ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016
ICM Český Brod

- Adresa ICM-

- Statutární zástupce-

- Zřizovatel-

ICM Český Brod

Mgr. Pavel Janík

Město Český Brod

náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56

náměstí Husovo čp. 70

282 01 Český Brod

282 01 Český Brod

- Vedoucí ICMIČO: 00235334

Zdenka Bočková.

.

- Představení ICM(Vznik, hlavní činnost, služby ICM)

Informační centrum pro mládež Český Brod (ICM) bylo založeno v lednu 2012 a je součástí Informačního centra Český Brod
(IC). Jeho zřizovatelem je Městský úřad Český Brod. ICM v Českém Brodě je jediné centrum na východ ve Středočeském
kraji, které nabízí bezplatné informace pro děti, mládež a širokou veřejnost. Informace jsou rozděleny tematicky do
jednotlivých kategorií a jsou poskytovány jak osobně, telefonicky, tak i v tištěné podobě anebo prostřednictvím internetových
stránek.
Součástí služeb ICM je i organizační a pořadatelská činnost v kině Svět, Galerii Šatlava, bezplatné podávání informací o
kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a blízkém okolí, placená prohlídka českobrodského podzemí nebo
Galerie Šatlavy, či placené služby, jako např. kopírování, laminování dokumentů, faxování, skenování, přístup na internet
anebo zajištění inzertní vývěskové služby. V neposlední řadě se snažíme zajistit od ledna 2013 předprodej vstupenek přes
„ticketportal“ na kulturní, zábavné a sportovní představení z celé ČR.
ICM bylo zapojeno do ověřování projektu MŠMT (NÚV a NICM) Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
systémem ISA+. V ICM i po skončení projektu pokračuje Infomobil ve formě realizace U3 – U6 se žáky českobrodských škol
v učebně PC městského úřadu, do ostatních škol dle rozvrhu tutor dojíždí. S řediteli základních škol a výchovnými poradci je
U2 a U3 konzultováno přímo na školách a se školami v ORP na srpnové poradě ředitelů ZŠ.
V roce 2016 se ICM zapojilo i do kampaně Europass.
Dále ICM spolupracuje se školními parlamenty Se středními školami spolupracujeme i na vybraných akcích a využíváme
pomoc dobrovolníků při našich vlastních akcích. Spolupráce probíhá i při psaní příspěvků pro Remix nebo Českobrodský
zpravodaj, kde jsou pravidelně informace ze života našich škol. V době maturit pro střední školy jsou pořádány Dny
otevřených dveří ICM a dílčí formy Strukturovaného dialogu ( Jak se řídí úřad, MA 21 apod.).

ICM úzce spolupracuje s nestátními nevládními organizacemi ve městě, kterým vytváří informační servis a publicitu
prostřednictvím Českobrodského zpravodaje. Dalším partnerem je Místní akční skupina Pošembeří ( MAS) pro rozvoj a
podporu venkova programu Leader.
ICM má sídlo v Českém Brodě, na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, se zajištěným bezbariérovým přístupem zadním
vstupem do budovy. Umístění ICM je v centru města v budově MěÚ, kde sídlí i IC a Asociace turistických a informačních
center (A.T.I.C.). Jedná se o výhodnou lokalitu s dobrou dostupností pro mládež a s pěší vzdáleností do místních základních
a mateřských škol, gymnázia, rodinného centra Kostička a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Zvonici.

- Zhodnocení uplynulého roku 2016
(úspěchy x neúspěchy, naplňování hlavních cílů apod…)

Na základě podané žádosti a obdržené dotaci MŠMT mohlo prohloubit a rozšířit svoji činnost i s náborem brigádníků ze
středních škol. Město ze svého rozpočtu podpořilo konstituování ICM v celkovém systému informací města. Stránky mají
lepší grafiku a přehledně zpracované informace, pravidelně se doplňují aktuality pro děti i mládež, aby zde bylo stále něco
nového i přitažlivého i na základě připomínek studentských parlamentů a studentů, stážistů, se SOŠ Liblice zaměřených na
IT.
ICM využívá pomoc stálých brigádníků i dobrovolníků: Kristýna Štefanicová, Pavlína Stárková, Aneta Křížková, Zuzana
Vaníčková, Barbora Sieglová, Veronika Martínková. Dobovolné brigádnice mladší 18let, které vypomáhají při kulturních akcí
máme 4 - Nela Budská, Monika Musilová, Veronika Kadeřábková a Eliška Křížková.
Mezi důležité aktivity ICM byla osvětová činnost o ISM a projektu Tři v jednom:
• pro členy A.T.I.C v rámci republikového sněmu 3.4. v Ostravě
• partnerské Brody a další vybraná městská ICM

• Město připravuje velkou rekonstrukci budovy č.p. 1, kde sídlí městská knihovna. V přízemí se počítá i s Informačním
centrem, které by získalo větší prostory včetně přednáškové místnosti. Toto by mělo opět napomoci rozvoji
poskytování informací, propojených s poradenskou i osvětovou činností.
• Jednou ze stěžejních akcí v roce 2016 bylo pro ICM pokračování na projektu ISA+, karierní poradenství.
• V druhé polovině roku k tomu přibyla kampaň Europass.
• V dubnu účast na semináři A.T.I.C a informace o Galaxii informací a kontakty na další informační zdroje.
• V rámci projektu „Meziobecní spolupráce SMO“ a podprojektu MŠMT „Radosti a strasti škol“ se v rámci ORP velice
dobře se rozvíjí spolupráce s místními a přespolními školami a neziskovými organizacemi.
• Propagace akcí NNO a aktivní účast na celoměstské akci Město v pohybu ( květen 2016)
• Velmi činnost ICM zpopularizoval „Týden otevřených dveří“ a umožnil i vznik spolupráce s parlamenty SŠ.
• Začala probíhat jednání s odborem mládeže, Středočeským krajem o možnosti infobodů ve městech (ORP).
Strategické cíle ISM stanovené NICM byly splněny a jejich hodnocení odesláno na NICM ( 6.1.2017)

