VÝROČNÁ SPRÁVA 2012
Schválená Valným zhromaždením na zasadnutí dňa 9.1.2013
Príhovor
Kalendárny rok 2012 je úspešne za nami. Priniesol nám veľa zaujímavých
chvíľ a nových inšpirácií. Podarilo sa nám úspešne zrealizovať dva veľké cezhraničné projekty s Českou a Poľskou republikou, zrealizovali sme dva menšie
projekty pre deti a mládež. Intenzívne a tvorivo svoje nové aktivity rozvíjalo
a naďalej rozvíja aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
so sídlom v Trstenej.
Veľkým našim úspechom bolo aj budovanie personálneho obsadenia pre jednotlivé organizačné útvary ICM Orava, realizovaný koučing pre manažment,
rozvíjanie propagácie a reklamy, ekonomický audit, zavádzanie štatistických
programov, zavádzanie inovatívnych foriem a metód práce, materiálno- technické zabezpečenie, využívanie IKT.
Dovoľujeme si Vám predstaviť naše realizované aktivity a programy, ktoré sú
bližšie popísané vo Výročnej správe za rok 2012 spolu aj s hospodárením.

Daj svoje srdce,
myseľ a dušu aj do
najmenšej činnosti.
Toto je tajomstvo
úspechu
(Swami Sivananda)

Dosiahnutý úspech by nebol možný bez tímovej spolupráce, bez efektívneho plánovania, manažmentu a projektového riadenia. V celom tíme prevládala dôvera, loajálnosť, aktívne nasadenie, profesionálnosť, cit pre spravodlivosť, aktivita a záujem, hľadanie inovatívnych prístupov a programov.
Zodpovedná a svedomitá práca, dobré vzťahy, práca pretkávaná láskou, záujem o klienta boli základom nášho spoločného úspechu. Oceňujem všetkých
pracovníkov ICM Orava , ktorí zvyšovali svoje kompetencie ďalším odborným vzdelávaním a tým mohli svoju prácu vykonávať ešte kvalitnejšie.
Spoločne sme pomáhali deťom, dospelým, rodičom, pedagógom, nezamestnaným uchádzačom na trhu práce. Poskytovali sme poradenstvo, terapie, diagnostiku, vzdelávacie programy, tréningy, HRV/NFB. Celá táto práca bola
pretkávaná láskou, trpezlivosťou a ochotou. Ceníme si všetky partnerstvá, či
už doma alebo v zahraničí, ktoré pomáhajú rozvíjať ľudské zdroje a prispievajú k odbornému rastu celej našej organizácie.
Ďakujeme všetkým kolegom, lektorom, tútorom, partnerom v ČR, PL, v Taliansku, na Cypre, v Nemecku, všetkým členom ICM Orava, Predsedníctvu,
revíznej komisii, všetkým dodávateľom, klientom, priaznivcom, sponzorom za úžasný rok 2012, za skvelú spoluprácu, za prejavenú dôveru.
Ďakujeme mestu Trstená , v zastúpení Ing. Jozefa Ďubjaka za podporu
a pomoc pri aktivitách SCŠPP v Trstenej.
PhDr. Jana Tholtová
štatutárna zástupkyňa
Informačného centra mladých Orava
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1. Ciele a formy činnosti
Občianske združenie, poskytuje svoje služby od roku
1997.
Zameriava sa na podporovanie :







duševného a fyzického zdravia detí a mládeže
pomoc rodinám v kríze a deťom v ohrození
aktivizuje nezamestnaných uchádzačov na trhu práce
poskytuje infoservis a poradenstvo
ponúka širokú škálu ďalšieho vzdelávania prostredníctvom akreditovaného vzdelávania
zapája sa do realizácie projektov EÚ s cieľom zefektívniť
svoje služby

Ponúka

2. Zloženie
orgánov
občianskeho
združenia
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

PaedDr. Tatiana Gandelová
Ing. Jana Horská
Alena Mereššová
Ing. Dagmar Muščíková
Ing. Natália Rakovanová
Bc. Helena Rošková
Ing. Miroslav Slosiar
PaedDr. Marcela Skočíková
PhD
Ing. Dušan Tarčák
MUDr. Marián Tholt
PhDr. Jana Tholtová

