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ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2010
Občanské sdružení KADET - ICM TŘEBÍČ
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1. Úvod
- představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM…)
Informační centrum pro mládež bylo založeno v únoru roku 2009. A své dveře poprvé otevřelo veřejnosti 18. 9. 2009 ve dvě hodiny odpoledne.
Provozovatel ICM:
Zřizovatelem třebíčského ICM je Občanské sdružení KADET, které ICM zřídilo jako samostatný právní subjekt. Provozovatelem je tedy organizace
s názvem Informační centrum pro mládež Třebíč, která má vlastní IČ a tedy i právní subjektivitu.
Hlavní činnost:
- Hlavní náplní ICM Třebíč je bezplatné poskytování služeb v oblastech vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a
společnost, mládež a EU.
- Jsme provozovatelem internetového informačního portálu
- Shromažďujeme, třídíme a propagujeme nabídky akcí a aktivit pro děti a mládež ve spolupráci s nejrůznějšími organizacemi ve městě
- Organizace besed, přednášek, workshopů, školení pro školní kolektivy, oddíly i veřejnost
Doplňkové služby:
- Internet zdarma (stolní PC a možnost využití WiFi)
- Kopírování a tisk
- Prodej a vypalování CD a DVD
- Přihlášky na SŠ, VOŠ a VŠ
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2. Další události a změny v ICM v roce 2010.

Jednorázové akce:
Týdny pro občanský sektor - únor – květen 2010
Mediální kampaň pro NNO z Třebíče a okolí, které se věnují dětem a mládeži.
Každý pátek vycházela pravidelná rubrika v Třebíčském deníku (od října vychází nová rubrika: „Co s volným časem?“)
Fotosoutěž „DOTKNI SE NEBE“ aneb vše co se týká počasí - 23. 3. 2010 – Světový meteorologický den
Den země - 22. 4. 2010
Popis: Účast na akci Zdravého města s propagačním stánkem a aktivitami ICM.
Světový den svobody tisku - 3. 5. 2010
Popis: Beseda s novináři, exkurze do redakce některých z místních novin, exkurze do tiskárny.
Bambiriáda 2010 – 21. – 22. 5. 2010
Popis:Presentační stánek ICM
1. SVÍČKA ÍČKA! - 10. 9. 2010
Popis: U příležitosti slavnostního otevření ICM proběhla na podzámecké nivě presentace třebíčských organizací – přehlídka volnočasových aktivit
(zapojeno 10 organizací) a ve večerních hodinách proběhl koncert dvou místních začínajících kapel a hvězdou večera byla Anna K.
V rámci akce vyšla publikace o volnočasových aktivitách v Třebíči (byla rozeslána do všech domácností v Třebíči).
Den proti drogám - 11. 11. 2010
Popis: Výtvarná soutěž – tvorba plakátu.

Další události roku 2010:
-

Ve spoluprácí s O. s. Vrátka jsme do ICM dostali tři nové dobrovolníky (na období září – prosinec), kteří u nás vykonávali praxi v rámci svého
rekvalifikačního kurzu na administrativní pracovníky. Šlo o mladé lidi s tělesným nebo lehkým mentálním postižením.

-

Změna otvírací doby:
- Pondělí – Čtvrtek: 11:00 – 17:00
- Pátek: 10:30 – 15:30
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3. Hlavní plány na rok 2011 (akce spojené s předsednictvím, účast na Bambiriádě, akce regionálního charakteru, spolupráce s dalšími organizacemi, …)