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2017 (stanovení hlavních cílů a Plánu aktivit na následující rok…)
A) Aktivita na podporu Informační sítě pro mládež
Na základě rozhodnutí KRPIM a odboru pro mládež MŠMT částečně financovat, v rámci letošního dotačního programu pro ICM, aktivity na
podporu sítě; v souladu s cíli výzvy ("Rozvíjet informační síť pro mládež (ISM) v České republice prostřednictvím certifikovaných ICM, podílet
se na společných aktivitách a tvorbě společných produktů ISM a NICM"); v souvislosti s vystoupením ředitele odboru pro mládež na
Celostátním setkání ICM v ČR a následných pracovních jednáních ISM koordinovaných NICM, byl zpracován a schválen "Společný projekt na
podporu Informační sítě pro mládež“, tvořený aktivitami jednotlivých ICM.
Jeho součástí je aktivita našeho ICM:
•
Galaxie informací ISM v ČR na téma „Tři v jednom“ - jde o předávání zkušeností a představení plně funkčního modelu ICM Český
Brod, kdy je jedním zřizovatelem (MěÚ) podporována činnost ICM + IC + A.T.I.C. Aktivity jednotlivých subjektů se prolínají na jedné adrese s
jedním širším týmem. Jde o sdílené pracoviště i personální obsazení. V Českém Brodě jsme schopni zorganizovat seminář až pro 200 osob v

našem KD Svět na výše uvedené téma včetně zajištění moderátora, prostor, techniky, občerstvení, přihlášek i propagace a dále vytypovaná
města s ORP a TIC metodicky podpořit.
Pozn.: Pro účastníky, případně k návštěvám IC využít propagační igelitovou tašku ( rozměry 35x50cm s logem ISM na jedné straně a na druhé
se seznamem ICM + odkaz). Tašku lze využít pro vložení dalších materiálů o ISM a ICM.
Kalkulace tisk 3000 ks cca 15000 Kč ( Vycházím z varianty naší městské tašky)
Souvislosti:
·
rozvíjet informační síť pro mládež (ISM) v České republice prostřednictvím certifikovaných ICM,
·
zajišťovat rovný přístup k informacím pro děti a mládež ve věku 13 – 30 let
a podporovat rozvoj jejich kompetencí pro práci s informacemi.
·
posilovat efektivní spolupráci a navazování kontaktů v oblasti poskytování informací pro mládež mezi poskytovateli informací na místní i
regionální úrovni, podílet se na společných aktivitách a tvorbě společných produktů Informační sítě pro mládež a Národního informačního
centra pro mládež (dále jen NICM),

B)
Pořadatel akce

Název akce

Termín akce

ICM

ICM a studentské parlamenty
Dny otevřených dveří pro školy
Akce spojené s projektem „ Kariérové
poradenství“
Českobrodský zpravodaj
Akce iniciované NICM
Aktuality, Remix
Putovní fotografická výstava Brody
v Brodě v galerii Šatlava (VI. Ročník)
Výstavy v galerii Šatlava
Podlipanské hudební a divadelní
slavnosti
Městské slavnosti
Kulturní, divadelní a hudební akce
v KD
Středověký den na českobrodských
hradbách

průběžně
květen
dle hmg projektu NÚV

Město Český Brod

průběžně
průběžně
průběžně
leden
po celý rok
květen/červen
březen-květen
po celý rok
září

Junák - skautské středisko 14
Psohlavci a 07 Ing. Ládi Nováka, TOM

LECCOS z.s.
ZŠ

SŠ a Gymnázium
ZUŠ

Vox Bohemicalis

Dny EHD
Dopravní hřiště
Posvícení
Představení v kině pro ZŠ a SŠ
Představení v kině pro MŠ a ZŠ
Kinohraní
Turistické závody (celorepublikové)
POPOLES
Letní tábory
72 hodin
Šemberská dvanáctka
Den dětí
Drakiáda (+ Skauti)
Adventní průvod světýlek
Výstavy v galerii Šatlava
Cyklus besed
Akademie
Svět kolem nás
Planeta Země
Den dětí
Andělské zvonění
Vystoupení v kině
Koncert – představení
Mikuláš v podzemí
Akademie

září
září
září
po celý rok
po celý rok
březen
duben
červen
červenec
říjen
říjen
květen
říjen
listopad
červen 2015
březen - červen
červen
listopad
listopad
duben/květen
listopad
leden
červen
prosinec
prosinec

Koncert VOX
Koncert ke cti sv. Cecilie
Adventní koncerty

červen
listopad
prosinec

- Jiné(Jiné poznámky, připomínky, náměty, přání, zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty…)

• Využít ISMPROM jako společné prostředí uložení dokumentů, ke kterým má přístup ICM – NICM - MSMT

• Certifikovaným ICM v rámci propagace ISM umožnit vyčlenění částky v rozpočtu pro spolupráci s INFOBODY

• Do KAPu a do Dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2018“ zařadit podporu ISM a
jeho Infobodů, případně Galaxii informací na regionální úrovni.

Potvrzuji, že ICM splňuje všechny prioritní body Hodnotícího dotazníku platného pro certifikaci ICM v roce,
ve kterém ICM získalo Certifikát kvality.

V Českém Brodě Dne 16.1.2017

Zpracoval(a) Pavel Janík
Zdenka Bočková

Příloha: 3 ukázky z 13 článků o ICM v Českobrodském zpravodaji

