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- Představení ICMVznik
Informační centrum pro mládež v Třebíči bylo založeno pod hlavičkou Občanského sdružení KADET v roce 2013.
Navazuje na činnost základního článku „Občanské sdružení KADET – Informační centrum pro mládež Třebíč“, které
bylo zrušeno 2001. V současné době se nachází v nově rekonstruovaných prostorách vlakového nádraží v Třebíči.
Hlavní činnost
Informační centrum pro mládež je v Třebíči otevřeno široké veřejnosti každý všední den (po - čt 8:00 - 20:00, pá
8:00 – 16:00).
Hlavní činnost Informačního centra pro mládež Třebíč:
- shromažďování, třídění a ukládání informací z oblastí stanovených v rámci státní politiky pro oblast dětí a
mládeže a Evropské charty pro mládež, závazné pro členy evropské informační sítě pro mládež – ERYICA;
- distribuce informací v rámci informačního systému mládeže a rozvíjení informační a poradenské činnosti v co
možná nejširším rozsahu;
- neustále zlepšování informovanosti mladých lidí a umožnění jejich participace na tomto úkolu;
- organizace školení, seminářů a workshopů v rámci uvedených oblastí.
Služby
 Student point
Jedná se o místo pro studenty s možností studia, relaxace, plánování projektů s výrazným zapojením studentů do
plánování a realizace aktivit. Místnost je přímou součástí ICM a pro studenty je zdarma. Dochází tak k přímému
propojení služeb ICM a spontánních aktivit studentů, kteří si plánují svoje vlastní projekty.

 Coworkingové centrum
Pro zájemce nabízíme sdílenou kancelář. Je to prostor pro mladé začínající podnikatele a lidi, kteří nemají vlastní
prostory, kde se mohou setkávat s obchodními partnery.
- Zhodnocení uplynulého roku 2015Hlavní cíle, které jsme si dali na rok 2015, se nám podařilo splnit.
Za největší úspěch považujeme přestěhování do nových prostor na vlakové nádraží a navázání úzké spolupráce
s městem.
Místo jedné místnosti máme 4 a dokázali jsme přijmout i 4 brigádníky, kteří nám pomáhají. Přestěhování vedlo i
k rozšíření služeb. Ke stěhování došlo v průběhu září a října a hned první týdny po přestěhování vedly ke zvýšení
návštěvnosti. Ukazuje se tak, že jsme zvolili správnou cestu.
- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 MONITORING A ANALÝZA POTŘEB MLÁDEŽE
Na základě veřejného dotazníku šířeného hlavně mezi třebíčské studenty a mládež budeme sledovat potřeby studentů a
mládeže. Budeme se snažit přizpůsobit naše služby, tak aby vyhovovaly zmíněné cílové skupině. Dotazník by měl
vysledovat problémy ve městě, které mladé lidi trápí. Průzkum bude probíhat ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč
a Studentským parlamentem. Výstupy průzkumu budou projednány na radě města.

ÚČAST NA REGIONÁLNÍCH AKCÍCH
Plánujeme se aktivně účastnit na veletrhu práce – FORTEL a na veletrhu vzdělávání DIDACTA, které v Třebíči
každoročně probíhají. V rámci zajištění brigád pro studenty a mládež budeme spolupracovat s Hospodářskou komorou.
SPOLUPRÁCE S REGIONÁLNÍMI MÉDII
Navážeme na dlouhodobou spolupráci s Třebíčským deníkem a Horáckými novinami a budeme pokračovat
v publikování článků v těchto novinách. Rádi bychom získali možnost pravidelně publikovat v rubrice pro mládež. Na
základě dohody s radnicí budeme našimi články přispívat i do městského zpravodaje.
ORGANIZACE INFORMAČNÍCH AKCÍ
V této oblasti se budeme řídit převážně výsledky z veřejného průzkumu a témata seminářů a workshopů budeme
vymýšlet na základě zájmu studentů a mládeže. Plánujeme organizovat dva semináře či workshopy měsíčně.
PROPAGACE NA AKCÍCH PRO VEŘEJNOST JINÝCH POŘADATELŮ
Navážeme na spolupráci se Zdravým městem Třebíč, které pořádá celou řadu akcí a kampaní, na kterých se budeme
účastnit. Jedná se minimálně o jednu akci za čtvrt roku (např. Dny zdraví, Cesta za čistým vzduchem atd.). Některých
kampaní se budeme účastnit aktivně jako spoluorganizátoři, jinde budeme přítomni s propagačním stánkem, kde
budeme prezentovat činnost ICM.
INFORMACE NA ŠKOLÁCH
Budeme pokračovat v plnění propagačních stojanů, které máme na všech základních a středních školách, informacemi

z ICM i jiných organizací. Aktualizaci a údržbu zařizuje student dané školy, který je „infobodem“ své školy a spolužáci se
na něj mohou obracet s dotazy. Plánujeme pracovat s těmito mladými lidmi a vzdělávat je.
PREZENTACE ÚSPĚŠNÝCH MLADÝCH LIDÍ
Během celého roku plánujeme zrealizovat 6 - 10 besed s mladými podnikateli, kteří mohou studenty a začínající
podnikatele inspirovat a pomoci jim. Na tyto besedy bude navazovat série článků v městském Zpravodaji. Besedy budou
pro účastníky zdarma.
- Jiné-

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

V Třebíči Dne 25. 1. 2016

Zpracoval: Jan Burda

