Združenie Informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike

Výročná správa

2000

Vypracoval:
Michal Dobiaš – predseda ZIPCeM

Obsah:

•
•
•
•

Stručne o organizácií
Program
Členovia
Členovia orgánov ZIPCeM

• Aktivity v roku 2000
• Zasadnutia orgánov ZIPCeM v roku 2000
• Zdroje financovania a hospodárenie v roku 2000

Stručne o organizácií:
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike je
strešnou organizáciou pre jednotlivé Informačné centrá mladých, ktoré pôsobia
v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom ZIPCeMu je spolupráca s ICM, ich
metodické usmerňovanie, spoločná metodika práce s cieľom vložiť do všetkých ICM
jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, ktorý by vychádzal
s objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečoval potrebné
informácie a poradenstvo.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike má
ambíciu byť prirodzeným partnerom Ministerstva školstva Slovenskej republike na
komunikácie, riešenie problémov, prípadne nové podnety. Máme záujem ponúknuť
orgánom štátnej správy kvalifikovaných odborníkov na obsadenie miest v rôznych
odborných a poradných komisiách, prípadne orgánoch a rovnako im ponúknuť nové
podnety, zručnosti a skúseností, ktoré sme nabrali počas našej dlhodobej práce
zameranej na informácie a poradenstvo pre mládež.
Program ZIPCeM:
Podpora a rozvoj siete Informačných centier mladých a iných Informačných
a poradenských organizácií podobného zamerania, ďalej len ICM nasledovnými
formami:
• Združovať Informačné centrá mladých v Slovenskej republike a dávať súhlas na
používanie značky ICM aj v plnom názve,
• Metodicky ich usmerňovať po stránke odbornej a jednotnej metodiky práce,
• Zabezpečovať pre jednotlivé ICM potrebné informácie a materiály, jednotné pre
všetky ICM na Slovenku,
• Koordinovať spoločné postupy a metódy práce pre všetky ICM,
• Zabezpečovať medzinárodné aktivity a spoluprácu predovšetkým s partnerskými
organizáciami a ERYCOU,
• Spolu zabezpečovať finančné krytie na činnosť jednotlivých ICM, predovšetkým
poskytnúť s prostriedkov ZIPCeM jedného profesionálneho pracovníka na každé
ICM,
• Organizovanie odborných seminárov a stretnutí, vzdelávacích programov a stáží
doma a v zahraničí pre pracovníkov a expertov jednotlivých ICM za účelom
koordinácie činností,
• Oboznamovanie členov ZIPCeM o právnych predpisoch dotýkajúcich sa ich
činností, pomoc pri vyhľadávaní a tvorbe ekonomických zdrojov,
• Vytvorenie centrálnej databanky, knižnice a dokumentačného strediska, rozvoj
informačných technológií, vytváranie predpokladov pre prenos dát medzi
jednotlivými ICM pomocou počítačových sietí, tvorba software pre takéto siete,
• Ovplyvňovanie štátnej, regionálnej a miestnej politiky voči mládeži, alebo
dotýkajúce sa mládeži s cieľom vytvárania legislatívnych, organizačných
a materiálnych podmienok pre vznik, rozvoj činnosti a vzájomnú spoluprácu
jednotlivých ICM,

• Spolupracovať s vládnymi, nevládnymi, štátnymi a samosprávnymi orgánmi
a organizáciami doma a v zahraničí pri tvorbe a realizácií ich politiky v oblasti
práce s mládežou,
• Informovanie verejnosti o práci, činnosti a výsledkoch jednotlivých ICM
a ZIPCeMu prostredníctvom vlastného „Tlačového a informačného útvaru“.
Členovia:
ICM Bratislava
ICM Banská Bystrica
ICM Humenné
ICM Topoľčany
ICM Trenčín
ICM Trnava
ICM Martin
ICM Malacky
ICM Nižná
ICM Piešťany
ICM Prievidza
ICM Poprad
ICM Spišská Nová Ves
ICM Šurany
ICM Veľký Krtíš
ICM Žilina
Členovia Predsedníctva ZIPCeM:
Predseda ZIPCeM do mája 2000 – Ing. Ladislav Kmeť
ICM Topoľčany
Poverený riadením ZIPCeM od mája 2000 do septembra 2000 – Michal Dobiaš
ICM Prievidza
Predseda ZIPCeM od septembra 2000 – Michal Dobiaš
ICM Prievidza
Podpredseda ZIPCeM od septembra 2000 – Radoslav Gažúr
ICM Žilina
Tajomník ZIPCeM od septembra 2000 – Ing. Ladislav Kmeť
ICM Topoľčany
Člen Predsedníctva ZIPCeM od septembra 2000 – Radoslav Bujna
ICM Bratislava
Člen Predsedníctva ZIPCeM od septembra 2000 – Zuzana Zeleňáková
ICM Šurany
Ing. Peter Prieložný – od septembra 2000 predseda Dozornej rady ZIPCeM
ICM Žilina

Aktivity v roku 2000:
• Kompletná pre registrácia celej členskej základne ZIPCeM, teda jednotlivých
Informačných centier mladých v SR
• Spracovanie, pripomienkovanie a schválenie zmeny Stanov Združenia
Informačných a poradenských centier mladých v SR
• Príprava a schválenie programu ZIPCeM
• Presťahovanie sekretariátu a kompletnej administratívnej agendy ZIPCeM z ICM
Topoľčany do ICM Prievidza – zmena sídla a dresy ZIPCeM
• Príprava jednotných e-mailových adries na doméne www.icm.sk, vrátane hlavnej
Internetovej stránky
• Opätovne obnovená komunikácia s medzinárodnou organizáciou, ktorá združuje
národné strešné organizácie pre ICM v krajinách Európskej únie ERYICA
• Aktívne pripomienkovanie Nových zásad financovania aktivít detských
a mládežníckych organizácií ktoré pripravilo MŠ SR
• Nadviazanie spolupráce a návšteva kolegov z Českej republiky – Asociácia pre
podporu a rozvoj Informačných centier pre mládež v ČR
• Účasť predstaviteľov ZIPCeM vedenej podpredsedom Radoslavom Gažúrom na
medzinárodnom podujatí pracovníkov ICM v ČR – prehliadka činností
Zasadnutia orgánov ZIPCeM v roku 2000:
1) Rokovanie Valnej hromady ZIPCeM: 2. máj 2000
2) Rokovanie Valnej hromady ZIPCeM: 13. september 2000
3) Rokovanie Valnej hromady ZIPCeM: 2. decembra 2000
1a) Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: August 2000
2b) Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: September 2000
3c) Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: Október 2000
4d) Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: November 2000
V septembri 2000 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov Predsedníctva
ZIPCeM s riaditeľom odboru detí a mládeže MŠ SR a zástupcom Rady mládeže
Slovenska, kde sa diskutovalo o nových podmienkach financovania ZIPCeM
a podpory jeho aktivít zo strany MŠ SR.
Zdroje financovania a hospodárenie v roku 2000:
príjmy:
25 000 Sk
• dotácia zo štátneho rozpočtu SR 21 000 Sk
• členské poplatky ICM 4 000 Sk
výdavky: 24 780 Sk
• 14 780 Sk – poštovné poplatky
• 5 000 Sk cestovné náklady
• 5 000 Sk spotrebný materiál
V Prievidzi dňa 15. januára 2001.