PREDSEDNÍCTVO

PaedDr. Tatiana Gandelová
Bc. Helena Rošková
Ing. Miroslav Slosiar
PaedDr. Marcela Skočíková
PhD
PhDr. Jana Tholtová
REVÍZNA KOMISIA

Ing. Jana Horská
Alena Mereššová
Ing. Dagmar Muščíková



Programy pre jednotlivca, pár a rodinu

ŠTATUTÁRNA ZÁSTUPKYŇA



Akreditované vzdelávacie kurzy

PhDr. Jana Tholtová



Kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov



Kariérne poradenstvo pri voľbe a zmene povolania

PODPREDSEDKYŇA
PREDSEDNÍCTVA

PaedDr. Tatiana Gandelová

.
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3. Činnosť v roku 2012

ADULT EDUCATION
ASSESSMENT
TOOLKIT

Projekt mal za cieľ na základe fungujúceho partnerstva vytvoriť efektívne nástroje na meranie efektivity a výsledkov
vzdelávania dospelých. V súčasnosti je len veľmi ťažké merať dopad vzdelávania dospelých. Tento fakt môže byť niekedy prekážkou pri zapájaní väčšieho počtu dospelých do
vzdelávacieho procesu, pretože niekedy zamestnávatelia,
ktorí posielajú svojich zamestnancov na školenia, alebo dokonca aj samotní učiaci sa, nevidia efekt (potenciálneho)
školenia a nezúčastňujú sa ho.
Naším cieľom bolo uskutočniť potrebné kroky na podporu
metód na meranie efektivity vzdelávania dospelých. Prostredníctvom výmeny skúseností medzi všetkými partnermi
projektu sa vytvoril nástroj, ktorý pozostáva z nasledujúcich
prvkov:





komplexná metodika hodnotenia efektivity vzdelávania týkajúca sa troch základných skupín
(nezamestnaných, zamestnaných, znevýhodnených)
sada indikátorov pre každú cieľovú skupinu
analýza procesov vzdelávania dospelých vo všetkých partnerských krajinách

Projekt sme realizovali od 1.8.2010 do 31.7.2012
Projektoví partneri:
Euroschola Třinec, Česká republika
ICM Orava Tvrdošín, Slovensko
Fideas Servizi avanzati per la gestione e lo sviluppo dellÍmpresa, Taliansko
Polis Chrysochous, Cyprus
Kreisjugendring Rems-Murr e.V,Nemecko

http://www.icmorava.sk/projektycelozitovneho-vzdelavania/
grundvig/
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3. Činnosť v roku 2012
Cieľ projektu
Sieťovaním inštitúcií z oblasti primárneho vzdelávania, zdravého
životného štýlu dosiahnuť rozvoj poľsko-slovenského prihraničného
regiónu.
Špecifické ciele projektu
 Rozvoj cezhraničnej spolupráce zapojených partnerov
v tematickej sieti
 Vytvorenie inovatívnych metód vzdelávacieho procesu
zavádzaním zážitkového učenia
 Podpora športu na školách a motivácia detí k zdravému
životnému štýlu

Spoločne hľadáme
spôsoby na zdravý,
aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete

Doba realizácie projektu 1.1.2011—30.6.2012
Etapy realizácie projektu
1. Vytvorenie tematickej siete
2. Spoločné vzdelávanie pedagógov v oblasti športu a zdravého
životného štýlu a zriadenie fit triedy
3. Aktivity pre mládež
4. Vyhodnotenie projektu—záverečná konferencia realizovaná v
6/2012
Projekt ako celok ako aj jednotlivé aktivity projektu sme vyhodnotili na záverečnej konferencii. Program konferencie bol zaujímavý a bohatý na športové aktivity, ktoré sú hlavným
a nosným predmetom celého projektu. Účelom realizácie konferencie bolo celkové zhodnotenie projektu z pohľadu cezhraničného dopadu:
 Zhodnotiť partnerstvo a význam sieťovania inštitúcii
v oblasti zdravého životného štýlu a inovácií výchovnovzdelávacieho procesu
 Zhodnotiť
úspechy a výsledky dosiahnuté v práci
s mládežou
 Zhodnotenie výstupných materiálov projektu a ich praktické
využitie
Neformálne vzdelávanie účastníkov konferencie s cieľom odovzdávania si svojich poznatkov a skúseností z interaktívnych
aktivít na podporu psychického a fyzického zdravia, šírenia dobrej praxe. Vyvrcholením bol vzájomný športový turnaj partnerov projektu.