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Den země - 22. 4. 2011
Popis: Účast na akci Zdravého města Třebíč s propagačním stánkem a aktivitami ICM.
Připomenutí 25 let výročí havárie v Černobylu - 26. 4. 2011
Popis: Promítání dokumentárního filmu (na ZŠ a SŠ v okrese, v odpoledních hodinách v prostorách ICM)
Bambiriáda 2011 - 20. – 21. 5. 2011
Popis: Presentace ICM a jeho aktivit v Jihlavě.
Beseda na téma Agenda 21 - 14. 6. 2011
Popis: V tento den byl v minulosti přijat na konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru dokument nazvaný Agenda 21. V našem městě je pojem
velice používaný, ale málo kdo ví, co přesně znamená. Půjde tedy o besedu s odborníkem na toto téma.
- Osobní záštitu nad akcí přebírají Iveta Ondráčková (Koordinátorka Agendy 21 pro Třebíč) a místostarosta Marie Černá (radní pro volný čas).
Dny zdraví - Říjen 2011
Popis: Účast na akci Zdravého města Třebíč s propagačním stánkem a aktivitami ICM.
Den ulovení posledního medvěda na Šumavě - 14. 11. 2011
Popis: Od 20. 9. 2011 do 31. 10. 2011 poběží soutěž o nejlepšího vyrobeného medvěda. Vyhlášení výsledků proběhne na promítání filmu v kině pro školní
družiny i veřejnost k příležitosti Dne ulovení posledního medvěda na Šumavě.

DOBROVOLNÍKEM NA NEČISTO!
Celý koloběh akcí pořádáme ve spolupráci Zdravého města a DDM Třebíč. Do akce bude zapojeno dalších minimálně 10 organizací z Třebíče.
Setkání s partnery - Konec března 2011 (začátek dubna 2011)
Popis: proběhne přátelské setkání organizací pracujících s dětmi a mládeží v našem městě, kde budou zástupci těchto organizací seznámení s přípravou
akce „2. SVÍČKA ÍČKA“ která se v letošním roce bude věnovat nejen volnočasovým aktivitám, ale především neziskovým organizacím, které pracují
s dobrovolníky v jakémkoli oboru.
Na toto setkání budou ovšem pozvány všechny organizace věnující se obecně dětem a mládeži (tedy ne jen ty volnočasové či dobrovolnické). Zástupci
organizací dostanou vypracované písemné materiály o dobrovolnictví obecně (jak s dobrovolníky pracovat, jak je motivovat…), rozšířené o informace
z našeho města, tedy například jaké jsou ověřené možnosti získávání dobrovolníků…
Počítáme s účastí cca 35 různých neziskových organizací.
Na toto setkání bude do konce dubna navazovat vlna individuální setkání se zástupci jednotlivých organizací a pracovnicí ICM, která má ukončený
akreditovaný kurz „Výchova k dobrovolnictví“, kde budou řešeny možnosti práce s dobrovolníky přímo v jednotlivých organizacích.
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Dobrovolnictví pro všechny - Pondělí 18. 4. 2011
Popis: V rámci Evropského dne informací proběhne půldenní beseda pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ a studenty SŠ na téma dobrovolnictví. V rámci
půldenního programu se posluchači seznámí s tím, co je to dobrovolnictví v ČR a co je Evropská dobrovolná služba, jak se mohou do jednotlivých koloběhů
zapojit, co jim tato činnost může přinést. Mimo obecných informací se účastníci podívají do tří organizací působících v Třebíči a pracujících s dobrovolníky a
seznámí se přímo s prostředím těchto organizací. Dále bude na tuto besedu pozván dobrovolník, který byl v rámci Evropské dobrovolné služby půl roku v
zahraničí a poví posluchačům své vlastní zážitky z cesty.
2. SVÍČKA ÍČKA aneb NUDA JE OUT! - Sobota 3. 9. 2011
Popis: Jde o tradiční akci spojenou s oslavou výročí založení Informačního centra pro mládež v Třebíči, která se každoročně věnuje jinému tématu. Uplynulý
ročník se zabýval volnému času dětí a mládeže, letošní ročník je věnován dobrovolnictví.
Akce bude stejně jako v předchozích letech rozdělena na dvě části a letos poprvé i na dvě místa. V odpoledních hodinách (od 14:00 do 19:00) půjde zejména
o přehlídku neziskových organizací pracujících s dobrovolníky v jakémkoli oboru (volný čas, sociální služby, neformální vzdělávání,…). Organizace budou mít
možnost presentovat své aktivity hned na dvou místech – Karlovo náměstí a Podzámecká niva v Třebíči. Obě tato místa se nachází v centru města, jsou tedy
dobře dostupná a leží nedaleko od sebe. Každý prostor nabízí jiné podmínky a tedy i více možností pro presentaci jednotlivých organizací. Nechceme totiž
návštěvníkům akce nabídnout pouze statické stánky s letáčky, ale chceme, aby si mohli činnost jednotlivých organizací vyzkoušet na vlastní kůži.
Organizace se mohou presentovat stánkem a aktivitami na Karlově náměstí, nebo Podzámecké nivě, případně také na pódiu, které bude postaveno na
Karlově náměstí.
Po devatenácté hodině bude zahájena druhá část programu, která bude pokračovat již jen na pódiu na Karlově náměstí. Již tradičně bude spojena především
se zábavou a vystoupí zde dětské a mládežnické taneční skupiny a své umění předvedou začínající hudební kapely.
Dobrovolníkem na nečisto! - 3. – 30. 9. 2011
Popis: Ve spolupráci s nejrůznějšími organizacemi v Třebíči (organizace, které se budou presentovat na akci 2. SVÍČKA ÍČKA) proběhnou dny otevřených
dveří pro dobrovolníky. Cílem této akce bude, aby si lidé, kteří chtějí dělat dobrovolnou činnost, mohli vyzkoušet, jak taková práce v různých organizacích a
různých projektech vypadá. Jednoduše by se v předem domluvených termínech stali dobrovolníkem vybrané organizace bez jakýchkoli závazků. ICM bude
v této části projektu působit jako koordinátor mezi potencionálními budoucími dobrovolníky a organizacemi a zároveň bude jednou z přijímacích organizací.
Publikace s názvem „Dobrovolnictví v Třebíči“ – (Distribuce – přelom srpna a září 2011)
Abychom s posledními částmi projektu seznámili co největší okruh veřejnosti a zároveň co nejvíce propagovali dobrovolnictví a zapojené organizace, vyjde
v rámci projektu publikace s názvem „Dobrovolnictví v Třebíči“. Mimo rad a typů, jak se stát dobrovolníkem u nás i v zahraničí, zde veřejnost najde
představení všech zapojených organizací i s kontakty a nabídkou možností zapojení do jejich činností. Tyto publikace pak budou umístěny do knihoven, škol,
na úřady a budou rozneseny do poštovních schránek všech domácností v Třebíči.

