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ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2008

ICM TEPLICE
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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. OS FOCUS je sdružením registrovaným u MVČR (registrace z r. 1995), které přímo navazuje na
práci zájmovou, výchovnou a vzdělávací DDM Teplice. Proto je DDM hlavním partnerem pro činnost ICM. Od roku 2003 je hlavní činností OS FOCUS
zajišťování činnosti ICM.
ICM Teplice vychází při zajišťování služeb v ICM jak z koncepce pro ICM daná kritérii MŠMT a upřesněná NIDM (viz.roční hodnocení) tak také ze zásad,
která si stanovila Asociace informačních center v ČR (které je ICM Teplice členem).
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 zejména 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
v roce 2009 budou výše uvedená tematická vymezení upravena a zredukována dle nových kritérii projednaných v 11 /2008 na konferenci
organizované NICM v NIDM Praha

•

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

Národní informační centrum pro mládež NIDM – Koncepce informačního systému pro mládež – Standardizace ICM v ČR
2. Další události a změny v ICM v roce 2008.
a) k 31.12.2008 došlo k personální obměně ve vedení ICM. Po dlouhodobém vedení ICM J.Řehákem bylo vedení ICM k 1.1.2009 předáno do kompetence
Hany Hamplové. Ostatní externí spolupracovníci ICM zůstávají shodní, u externistky M. Pluskalové bylo zajištěno jedno školení
b) v 07-08/2008 byla provedena zásadní modernizace ICM :
- ICM bylo přemístěno z méně vyhovujícího druhého podlaží do administrativní části DDM v prvním podlaží, lepší přístup ke klientům
- ICM bylo nově vymalováno a byly zakoupeny nové PC stoly
- z rozpočtu DDM byla provedena kompletní rekonstrukce PC sítě ( zkvalitnění internetového připojení) a ICM získalo přímou telefonní linku
- vedoucí ICM (Řehák, Perch) se v roce 2008 zúčastnili všech zásadních porad, konferencí i vzdělávacích a prezentačních aktivit

3. Hlavní plány na rok 2009 ( akce spojené s předsednictvím, účast na Bambiriádě, akce regionálního charakteru, spolupráce s dalšími organizacemi, …)

a) personální stabilizace ICM – plné zapracování nové vedoucí ICM, doplněné o vzdělávací aktivity
b) podržet vysoký standard ICM – viz. hodnocení provedené NICM a dílčí nedostatky, obsažené v hodnotící zprávě napravit
c) ICM bude i nadále poskytovat informace jak v rámci spolupráce se školami a školskými zařízeními v okrese Teplice, tak také v rámci spolupráce
s neziskovými organizacemi v Ústeckém kraji, (viz. spolupráce s ANÚK).
d) provozovatel ICM – OS FOCUS, se bude snažit financovat ICM na základě vícezdrojového financování, (nejen grant MŠMT), ale také získání účelových
dotací např. od Statutárního města Teplice a KÚ Ústeckého kraje.
e) ICM Teplice bude prezentovat svoji činnost na důležitých místních regionálních i celostátních akcích, ( specifikace projekt)
f) zástupci ICM Teplice na konferenci organizované NIDM 11/2008 v Praze akceptovali výzvu ke spolupráci a participaci doporučených programů
spojených s předsednictvím ČR
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4. Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání. Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty, či jiné…

-

-

zajistit personální stabilizaci týmu externích spolupracovníků ICM a zvýšit jejich kvalifikaci jako základní předpoklad pro zajištění kvalitních služeb ICM
aktivně se podílet na vyvážené spolupráci a kooperaci mezi ICM Teplice a níže uvedenými partnery, kteří činnost ICM metodicky řídí :
a) ICM Teplice – NICM, NIDM
b) ICM Teplice – AICM v ČR
zajistit odpovídající spoluúčast na společných prezentačních, projekčních i vzdělávacích aktivitách – posílit participaci ICM Teplice ve
prospěch “hnutí“

Závěr : Spolupráce ICM Teplice a NICM, NIDM s ICM Teplice a AICM v ČR v roce 2008 byla dobrá – aktivně jsme se podíleli na všech společných
programech.
Kvalita činnosti všech forem ICM Teplice se zásadně zlepšila : a) viz. vysoké hodnocení provedené NICM
b) viz. Vlastní vklad při rozsáhlé modernizaci ICM o prázdninách 2008
c) zásadním partnerem při společném organizování a provozování
činnosti ICM je DDM Teplice, v jehož prostorách se ICM nachází a který se zásadní mírou finančně podílel na modernizaci ICM

4

Národní informační centrum pro mládež NIDM – Koncepce informačního systému pro mládež – Standardizace ICM v ČR

