ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2007
1. Úvod
Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus, Teplice, který je realizován
v prostorách Domu dětí a mládeže Teplice od roku 2001. Hlavní činností ICM je poskytování, třídění a zpracovávání informací pro mládež. Projekt probíhá
v přímé návaznosti na činnost zájmovou, výchovnou a vzdělávací, kterou zajišťuje DDM Teplice a je realizován na základě smlouvy uzavřené mezi OS
Focus a DDM Teplice.
ICM Teplice poskytuje následující služby:
•

Zpracovávání a aktualizace tištěných informací uložených v označených pořadačích dle tematického vymezení: Vzdělávání, Práce, Volný čas,
Cestování, Zdravotnictví, Sociálně problémové jevy, Ekologie, Stát a společnost, Nadace a granty, Mezinárodní výměny mládeže,
Evropská unie, Ubytování v ČR, Nabídka rekreace, Turistické zajímavosti, Sociální péče, Národnostní a jiné menšiny

•

Elektronické zpracovávání informací především regionálního charakteru a jejich uveřejňování v rámci AICM ČR, ANOÚK, AŠSK, zasílání do
školských institucí v regionu

•

Internet pro veřejnost s možností plnobarevného tisku, využívání PC

•

Kopírování dokumentů

•

Skenování a zálohování dokumentů na přenosná média

•

Vydávání mezinárodních karet ISIC, ITIC a ALIVE

•

Bezplatný odběr časopisů Student IN, ALIVE a mnoha dalších tiskovin

•

Poradenská činnost – především karierové poradenství

•

Regionální partner EURODESKU

•

Organizace přednášek a besed pro veřejnost

2. Personální zajištění činnosti ICM
V roce 2007 byl provoz ICM Teplice zajišťován celkem šesti pracovníky:
V období
celý rok
p. Jan Řehák, vedoucí ICM (plný úvazek) – kontakt rehak@ddmteplice.cz
leden - září
sl. Dagmar Maternová: částečný úvazek (cca. 2-3 hodiny denně)
červen – červenec sl. Zuzana Formanová: částečný úvazek (cca. 5 hodin denně)
říjen – prosinec sl. Johana Brázdová: částečný úvazek (cca. 6 hodin týdně)
říjen – prosinec sl. Markéta Pluskalová: částečný úvazek (cca. 6 hodin týdně)
říjen – prosinec sl. Nikola Velvarská: částečný úvazek (cca. 8 hodin týdně)

počet

úvazek celkem

Dobrovolní
pracovníci
počet

6

2

0

Stálí pracovníci

Název ICM
ICM Teplice

sloupec "2" = počet stálých pracovníků ICM (ne zřizovatele)
sloupec "3" = počet pracovních úvazků stálých pracovníků ICM
sloupec "4" = počet dobrovolných pracovníků, kteří se podílejí na provozu ICM
3. Popis jednotlivých akcí v ICM dle data. Do tabulky uveďte počet akcí.
2.1. – 31.12. 2007
Leden – červen,
září – prosinec
20.2. 2007
15.-16.3. 2007
18.4. 2007
3.-7.9.2007
5.9. 2007
10.10.2007
17.10. 2007
25.10.2007
31.10.-3.11.07
14.11.2007
26.11.2007

Průběžné, pravidelné zajišťování služeb v prostorách ICM
Počítačové hry pro mládež 1x týdně, PC kurzy ve spolupráci s DDM 2x týdně
Účast na školení v ICM Praha (studium a práce v zahraničí)
Účast na Valné hromadě AICM v Jihlavě
Přednáška – Globální problémy: David Šifra
Týden otevřených dveří
Účast na semináři AICM v NIDM Praha
Přednáška – Když přišlo peklo do ráje: David Šifra
Přednáška – Patagonie: Šebestián Šulc
Účast na školení EURODESKU – Praha
Účast na školení AICM v Liberci, účast na veletrhu EDUCA
Účast na školení v ICM Praha (volba povolání)
Účast na školení Soc. agentura – Evropské fondy – Ústí nad Labem