http://www.icmorava.sk/
index/realizovane-projektydo-roku-2010/
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3. Činnosť v roku 2012

Centrum vzdelávania – príležitosť
k vzdelávaniu
bez hraníc

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie vzdelávacích prihraničných programov, ich pilotné overenie, zriadenie a vybudovanie
vzdelávacieho centra. Realizáciou spoločných vzdelávacích aktivít
prispieť k zmene kvalifikačnej štruktúry, hlavne pre cieľové skupiny zamestnancov a nezamestnaných, a tým vytvoriť podmienky na
ich efektívne sociálne začlenenie. Sformovať cezhraničné partnerstvo vzdelávacích inštitúcii na poli celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.
Doba realizácie projektu: 1.11.2011—31.10.2012
Pilotné cezhraničné vzdelávanie:
1. Pre nezamestnaných (16.4.2012—9.5.2012)
2. Pre pedagógov (2.7—4.7.2012, 23.8.—25.8.2012)
3. Pre zamestnaných
S anglickým jazykom (9.1– 5.2.2012, 24.1—23.2.2012)
So zameraním na IKT (4.6– 30.6.2012)
Štruktúra vzdelávacích programov:
Úvod vzdelávania bol orientovaný na oblasť psychodiagnostiky a tvorby kariérového profilu
Vzdelávacie programy pre nezamestnaných:
orientácia na trh práce
modul IKT (informačno-komunikačné technológie)
modul anglického jazyka
Vzdelávacie programy pre zamestnaných:
protistresový program
modul IKT (informačno-komunikačné technológie)
modul anglického jazyka
Vzdelávacie programy pre pedagógov:
proti stresový program
deti so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)

www.academiaoravia.

Medzinárodná konferencia—s cieľom zhodnotenia projektových
aktivít, bilancie a prognózy ďalšej s cezhraničnej spolupráce.

© 2013 Informačné centrum mladých Orava, 027 44 Tvrdošín
5

3. Činnosť v roku 2012
Od 1.septembra 2010 v organizačnej štruktúre ICM Orava vyvíja svoju činnosť Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
(SCŠPP) so sídlom v Trstenej. Ako školské zariadenie je rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do
siete škôl a školských zariadení. Svoju činnosť vykonáva na troch pracoviskách – v sídle SCŠPP, ktoré sa nachádza v Trstenej a na dvoch elokovaných
pracoviskách – v Tvrdošíne a v Námestove.
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva sa zameriava
na:







vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia);
vývinové poruchy koncentrácie a pozornosti (ADHD a ADD);
narušený psychický a sociálny vývin dieťaťa;
narušená komunikačná schopnosť a akékoľvek komunikačné ťažkosti
sluchové postihnutia.

Súkromné centrum
špeciálnopedagogického poradenstva, Trstená

Okrem uvedených diagnóz poskytujeme základné poradenstvo a diagnostiku pri:










mentálnom postihnutí;
telesnom postihnutí, chorobe a zdravotnom oslabení;
zrakovom postihnutí;
poruchách správania;
autizme a iných pervazívnych poruchách;
osobnostných ťažkostiach;
viacnásobnom postihnutí;
iných.

Našimi klientmi sú deti a žiaci vo veku od 0 do 15 rokov.
Odborné činnosti, ktorým sa venujeme sú:











Komplexná špeciálno-pedagogická činnosť,
Komplexná psychologická činnosť,
Diagnostika,
Poradenstvo (psychologické, špec.pedagogické, sociálne),
Rehabilitácie, reedukácie, terapie, korekcie ...,
Prevencia, depistáž (vyhľadávanie),
Metodická, osvetová a edičná činnosť,
Výchovno-vzdelávacia činnosť,
Intervencie.

Našou novinkou je rané poradenstvo určené pre deti od nula do troch
rokov, kde poskytujeme:






sledovanie zdravého vývinu detí z rizikového tehotenstva,
diagnostiku aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa ,
stimulovanie vývinu dieťaťa,
podporný program a poradenstvo pre rodičov a rodinných príslušníkov –
napr. u detí s postihnutím alebo u detí s vývinovými ťažkosťami v správaní .