PES PŘÍTEL ČLOVĚKA
Na akcích se bude podílet Útulek pro opuštěná zvířata Třebíč a Liga na ochranu zvířat ČR (místí organizace Třebíč). Osobní záštitu nad akcí přebírá starosta
města Pavel Heřman a bude zároveň členem odborné poroty hodnotící fotografie.
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Fotosoutěž – „Pes přítel člověka“ - Duben – květen 2011
Popis: Se začátkem dubna odstartuje fotografická soutěž o zajímavé ceny. Fotografie pak budou použity na výstavu v rámci Evropského dne parků.
Evropského dne parků - 24. 5. 2010
Popis: V rámci tohoto dne proběhne vernisáž přibližně čtrnáctidenní výstavy fotografií, která bude umístěna přímo v jednom z parků ve městě. Protože
fotografie budou s tématem „Pes přítel člověka“ rádi bychom se zasadili i o vybudování oficiálního výběhu pro psy v tomto parku.
Výběh pro psy Hrádku – duben 2011
Popis: V rámci projektu „Pes přítel člověka“ chceme vyjednat obnovení výběhu pro psy v místním lesoparku na Hrádku. Jednání budou zahájena na prvním
dubnovém zasedání rady města. Místní výběhy pro psy jsou ve velké míře umístěny u hlavních silnic nebo u kolejí a lokalita na Hrádku je chovateli psů velmi
navštěvována a oblíbená zejména svým klidem. Oficiální výběh pro psy by zde byl tedy velkým přínosem.

4. Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání. Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty, či jiné…
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Statistická část ( prosím, tyto údaje vyplňujte do níže uvedených tabulek připravených v excelu):
5. Personální zajištění činnosti ICM
- Personální zajištění činnosti ICM (např. seznam pracovníků, počet úvazků, počet dobrovolníků, uvést vedoucího ICM a kontakt)

Stálí pracovníci

Dobrovolní pracovníci

Název ICM
Jméno pracovníka

ICM TŘEBÍČ

Úvazek

Doba praxe v ICM

Jazyková vybavenost

Barbora Matějíčková

dohoda o
provedení
činnosti

1 rok

angličtina

Lenka Matysová

dohoda o
provedení
činnosti

1 rok

angličtina, němčina,
španělština (základy)

Počet

6

sloupec "2" = vyplňte jméno pracovníka
sloupec "3" = uveďte jaký pracovní poměr a úvazek u vás pracovník zastává
sloupec "4" = uveďte dobu praxe pracovníka v ICM
sloupec "5" = vypište prosím, jakým jiným jazykem než českým, pracovník hovoří a v jaké úrovni (pro možnost využijí při mezinárodních akcích)
sloupec "6" = uveďte, zda využíváte spolupráce s dobrovolníky – pokud ano, v jakém počtu
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6. Popis jednotlivých akcí v ICM dle data. Do tabulky uveďte počet akcí.
- Popis jednotlivých konkrétních aktivit za uplynulý rok dle data + počet účastníků dané akce(výstavy, přijetí dobrovolníka, výměny mládeže, účast na školení
či stáži, pořádání soutěží, besed, )
Akce v ICM (besedy,
soutěže, výstavy,…)
Název
ICM
Název

Kdy

Dotkni se 23. 3.
nebe
2010
Jak se
píší
noviny
1.
SVÍČKA
ÍČKA

ICM
Třebíč

Drogy
ne!

3. 5.
2010
10. 9.
2010
11.
11.
2010

Počet
účastníků

150

32

700

83

Prezentace na
školách
Počet
Škola Kdy účast
níků

Vzdělávání pracovníků ICM

Jiné aktivity

Jméno
pracovníka

Název

Kdy

Barbora
Matějíčková

Bezpečně online

září říjen
2010

Týdny pro
neziskový
sektor

dlouhodobé
(únor - květen)

Výchova k
dobrovolnictví

podzim
2010

Co s
volným
časem?

dlouhodobé (od
září stále)

Barbora
Matějíčková
Barbora
Matějíčková

MBTC
Barbora
Jahodová

sloupec "2" = uveďte název akce
sloupec "3" = uveďte, kdy akce probíhala
sloupec "4" = kolik se akce zúčastnilo klientů
sloupec "5" = uveďte název školy, kde prezentace probíhala
sloupec "6" = uveďte, kdy prezentace probíhala
sloupec "7" = kolik se prezentace zúčastnilo studentů
sloupec "8" = uveďte jméno pracovníka, který se školení či jiné vzdělávací akce zúčastnil
sloupec "9" = uveďte název školení či jiné vzdělávací akce
sloupec "10" = kdy se tato akce konala
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Mezinárodní
aktivity

21. - 24.
leden
2010
červenec
- říjen
2010

Název Kdy

Název

Jednorázové /
dlouhodobé

COMDI

Kdy

Počet
účastníků
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7. Spolupráce na dalších akcích s jinými organizacemi

Název
ICM

Podíl ICM na akcích zřizovatele
Název akce

Datum

Vaše účast

Podíl ICM na akcích AICM
Název akce

Datum

Vaše účast

Podíl ICM na akcích s jinými oraganizacemi
Název akce
Den Země

ICM
TŘEBÍČ
sloupce "2, 5, 8" = uveďte názvy akcí, na kterých se ICM podílelo
sloupce “3, 6, 9” = uveďte datum, kdy se akce konala
sloupce”4, 7, 10” = uveďte, jakým způsobem se ICM na akci podílelo
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Datum

Bambiriáda

22.4.2010
21. - 22. 5.
2010

Mikuláš na ledě

5.12.2010

Vaše účast
propagační stánek
propagační stánek
koordinace zajištění
programu pro děti
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8. Spolupráce s dalšími organizacemi