Název
ICM

Akce v ICM
jednorázové

Teplice

3

dlouhodobé

Prezentace

1

Vzdělávání pracovníků ICM
jednodenní

2

5

vícedenní
1

Jiné aktivity

COMDI

EVS

Mezinárodní
aktivity

Nezaměstnaná
mládež

jednorázové

dlouhodobé

0

0

0

0

2

0

sloupec "2,3" = počet akcí informačně-vzdělávacího charakteru pořádaných v prostorách ICM, které jsou vedeny pracovníky ICM, osobami z jiných organizací
či jednotlivci (jedná se o besedy, přednášky, semináře, videoprojekce či promítání filmů apod., které se tematicky vztahují k informačním oblastem ICM)
• jednorázové akce jsou takové, které se konají pouze jednou
• dlouhodobé akce se konají opakovaně, nebo trvají delší dobu
sloupec "4" = počet aktivit, při kterých ICM prezentuje své působení, činnost, zaměření apod.(dny otevřených dveří, přednášky a besedy pořádané ICM na
školách, úřadech práce apod., veletrhy, výstavy)
sloupec "5, 6" = počet vzdělávacích a školicích akcích v ČR i v zahraničí, kterých se pracovníci ICM zúčastnili (pod tabulku uvést přehled akcí)
sloupec "7" = pokud se Vaše ICM aktivně účastní EVS (tzn. vysílá dobrovolníky, či v ICM působí dobrovolník ze zahraničí) uveďte počet dobrovolníků, v
opačném případě uveďte ne
sloupec "8" = pokud Vaše ICM organizuje výměnu mládeže na mezinárodní úrovni uveďte počet zorganizovaných výměn, v opačném případě uveďte ne
sloupec "9" = pokud Vaše ICM poskytuje podporu nezaměstnané mládeži (např. formou přístupu na internet zdarma apod.) uveďte počet nezaměstnaných, v
opačném případě uveďte ne
sloupec "10, 11" = počet jiných akcí (např. kulturně sportovních), které ICM samo pořádá nebo participuje na pořádání
sloupec „12“ = počet diagnostikovaných klientů

4. Spolupráce s dalšími organizacemi
název ICM
Teplice

AICM
ano

odd.ICM NIDM
Ano

odd. Eurodesk
Ano

odd. ČNA
Ne

odd. vzdělávání NIDM

RCV - Comdi

Ne

Ne

Europe direct
Ne

sloupec "2" = pokud spolupracujete s AICM uveďte ano, pokud nespolupracujete uveďte ne
sloupce "3 - 6" = pokud spolupracujete s odděleními NIDM uveďte ano, příp. jakým způsobem (metodická pomoc, regionální zastoupení apod.), pokud
nespolupracujete uveďte ne
sloupec "7" = pokud spolupracujete s RCV 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.

jiné
ANOÚK

5. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (vyhlašovatel dotace, předmět projektu, výsledek). Do tabulky uveďte částky v Kč.

Název ICM
Teplice

Vyhlašovatel dotace, grantu
apod.
MŠMT
MŠMT, AICM
Krajský úřad Ústeckého kraje

Požadovaná dotace
148.500,1.400,147.000,-

Skutečná dotace

Důvod neposkytnutí dotace

80.000,1.400,0

Neschváleno radou ÚK

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
6. Vícezdrojové financování ICM - uvedení všech zdrojů v Kč i v %.
MŠMT

81.400,24 %

Jiná ministerstva

0
0

Kraj

0
0

Místní samospráva
0
0

Nadace
3000,1%

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

EU
0
0

Vlastní činnost
36.000,11 %

Sponzoři
34.800,10%

Jiné
zdroje:
DDM
Teplice
180.000
54 %

Celkem
335.200,-Kč
100%

7. Statistika návštěvnosti.

fyzické osoby v
ICM
leden
119
únor
95
březen
99
duben
127
květen
135
červen
99
červenec
39
srpen
44
září
106
říjen
128
listopad
127
prosinec
95
celkem
1213

Akce v ICM
20
45
65

Web –
unikátní
přístupy
737
667
880
696
598
536
486
560
1024
824
628
381
8017

mail, telefon
neměřeno

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 počet kontaktů ICM prostřednictvím e-mailu, telefonu v uvedeném měsíci
8. Další události a změny v ICM v roce 2007.
Nejpodstatnější změny v roce 2007: nákup nových čalouněných židlí a odstranění původního školního zařízení – tj. celkové zútulnění prostor ICM, dále
začali jsme vydávat karty ISIC, ITIC a ALIVE.
9. Datum zpracování a jméno autora

Zpracovali: Jan Řehák, ved. ICM Teplice
Aleš Perch, předseda OS Focus
14.1.2008

