sociálně-patologické jevy, občanskospolečenské otázky a mládež v EU. Vedle poradenských služeb organizuje ICM Kladno další aktivity a akce pro cílovou
skupinu i širokou veřejnost, ať už jednorázové či pravidelné. ICM Kladno i nadále spolupracuje se školami a dalšími
organizacemi pro mládež. V ICM Kladno je k dispozici internet pro veřejnost a možnost kopírování a tisku. ICM Kladno je
zároveň prostorem, který mohou mladí lidé využít k realizaci svých vlastních projektů a aktivit.
V roce 2015 zajišťoval provoz stabilní tým mladých lidí složený ze tří externistek a tří dobrovolníků. Na konci roku odešla na mateřskou
dovolenou vedoucí ICM Kladno Petra Hanušová. Nový vedoucí Patrik Veltruský, nastoupil do ICM Kladno v listopadu 2015 na dohodu o
pracovní činnosti. Na plný úvazek začal pracovat od ledna 2016. Spolupráci v listopadu 2015 zároveň ukončila externistka Anna Michalová,
kterou nahradila Anežka Čermáková. Z důvodu mateřské dovolené minulé vedoucí a práce na částečný úvazek stávajícího vedoucího ICM
Kladno Patrika Veltruského, posílila tým ICM Kladno od listopadu do prosince 2015 externistka Jana Šilerová. V průběhu roku 2015 se na
aktivitách ICM podílely také dvě dobrovolnice ze zahraničí, které zde byly v rámci projektu Evropská dobrovolná služba.

- Zhodnocení uplynulého roku 2015 V roce 2015 ICM Kladno pořádalo:
 Aktivity na středních školách v Kladně a blízkém okolí.
Již druhým rokem spolupracujeme se středními školami v Kladně a blízkém okolí. Na středních školách máme „Info body“ - informační tabule kam
umísťujeme letáky a pozvánky na akce pro studenty i pedagogy. Mezi spolupracující střední školy patří:
o
o
o
o
o
o
o
o

Gymnázium Kladno
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno
Sportovní gymnázium, Kladno
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U Hvězdy, Kladno
1. Kladenská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o. (dále jen KŠPA)
Střední škola služeb a řemesel Stochov
Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky

Vedle pravidelných informačních služeb jsme během června, na některých středních školách uspořádali besedy o aktivitách ICM Kladno,
kterých se zúčastnilo celkem 79 studentů.
 Spolupráce se základními školami v Kladně
Náš cíl, rozšířit spolupráci se základními školami v Kladně, se dařilo naplnit především díky projektu Info Absolvent, v rámci kterého od roku 2014
pravidelně spolupracujeme se třemi základními školami ve městě. Na školách jsme pořádali besedy pro žáky osmých a devátých ročníků. Během
besed jsme teoretickou a praktickou formou seznamovali žáky s internetovým programem ISA+. Zároveň proběhly konzultace s pedagogy a rodiči
dětí. V rámci tohoto projektu se pak naše centrum stalo informačním bodem pro poradenství k dalšímu vzdělávání, potažmo k systému ISA+.
 Projekt Info Kity
Jedním ze základních cílů ICM je zprostředkovat informace v daných průřezových oblastech. K usnadnění přístupu k těmto informacím pro naší
cílovou skupinu používáme všechny dostupné prostředky. Proto vznikl projekt Info Kity – informační balíčky s těmi nejdůležitějšími regionálními
informacemi v daných průřezových oblastech. Info Kity jsou distribuovány formou „Info karet“, které rozdáváme studentům a výchovným poradcům na

