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- Představení ICMZahájení činnosti ICM Prostějov: září 2001.
ICM Prostějov se ve své činnosti zaměřuje na zpřístupnění kvalitních a relevantních informačních zdrojů a informací
z oblastí, které jsou důležité pro dnešního (mladého) člověka, a dále na poradenství, jak tyto informace efektivně hledat
a využívat, a na podporu vlastních aktivit mladých lidí.
Bezplatně poskytuje informace ze 7 tematických okruhů, se zvláštním zřetelem na informace z regionu: Vzdělání, Práce,
Volný čas, Cestování, Sociálně patologické jevy, Mládež a EU, Občan a společnost.
Uvedené informace najdou zájemci jak v prostorách ICM, tak na webových stránkách www.icmprostejov.cz.
ICM Prostějov je také aktivní v rámci sociálních sítí:
 Facebook (www.fb.com/icmprostejov)
 Twitter (www.twitter.com/icmprostejov)
 Youtube (www.youtube.com/ICMProstejov)
Služby poskytované v ICM Prostějov:
 bezplatné poradenství při vyhledávání informací, bezplatná práce na PC a skenování
 dle platného ceníku: přístup na internet, tisk a kopírování (barevné i černobílé), laminování, vazba dokumentů do
kroužkové a drátěné vazby, ukládání dat na přenosné nosiče (CD, DVD), prodej CD a DVD, prodej slevových
karet (ISIC, ISIC SCHOLAR a ITIC), převod VHS na DVD a audiokazet na CD, výroba odznáčků

Pravidelné aktivity ICM Prostějov:
 soutěže pro žáky a studenty z regionu (např. EU v otázkách, Dobrodružství s počítačem)
 semináře, besedy a prezentace na školách (např. Infoabsolvent, JeLibo)
 workshopy, zájmová odpoledne, konverzace a jazykové tandemy, na nichž se podílejí EDS dobrovolníci
 mezinárodní projekty (zejména v rámci programu Erasmus+) – mezinárodní výměny mládeže, školení pro
pracovníky s mládeží, Evropská dobrovolná služba (zřizovatel ICM je akreditovanou vysílající i hostitelskou
organizací)
 poradenství při vyhledávání informací a podávání projektů
 EURODESK – poskytování poradenství a služeb
 Městské evropské informační středisko – poskytování informací o EU a poradenství, spolupráce s Europe Direct
Olomouc
- Zhodnocení uplynulého roku 2015V roce 2015 jsme navázali na osvědčené aktivity z předchozích let – soutěže, workshopy, apod. V tomto roce se nám
podařilo získat akreditaci v rámci programu Erasmus+ na vysílání a přijímání dobrovolníků v rámci Evropské dobrovolné
služby (EDS) a zapojit se do 3 mezinárodních projektů s naším rumunským partnerem Babel Education (školení a
výměny mládeže).

Na jaře 2015 jsme se zapojili do Evropského týdne mládeže s akcí Já a moje komunita a v létě jsme zrealizovali
informační kampaň Zcestuj Evropu jinak, jejímiž trvalými výstupy jsou informační články na webu ICM Prostějov
a poutavé plakáty. Neutuchající zájem ze strany základních škol jsme zaznamenali o prezentace portálu
Infoabsolvent.cz i o počítačovou soutěž Dobrodružství s počítačem. Středním školám jsme v roce 2015 nabídli
aktualizovanou podobu semináře o dobrovolnictví a mezinárodních projektech, která vznikla ve spolupráci
s Eurodeskem a nese název JeLibo…
V roce 2015 jsme se účastnili řady akcí pro veřejnost, např. Dne Evropy v Olomouci, Setkání všech generací, Burzy
volného času Prostějově nebo Scholarisu Prostějov.
Během roku 2015 jsme pokračovali v úzké spolupráci s kulturním přehledem Kdy-Kde-Co a KAPesním KAtalogem
volného času pro děti a podařilo se nám navázat spolupráci s T-klubem při Knihovně K. Dvořáčka ve Vyškově.
- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 Také v roce 2016 je cílem ICM Prostějov vytvářet na Prostějovsku kvalitní informační zázemí pro mladé lidi a pracovníky
s mládeží, poskytovat aktuální a ověřené informace a vytvářet zajímavé informační materiály (o dobrovolnických
příležitostech, o možnostech trávení volného času apod.).
Dalším cílem je rozvíjet řadou školení kompetence pracovníků a dobrovolníků ICM a posilovat spolupráci ICM s dalšími
organizacemi (např. knihovny, NNO, školy) na Prostějovsku. Dále plánujeme pravidelně nabízet a realizovat v ICM, na
školách nebo v knihovnách zajímavé semináře a prezentace (např. Infoabsolvent, Cestuj a buď aktivní s ICM) a připravit
v našem regionu informační kampaň zaměřenou na Evropskou dobrovolnou službu. Ve spolupráci se zahraničními EDS

dobrovolníky plánujeme také v roce 2016 nabízet veřejnosti bezplatné jazykové kluby, národní podvečery a kreativní
workshopy a vytvářet anglický magazín E-VoiceS a blog Young Europeans in Prostejov.
Jako každoročně se i letos budeme podílet na společných aktivitách sítě ICM v ČR, Eurodesku, sítě Městských
evropských informačních středisek v Olomouckém kraji a představíme ICM na Burze volného času v Prostějově a na
prostějovském Scholarisu – výstavě středních škol v regionu. Na podzim 2016 proběhne také v ICM Den otevřených
dveří, jehož součástí bude připomenutí 15 let existence ICM v Prostějově.
V roce 2016 se plánujeme zapojit také do několika mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ s našimi
zahraničními partnery (projekty Evropské dobrovolné služby, školení pro pracovníky s mládeží apod.)
- JinéZa rok 2015 velmi dobře hodnotíme spolupráci s našimi partnery:
 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Statutární město Prostějov – Zdravé Město Prostějov
 Olomoucký kraj
 Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR
 Národní informační centrum pro mládež Praha

 EURODESK
 Europe Direct Olomouc – Statutární město Olomouc
 UNO – Unie neziskových organizací Olomouckého kraje
 PRKNO – prostějovská sekce Unie neziskových organizací Olomouckého kraje
 Babel Education (Rumunsko)
 AIPC Pandora (Španělsko)
 UFCV de la Loire (Francie)

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

V Prostějově

Dne 25. ledna 2016

Zpracovala: Kateřina Opatrná