Statistická část ( prosím, tyto údaje vyplňujte do tabulek připravených v excelu, které vám byly zaslané spolu s touto předlohou):

5. Personální zajištění činnosti ICM
- Personální zajištění činnosti ICM (např. seznam pracovníků, počet úvazků, počet dobrovolníků, uvést vedoucího ICM a kontakt)

Stálý pracovníci

Dobrovolní pracovníci

Jméno pracovníka

Úvazek

Doba praxe v ICM

Aleš Perch
Jan Řehák
Markéta Pluskalová
Nikola Velvarská
Johanka Brázdová
Zuzana Formanová
Marcela Děkanová

DPP
DPP
DPPČ
DPP
DPP
DPP
DPP

8
6
2
2
3
2
8

Jazyková vybavenost
angličtina, němčina - pasivně
angličtina, němčina - pasivně
angličtina - aktivně
angličtina - aktivně
angličtina - aktivně
angličtina - aktivně

počet
4 - v rámci
spolupráce s DDM
Teplice

Teplice

Název ICM

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

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, )
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Akce v ICM (besedy, soutěže,
výstavy,…)

Název
ICM

Název

TEPLICE

Překroč své
hranice

Kdy

24.1.2008

Prezentace na školách

Počet
účastníků Škola

5

Kdy

Vzdělávání pracovníků ICM

Počet
Jméno
účastníků pracovníka
Řehák
Perch

Prezentace na měsíčních
poradách ředitelů ZŚ v
okrese Teplice

Prezentace ICM zahájení lázeňské
sezony

24.25.5.2008

100

Řehák

Týden otevřených
dveří v DDM

1.5.9.2008

100

Řehák
Hamplová

Perch
Pluskalová

sloupec "2" = uveďte název akce

6

Název
Konference
Lektoři pro
NNO

Seminář NIDM

Kdy

Název

Kdy

Jiné aktivity

Název

29.1.2008

celoročně

7.10.2008

Odborný
informační
servis pro
neziskové
organizace v
Ústeckém kraji

celoročně

VII.08

COMDI

Jednorázové
/
Poč
dlouhodobé Kdy účastn

Odborný
informační
servis pro
školy a
školská
zařízení v okr.
Teplice

Seminář
17.12.2008
NIDM Brno
FS 3-leté
manager
funkční
neziskového
studium
sektoru
školení
NICM

Mezinárodní
aktivity
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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

7. Spolupráce na dalších akcích s jinými organizacemi
Název
ICM

Podíl ICM na akcích zřizovatele
Název akce
Datum
Vaše účast

24.1.2008

Organizace prezentace
možnosti zahraniční
spolupráce

TEPLICE

Překroč (své)
hranice

Název akce

Podíl ICM na akcích AICM
Datum
Vaše účast

Valná hromada
EDUCA 2008
vzdělávací veletrh
Liberec
SEMINÁŘ Brno

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

8. Spolupráce s dalšími organizacemi
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10.4.2008

Jednání VH

31.10.2008

Prezentace
činnosti ICM

17.12.2008

Podíl ICM na akcích s jinými or
Název akce
Datum
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Název ICM
TEPLICE

NICM NIDM

AICM

ANO

ANO

odd.
Eurodesk
regionální
zasloupení

odd. ČNA

odd.
vzdělávání
NIDM

RCV Comdi

Europe
direct

NE

ANO

NE

NE

jiné
GTS,
Int.,ANOÚK

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.

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
TEPLICE

Vyhlašovatel dotace,
grantu apod.
MŠMT
Krajský úřad ÚK

Požadovaná dotace
170.000

Skutečná dotace
100.000,-

80.000,-

0,-

Důvod neposkytnutí dotace
kompetence KÚ - kritéria
splněna

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

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

Název
ICM
MŠMT
Teplice

100000

Jiná
ministerstva
0

Místní
samospráva

Nadace

Vlastní
činnost

EU

Sponzoři

Kraj
0

0

3000

8

0

20681

24000

Jiné zdroje
(např.
zřizovatel,…)
153000

Celkem

1976
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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

11. Statistika návštěvnosti.

2008
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

fyzické osoby v
ICM
105
132
99
118
85
50
rekonstrukce
rekonstrukce
55
60
100
55
859

Akce v ICM

Web –
unikátní
přístupy
834
805
849
901
799
697
569
90
1497
947
713
867
9568

Aktivní webová adresa
www.ddmteplice.cz/icm.html
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mail
neměřeno

telefon
neměřeno
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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

Zpracovali: Hana Hamplová, ved. ICM Teplice
Aleš Perch, předseda OS Focus
14.1.2009
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