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Zpráva o činnosti ICM, Josefská 15, Brno za rok 2006
Představení ICM
V roce 1998 založila ASK ČR Informační centrum pro mládež. Toto centrum se
v průběhu roku 1999 stalo členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro
mládež v České republice (AICM). Asociace středoškolských klubů ČR provozuje v Brně na
Josefské ulici 15, "Informační centrum pro mládež, Josefská 15, Brno", toto je dostupné z pěší
zóny, 100 m od hlavního vlakového nádraží, přímo v centru města. Kontrolami NIDM
(MŠMT) bylo zařazeno do I. kategorie informačních center. V červenci roku 2003 bylo ICM,
Josefská 15 v Brně vybrána pro zřízení regionální pobočky Evropské informační služby pro
mládež EURODESK. ICM při ASK ČR bylo ČNA Mládež vybráno jako pracoviště
regionálního konzulta EU programu Mládež (od 29. 2. 2004 do 31. 12. 2006) pro
Jihomoravský kraj. Do ICM tak přicházejí i lidé hledající informace klasického ICM, ale také
odborné informace o programu Mládež a informace ze sítě Eurodesku. V průběhu roku 2005
ICM navázalo spolupráci s Evropským informačním centrem EURO DIRECT při krajské
Knihově Jiřího Mahena. V červnu roku 2006 byla navázána velmi úzká spolupráce s EURO
Centrem Brno, které pracuje pod Úřadem vlády ČR.
Činnost regionálního konzultanta bylo pro ICM velmi přínosná, bohužel na konci roku
bylo nutno z časových důvodu se této funkce vzdát a přihlásit do výběrového řízení další
pracovníky. Bylo by prospěšné minimálně vytvořit kontaktní místo s programem Mládež
v akci pro mládež a studenty, kteří do ICM chodí.
Eurodesk funguje v ICM jako další zdroj informací pro návštěvníky a pracovníci jsou
schopni získávat informace z celé EU, dle požadavků klientů.
Personální zajištění činnosti ICM
V roce 2006 zaměstnávalo ICM celkem 3 pracovníky.
Dohromady tito pracovníci
v průběhu roku vytvořili jeden celý přepočtený pracovní úvazek. Financování mezd bylo
především z dotace MŠMT. Další celkově půl úvazek byl tvořen dobrovolnými pracovníky.
Popis jednotlivých konkrétních aktivit za uplynulý rok, seřazeno datumově
Výstavy byly pořádány ASK ČR, nikoliv ICM (např. přehlídka keramických dílen).
Výměny mládeže jsou taktéž pořádány ASKČR.
Pracovníci ICM se účastnili několika školení pořádanými např. ČNA Mládež, MŠMT,
NIDM MŠMT, EURODESK, KÚ JmK, Magistrátem města Brna. Další školení, kterých se
pracovníci ICM účastnili, byly zaměřeny na informace, čerpání a využití evropských fondů.
ICM pořádalo několik seminářů ve spolupráci s ČNA Mládež (působení regionálního
zástupce) o možnostech využití Programů Mládež, EVS a dalších. Další přednášky byly
pořádány s EURO DIRECTem či EURO Cetrem.
Občanské sdružení ASK ČR je registrováno u Ministerstva vnitra České republiky
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Přehled podaných všech projektů na činnost ICM

Vyhlašovatel

Předmět projektu

Výsledek

Výše

Magistrát města Brna

Zajištění činnosti ICM

přiznaná dotace

32 000, -

MŠMT

Zajištění činnosti ICM

přiznaná dotace

200 900, -

Finanční záležitosti ICM
V roce 2006 byly celkové náklad na činnost ICM ve výši 350 748, – Kč, tedy pouze 66
% nákladů však bylo pokryto z dotace. Další náklady (117 848 Kč) byly hrazeny z vlastních
zdrojů ASK ČR což není dlouhodobě udržitelné a bez zachování či růstu dotace nebudeme
moci ICM dlouhodobě provozovat.
V rámci celkové dotace bylo poskytnuto 56 000 Kč na pořízení 4 ks PC a nového
software. Celkové náklady pořízeného vybavení byly 82 853 Kč. Toto velmi přispělo ke
zkvalitnění vybavení ICM. V následujícím roce chceme obnovit síť a zavést WI-FI internet
pro mladé uživatele. Díky novým počítačům vzrostl standart poskytovaných služeb; PC
odpovídají požadavků na výkon dnešní mládeží.
Statistika návštěvnosti
Počet návštěvníků
na akcích
2006 návštěvníci
na webu
pořádaných
ICM
(odhad)
ICM
leden
174
0
65
únor
324
1
75
březen
286
1
49
duben
273
0
58
květen
283
2
104
červen
275
0
97
červenec
188
0
67
srpen
226
0
81
září
309
1
96
říjen
281
0
84
listopad
312
2
78
prosinec
198
0
43

telefoní
kontakty
39
45
37
39
43
52
29
37
46
38
34
37

Další provozní a jiné události či změny uskutečněné v ICM v daném roce
Díky poskytnuté dotaci z MŠMT a m. Brna jsme mohli začít poskytovat internet pro
studenty zdarma. Toto je v dnešní době, kdy mají v Brně studenti internet zdarma na všech
středních školách a fakultách, v podstatě standart ve službách pro mládež.