místních středních školách a základních školách. Pro snadnou dostupnost a aktualizaci v čase jsme dále vytvořili webové stránky - http://www.icminfokity.cz/. Pro oslovení širší skupiny mládeže byl projekt realizován ve spolupráci s ICM Slaný.
 Časopis Remix
V ICM Kladno pokračujeme s pravidelnou publikací do internetového časopisu Remix.
 Cestovatelský klub
Nově byl v ICM Kladno zahájen Cestovatelský klub. Besedy iniciované a organizované jednou z našich externistek se rychle staly oblíbenou aktivitou
v ICM Kladno. Cestovatelé z řad naší cílové skupiny u nás prezentovali své cesty po Německu, Kanadě, Nepálu, Kamerunu, Švédsku, Anglie. Na
jednotlivé akce přišlo celkem 92 účastníků.
 Veřejná knihovna
Další novinkou je Veřejná knihovna. Opět se jedná o projekt realizovaný naší externistkou. Na začátku roku 2015 jsme otevřeli knihovnu v prostorách
ICM Kladno. V srpnu 2015 byla instalovaná další knihovna na Sportovní gymnáziu Kladno, v říjnu a listopadu jsme pak otevřeli knihovny dvě, v
Oblastní nemocnici Kladno a ve vestibulu Aquaparku Kladno. Naším cílem je rozšiřovat veřejné knihovny i na další místa v Kladně. Momentálně jsme
v jednání s Českými dráhami.
 Národní Informační centrum pro mládež
Po celou dobu je naše činnost monitorována a metodicky řízena Národním informačním centrem pro mládež v Praze (dále jen NICM), se kterým
rovněž probíhá intenzivní spolupráce. Díky NICM jsme se mimo jiné stali partnery projektu Info Absolvent, zastřešeným Národním ústavem pro
vzdělávání (dále jen NÚV). Informace o projektu podáváme přímo v ICM Kladno, na akcích, kterých se účastníme, nebo na besedách pro místní
základní a střední školy.
 Aktuality z regionu
Od roku 2015 průběžně aktualizujeme kontaktní mail list, jehož prostřednictvím všem zájemcům pravidelně zasíláme aktuality z regionu a pozvánky na
námi pořádané akce.
 Veletrh celoživotního vzdělávání Kladno
Už po třetí jsme se zúčastnili Veletrhu celoživotního vzdělávání Kladno, který v letošním roce proběhl 13. – 14.10.2015. Prezentační stánek navštívilo
celkem 143 zájemců o informace.
 Majáles Kladno
Dne 23. 4. 2015 jsme se zúčastnili festivalu Majáles Kladno. V prezentačním stánku ICM Kladno byly k dostání pozvánky na plánované akce,
informace o aktivitách ICM Kladno, včetně možnosti zapojit se do několika soutěží. Během odpoledne nás navštívilo 33 zájemců.

 Živá knihovna
V rámci akce našeho zřizovatele, Česko zpívá koledy, jsme i v roce 2015 organizovali Živou knihovnu tvořenou z EDS dobrovolníků. Živou knihovnu
navštívilo 35.
 Evropská dobrovolná služba
Od října 2014 do srpna 2015 hostilo ICM Kladno dobrovolnici Evropské dobrovolné služby (dále jen EDS). EDS dobrovolnice zde mimo jiné
organizovala otevřené jazykové kluby německé konverzace. V rámci svých aktivit dále spolupracovala se ZŠ Montessori Kladno, několika středními
školami v Kladně a blízkou knihovnou. Vedle jazykových klubů pořádala besedy zaměřené na průřezová témata - Mládež a EU, Cestování a Občan a
společnost. Mladí lidé v Kladně se tak mohli dozvědět něco o projektu Evropská dobrovolná služba, sdílet zkušenosti s životem cizince ve městě
Kladně a získat informace o kultuře a způsobu života mladých lidí v Německu. Jenom v roce 2015 se jejích aktivit zúčastnilo celkem 1048 zájemců
z řad mládeže.
 Jazykové kurzy
Během letních prázdnin proběhlo v ICM Kladno několik jazykových kurzů, vedených EDS dobrovolnicemi. Od 28.7. do 31.7. 2015 proběhl kurz
„Angličtina na cesty“, kterého se zúčastnilo 9 zájemců. Další kurz „Ruština pro začátečníky“ proběhl od 3.8. do 14.8. 2015 a navštívili ho 4 studenti.
Poslední letní kurz proběhl od 12.8. do 14.8. 2015 a 7 účastníků zde konverzovalo v německém jazyce.
 Vzdělávací akce – „Jak udělat dobrý workshop.“
Začátkem srpna proběhla v ICM Kladno vzdělávací akce na téma „Jak udělat dobrý workshop“. Tato akce byla vedena profesionálním lektorem
Romanem Hájkem a zúčastnilo se jí 9 zájemců. Díky zájmu ze strany středních škol a pracovníků s mládeží byl workshop znovu realizován v říjnu a
v listopadu 2015. Dohromady se ho zúčastnilo 21 účastníků.
 Anglický příměstský tábor
Během letních prázdnin ICM Kladno pořádalo anglický příměstský tábor pro žáky osmých a devátých tříd základní školy Montessori. Zúčastnilo se ho
15 žáků.
 Narozeniny Labyrintu
Dne 25.9. 2015 jsme se zúčastnili oslav 25. narozenin našeho zřizovatele, kde jsme měli informační stánek, který navštívilo 7 zájemců o aktivity ICM
Kladno.
 Výměna mládeže „You are the world“
Dále ICM Kladno ve spolupráci s ICM Slaný pořádalo výměnu mládeže „You are the world“. Česko – arménská výměna proběhla 14.-29.9. 2015 a
účastnilo se ji 28 osob.

