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Informácie 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
z 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.
Cieľ činnosti:
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 z 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“.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých SR je od roku 2001 riadnym
členom ERYICI – European Youth Information and Counselling Agency.
ERYICA je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1986, je
zaregistrovaná v Grand-Duchy v Luxembursku, jej Sekretariát sídli v Paríži. Jedným
z cieľov organizácie je koordinácia činnosti a zvyšovanie úrovne kooperácie medzi
subjektami, ktoré sa zaoberajú informačnými a poradenskými službami pre mladých
ľudí (aj keď neexistuje presné vekové obmedzenie cieľovej skupiny) v celoeurópskom
meradle. ERYICA sa ďalej snaží vytvoriť a prepojiť celoeurópsku sieť štruktúr, ktoré
pôsobia v uvedených oblastiach. Všetko pre mladých - uplatňovanie práva na
informácie a aktívne zapájanie sa do iniciatív v demokratickej spoločnosti je hlavným
ideovým princípom organizácie.

Členovia ZIPCeM k 31. decembru 2001:
ICM Banská Bystrica
ICM Humenné
ICM Topoľčany
ICM Martin
ICM Malacky
ICM Nižná
ICM Prievidza
ICM Poprad
ICM Šurany
ICM Veľký Krtíš
ICM Žilina

Členovia jednotlivých orgánov ZIPCeM:
Predsedníctvo:
Predseda ZIPCeM - Michal Dobiaš
ICM Prievidza
Podpredseda ZIPCeM – Katarína Dobrá
ICM Topoľčany
Tajomník ZIPCeM – Ing. Ladislav Kmeť
ICM Topoľčany
Člen predsedníctva – Zuzana Zeleňáková
ICM Šurany
Dozorná rada:
Andrea Gallová – poverená vytipovaním ďalších kandidátov za členov Dozornej rady
ZIPCeM.
ICM Veľký Krtíš
Konkrétny cieľ činnosti v roku 2001:
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR, ďalej len ZIPCeM sa
v roku 2001 presťahovalo zo svojho sídla v Topoľčanoch do okresného mesta
Prievidza. Svoje aktivity orientuje na zosilnenie spoločných mechanizmov a vplyvu na
veci verejné, čo má slúžiť ako prostriedok na dosahovanie cieľov jednotlivých ICM.
Všetky aktivity ZIPCeM v roku 2001 sa zameriavali na vypracovanie 5 základných
materiálov ktoré sú východiskom pri rozvoji siete ICM v SR. Sú to nasledovné
materiály:
• Koncepcia rozvoja siete ICM v SR
• Zmena Stanov ZIPCeM.
• Kritéria spoločnej metodiky práce v ICM
• Jednotná klasifikácia informácií
• Štatút bodového hodnotenia ICM
O vypracovaní týchto materiálov rozhodlo na svojom zasadnutí v marci 2001
predsedníctvo ZIPCeM. Tieto materiály sa vypracovali, vyjadrovali sa k nemu
jednotlivé štruktúry a orgány ZIPCeM a ICM ako aj odborná verejnosť a v októbri
2001 ich schválilo Valné zhromaždenie ZIPCeM na svojom zasadnutí.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR v roku 2001
realizovalo jeden celoslovenský projekt zameraný na zvýšenie informovanosti
verejnosti pred vstupom SR do Severoatlantickej aliancie podľa Koncepcie zvýšenia
informovania verejnosti, ktorú schválila na svojom riadnom zasadnutí vláda SR.
Projekt sa volal „Povedzme to ďalej ...NATO“ a jeho cieľom bolo špeciálne
označeným autobusom navštíviť v priebehu 9 dní viac ako 100 miest a obcí v ktorých
špeciálna autobusová posádka poskytovala širokej občianskej verejnosti základné
informácie o vstupe SR do NATO.

Okrem aktivít zameraných na vstup SR do NATO sme v spolupráci s Úradom vlády
SR odborom budovania inštitúcií a príprav obyvateľstva na vstup SR do EÚ
realizovali rozsiahli projekt zameraný na vytvoreniu predpokladov na poskytovanie
informácií o EÚ aj priamo v jednotlivých ICM. Za týmto účelom boli pre jednotlivé
ICM organizované rôzne školenia a semináre a bola nadviazaná spolupráca
s Rakúskou republikou ktorá poskytla finančné prostriedky na technické vybavenie
jednotlivých ICM.
V roku 2001 sme nadviazali spoluprácu s Ministerstvom školstva SR odborom detí
a mládeže za účelom podpory jednotlivých Informačných centier mladých v SR.
Uskutočnilo sa na MŠ SR v priebehu roka viacero pracovných stretnutí ktorých
cieľom by malo byť vyhlásenie samostatného grantového kola v roku 2002 pre
podporu projektov ICM.
Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR sa počas roku aktívne
zapojilo do pripomienkovania jednotlivých materiálov ktoré pripravovalo MŠ SR a to
konkrétne:
• Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži – model 2007
• Návrh zákona o mládeži – pracovná verzia
• Návrh smernice o financovaní detských a mládežníckych organizácií
ZIPCeM sa stalo hlavným partnerom Ministerstva školstva SR a IUVENTY Bratislava
pri realizácií Celoštátneho informačného systému pre mládež v SR.
Zasadnutia orgánov ZIPCeM v roku 2001:
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 21. februára 2001
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 23. augusta 2001
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 12. októbra 2001
Rokovanie Valného zhromaždenia ZIPCeM: 9. marca 2001
Rokovanie Valného zhromaždenia ZIPCeM: 12. októbra 2001

Zdroje financovania a hospodárenie v roku 2001:
Príjmy v roku 2001:
Dotácia z MŠ SR
35 000 Sk
Dotácia z MZV SR
269 000 Sk
Členské príspevky
19 996 Sk
Ostatné príjmy
28,22 Sk
Spolu:
292 372, 42 Sk
Výdavky v roku 2001:
Spotrebný materiál
Poštovné
Hospodárke a správne výdaje
Náklady na zabezpečenie projektu s MZV SR
Spolu:

35 000 Sk
12 737,30 Sk
30 837,40 Sk
205 187 Sk
249 960, 40 Sk

Celkové príjmy ZIPCeM v roku 2001 dosiahli 292 372, 42 Sk. Celkové náklady
v roku 2001 dosiahli 249 960, 40 Sk. Do rozpočtového roku 2002 prešlo z roku
2001 celkovo 42 412,02 Sk.
Spolupráca s inými organizáciami:
Počas roka 2001 sme pri rôznych príležitostiach nadviazali dobré kontakty
a spolupracujeme s nasledovnými orgánmi:
• Ministerstvo školstva SR
• Ministerstvo zahraničných vecí SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Úrad vlády SR
• Iuventa Bratislava
• Generálne riaditeľstvo Národného úradu práce SR
• Delegácia Európskej komisie v SR
• Informačná kancelária Rady Európy
• Nadácia pre podporu občianskych aktivít
• iné...
V Prievidzi dňa 30. januára 2002

