Zpráva o činnosti Informačního centra pro mládež,
Teplice
za rok 2006
1. 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 zpracování 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:
•

zpracování 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, Nabídka rekreace,
Turistické zajímavosti, Sociální péče, Národnostní a jiné menšiny

•

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

•
•
•
•
•

internet pro veřejnost s možností černobílého i barevného tisku
kopírování dokumentů
skenování dokumentů
vydávání mezinárodních karet ISIC a ITIC
volný odběr časopisů Student IN, ALIVE a mnoha dalších tiskovin

Činnost ICM v loňském roce probíhala v souladu s provozním řádem celoročně, vždy pondělí
– pátek od 9.00 do 12.00 hod a 13.00 – 16.00 hod, tj. minimálně 30 hodin týdně.

2. Personální zajištění činnosti ICM:
V roce 2006 byl provoz v ICM Teplice stabilně zajišťován třemi pracovníky:
V období
leden – srpen sl. Iveta Havlová: částečný úvazek (cca. 3 hod. denně)
červenec – prosinec sl. Dáša Maternová: částečný úvazek (cca. 2–3 hod.denně)
celý rok – p. Jan Řehák, vedoucí ICM (plný úvazek, hrazen z rozpočtu DDM)
v letních měsících byla činnosti ICM zajišťována ještě dalšími třemi brigádníky.

3. Přehled aktivit v roce 2006:
•
•
•
•
•
•

Organizace valné hromady AICM v Teplicích – duben
Účast dvou pracovníků ICM na školení manažerů v Zátoni – srpen
Účast na školení MŠMT k podávání projektů - KÚ Liberec - říjen
Účast na veletrhu NISA SCHOLA v Liberci – listopad
Uzavření smlouvy se společností GTS int. o zastoupení (vydávání karet ISIC, ITIC)
Účast na konferenci ICM v Lomnici nad Popelkou – prosinec

4. Přehled všech podaných projektů na činnost ICM (r.2006)
•

MŠMT – Doplňovací část projektu na rok 2006: rozšíření původního projektu,
podávaného v roce 2005 o částku 35.000,- Kč na pořízení PC a tiskárny Zebra pro
ISIC cards, - výsledek: podpořeno částkou 24.500,-Kč

•

Nadace Eurotel – Předmět projektu: Informační + komunikační a zájmové centrum,
požadováno 100.000,-Kč, projekt nepodpořen

•

Krajský úřad Ústeckého kraje – Předmět projektu: Informační centrum pro mládež,
rozšíření mimoškolní výchovy, požadováno 226.000,-Kč, projekt nepodpořen

•

MŠMT – Projekt Informační centrum pro mládež 2007, požadováno 148.500,-Kč,
projekt podpořen částkou 80.000,-Kč

5. Finanční záležitosti ICM:
Celkové náklady na projekt:
Dotace MŠMT:
Náklady OS Focus na projekt:
Participace DDM Teplice:

492.014,-Kč
144.500,-Kč z toho mzdové prostředky
a OPPP: 75.000 Kč
158.314,-Kč
333.700,-Kč

6. Statistika návštěvnosti ICM (r. 2006):
•

Fyzické návštěvy:

Leden:
89
Únor:
82
Březen:
110
Duben:
122
Květen:
79
Červen:
63
Červenec:
31
Srpen:
66
Září:
77
Říjen:
89
Listopad:
105
Prosinec:
58
----------------------Celkem:
971 osob

Webové počítadlo bohužel nebylo v roce 2006 ještě instalováno, měříme přístupy od ledna
2007.

7. Nejdůležitější změny uskutečněné v roce 2006:
•
•
•
•

Zakoupení nového PC pro potřeby klientů ICM
Zakoupení tiskárny na štítky karet ISIC/ITIC, podepsání smlouvy o zastoupení se
společností GTS international
Pořízení kopírovacího stroje Canon (převod z DDM Teplice) pro potřeby klientů
Nástup a proškolení nového – stabilního zaměstnance ICM, sl. Maternové

Zpracoval:

Jan Řehák, vedoucí ICM

Finanční podklady: Aleš Perch, zástupce zřizovatele ICM

V Teplicích dne 26.4.2007