 Pilates
V rámci pravidelných aktivit v ICM Kladno probíhaly dvakrát týdně lekce Pilates.

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 Informační a poradenské služby, a propagace činnosti ICM Kladno
Základem činnosti ICM Kladno je poskytování informačních a poradenských služeb v souladu s Jednotnou klasifikací oblastí informací pro ICM
v ČR, která je součástí Koncepce rozvoje ISM v ČR. Informace a poradenské služby budou poskytovány různými formami, které jsou moderní
a v praxi využívané mladými lidmi – webové stránky, videa a příspěvky na sociálních sítích, e-mail, telefonický a osobní kontakt, besedy pro
školy i širokou veřejnost, tištěné dokumenty a média. Nedílnou součástí našich aktivit je i kontinuální propagace činnosti ICM Kladno a sítě
ISM, tak abychom se co nejvíce dostali do podvědomí naší cílové skupiny.
Rozvoj online komunikace a využívání sociálních sítích
Blog pro cílovou skupinu, video příspěvky na nově vytvořeném YouTube kanálu, aktualizace a úprava vzhledu webových stránek, Facebooku
a Twitteru.
Aktivity a projekty pro mladé lidi v oblasti neformálního vzdělávání
Nové projekty – TrueUni, Literární noc, Klub tvorby hudby na PC,
Stávající projekty – Veřejná knihovna, Cestovatelský klub, Remix, pořádání modulových workshopů v průřezových oblastech – Mládež a EU a
Vzdělávání, které byly vytvořeny na konci roku 2015.
Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu
Nové organizace - Hate Free Culture, spolek Halda,
Stávající organizace - Úřad práce Kladno - Job klub pro mladé lidi do 25 let a besedy pro absolventy středních škol, pokračování v besedách a
workshopech na základních a středních školách v Kladně.

Rozvoj jazykových dovedností a zvyšování multikulturního povědomí u mládeže v regionu
Aktivity v rámci EDS, která bude zahájena od září 2016.

Mezinárodní spolupráce / Spoluúčast na programech EU
EDS, Mezinárodní výměna mládeže, vzdělávací akce pro pracovníky s mládeží.
Vzdělávání pracovníků ICM Kladno
Vzdělávací aktivity pro pracovníky a dobrovolníky v ICM Kladno.
Účast na akcích v regionu
Veletrh celoživotního vzdělávání Kladno, Dny města Kladno, Majáles a velké akce zřizovatele pro veřejnost.

- Jiné V předchozích dvou letech se nám podařilo vybudovat stabilní pracovní tým v ICM Kladno a stejně tak i síť spolupracujících organizacích
zaměřených na stejnou cílovou skupinu. Díky opakovanému získávání dotace jsme mohli pořídit moderní vybavení spojené s každodenní prací
v ICM. V současné době máme jasnou představu jakým směrem bychom se dále chtěli vyvíjet. Podle toho bude také sestaven projekt na rok
2016. Budeme rozvíjet své aktivity na sociálních sítích, především pak tvorbou videí a zlepšením vzhledu webových stránek a Facebooku tak,
aby byly uživatelsky co nejzajímavější. Uspořádáme několik vzdělávacích akcí neformálního vzdělávání zaměřených na témata atraktivní pro
cílovou skupinu . Rozšíříme okruh pravidelných i nahodilých uživatelů služeb ICM Kladno jakož i spolupráci s dalšími organizacemi v regionu
zaměřenými na stejnou cílovou skupinu. Budeme pokračovat v mezinárodních projektech a aktivitách. To vše pod vedením nového vedoucího
ICM Kladno..

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 Kladně Dne 28.1.2016

Zpracoval(a) Patrik Veltruský