Název ICM

NICM NIDM
ANO

odd.
vzdělávání
NIDM
NE

odd.
Eurodesk
NE

odd. ČNA
NE

RCV Comdi

AICM
NE

NE

Europe
Direct

jiné

NE
AJAK Třebíč
DDM Třebíč
DFS Rouchováček
HALAHOJ
HFK Třebíč
Klub Zámek
Klub žonglování MagniS
o.s.KADET
PPP Třebíč
RDMKV
SK HS Třebíč
Třebíč Nuclears
Třebíčská knihovna
Třebíčské centrum, o.s.
Třebíčský deník
Vysočina Education
Zdravé město Třebíč

ICM TŘEBÍČ
sloupec "2" = pokud spolupracujete s odděleními NIDM uveďte ano, příp. jakým způsobem (metodická pomoc, regionální zastoupení apod.), pokud
nespolupracujete uveďte ne
sloupce "3 - 7" = pokud spolupracujete uveďte ano, pokud nespolupracujete uveďte ne
sloupec "8" = pokud jste střediskem Europe direct uveďte ano, pokud nejste uveďte ne
sloupec „9“ = pokud spolupracujete s jinými organizacemi, uveďte název organizace.
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9. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek). Do tabulky uveďte částky v Kč.
- Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek úspěšnosti a v případě podpoření v jaké výši)

Název ICM

Vyhlašovatel dotace,
grantu apod.
Fond Vysočina
Zdravé město Třebíč

Požadovaná dotace
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč

Skutečná dotace
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč

ICM TŘEBÍČ
sloupec "2" = uveďte název vyhlašovatele dotace, grantu apod.
sloupec "3" = uveďte výši požadované dotace v Kč
sloupec "4" = uveďte výši přiznané dotace v Kč, v případě, že dotace nebyla přiznána uveďte 0,- Kč
sloupec „5“ = uveďte důvod neposkytnutí dotace
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Důvod neposkytnutí
dotace
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10. Vícezdrojové financování ICM - uvedení všech zdrojů v Kč i v %.

MŠMT

Jiná ministerstva

Kraj

Místní
samospráva

Nadace

EU

Vlastní činnost

Sponzoři

Jiné zdroje
(např. zřizovatel,…)

Celkem

30 000,00 Kč
6,52%
50 000,00 Kč
10,86%

Zřizovatel:
300 000,00 Kč
65,22%
80 000,00 Kč
17,39%

sloupce "1" - "9" = uveďte výši podpory v Kč v prvním řádku, v % ve druhém řádku
sloupec "9" = v případě, že čerpáte finance z jiných zdrojů, uveďte z jakých

12

460 000,00 Kč
100%

Národní informační centrum pro mládež NIDM – Koncepce informačního systému pro mládež – Standardizace ICM v ČR
11. Statistika návštěvnosti.

2010

Fyzické osoby v
ICM (Uveďte
počet osob)

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

42
38
56
73
69
56
0
0
87
74
62
41

celkem

598

Akce v ICM
(Uveďte počet
osob)

150
32

700
83

965

Web – unikátní
přístupy (Uveďte
počet návštěv)

Web (Uveďte adresu)

383
465
544
486
815
368
294
445
706
455
548
483
5992

www.icmtrebic.cz

sloupec "2" = uveďte počet fyzických osob v ICM v uvedeném měsíci
sloupec "3" = uveďte počet fyzických osob na akcích ICM (ne na akcích zřizovatele) v uvedeném měsíci
sloupec "4" = uveďte počet návštěvnosti webových stránek ICM (ne stránek zřizovatele) v uvedeném měsíci
sloupec “5“ = uveďte aktuální funkční webovou adresu ICM
sloupec "6, 7" = uveďte počet kontaktů ICM prostřednictvím e-mailu a telefonu v uvedeném měsíci

12. Datum zpracování a jméno autora

29. 3. 2011

13

Barbora Matějíčková

Mail (Uveďte
počet dotazů)

Telefon (Uveďte
počet dotazů)
15
15
18
33
17
11
10
20
44
24
21
14

7
11
13
12
23
8
3
10
38
8
5
5

242

143