Elokované pracoviská
SCŠPP Tvrdošín
SCŠPP Námestovo
http://euporadna.sk/
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3. Činnosť v roku 2012
Pristupuj k budovaniu svojej kariéry aktívne
Doba realizácie: 25.4.2012—31.12.2012

Informačné
centrum
mladých Tvrdošín

Cieľom realizácie aktivít bolo zvyšovanie informovanosti mladých o rôznych oblastiach ich života a možnostiach ich sebarealizácie. Aktivácia a motivácia mladého človeka pre aktívny život
a zapájanie sa do spoločenského života. Poskytovanie komplexných
informačno-poradenských služieb pre mladých ľudí s cieľom rozvinúť kompetencie na aktívnu participáciu – t.j. schopnosť komunikovať, vyjednávať a riešiť problémy, reprezentovať názory mladých
ľudí v spoločnosti, v prioritných oblastiach záujmu.
Prostredníctvom neformálneho vzdelávania poskytnúť mladým vedomosti a prevažne mäkké zručnosti, ktoré im umožnia lepšie porozumieť požiadavkám svojho okolia a zároveň jasnejšie formulovať
svoje názory, myšlienky a pocity. Základy manažérskych zručností
umožňujúcich mladým ľuďom naplánovať a zrealizovať vlastné
projekty a aktivity v rámci ich záujmov.
Neformálneho vzdelávania sa zúčastnilo spolu 41 študentov. Informačných kampaní sa zúčastnilo spolu 215 študentov. Diskusných fór sa zúčastnilo spolu 185 účastníkov.
Počet kontraktov so strednými školami: 5.
Počet klientov ktorým bola poskytnutá psychodiagnostika
a kariérny profil je 106 klientov.
Počet účastníkov hromadných akcií 1061 osôb plánovaný bol počet 1000 účastníkov.
Podľa spätnej väzby od študentov sa nám podarilo zvýšiť informovanosť mladých ľudí v našom regióne v oblastiach budovania
kariéry a uplatnenia sa v reálnom živote, ako aj možnostiach zbierať
nové užitočné zručnosti, vedomosti a schopnosti prostredníctvom
dobrovoľníckych aktivít, aktívneho občianstva a rôznych foriem
neformálneho vzdelávania.
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4. Prehľad hospodárenie za rok 2012

Prehľad hospdárenia za rok 2012
Informačné centrum mladých Orava, Tvrdošín

Výnosy

EUR

z toho:
Tržby za služby
Poskytnuté dotácie
Ostatné výnosy

Spolu:

5 705,00
280 152,00
150,00

286 007,00

Náklady

EUR

z toho:
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Ostatné náklady
Nákup majetku

23 440,00
81 794,00
171 184,00
1 896,00
7 693,00

Spolu:

286 007,00

5. Personálne obsadenie
PhDr. Jana Tholtová – štatutárna zástupkyňa OZ ICM Orava, riaditeľka, projektová manažérka, psychologička, terapeutka, lektrorka
PaedDr. Tatiana Gandelová –riaditeľka SCŠPP Trstená, špeciálna
pedagogička, lektrorka
Mgr. Libuša Tichoňová – Office manažérka ICM Orava, SCŠPP
Jozef Kubica – konzultant, kariérový poradca ICM Tvrdošín
Mgr. Mária Bažíková – psychologička SCŠPP
Mgr. Alenka Barkyová – špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Martina Rusnáková – špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Zuzana Gostíková – špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Jarmila Gabaríková – špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Ľubomíra Medvecká – špeciálna pedagogička SCŠPP
PaedDr. Marcela Skočíková, PhD – špeciálna pedagogička SCŠPP
Mgr. Eva Kušnierová – logopédka SCŠPP
Mgr. Miroslava Kriššová – psychologička SCŠPP
Experti a ostatní externí pracovníci, lektori.
Dobrovoľníci z radov nezamestnaných a študentov škôl
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6. Partneri a spolupracujúce inštitúcie
Mestský úrad Trstená
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo
Zespól Szkolno – Przedskolny Nr 2 im. Orla Bialego w Zywcu.
Euroschola Třinec, Česká republika
Fideas Servizi avanzati per la gestione e lo sviluppo dellÍmpresa, Taliansko
Polis Chrysochous, Cyprus
Kreisjugendring Rems-Murr e.V,Nemecko
Žilinský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Dolný Kubín
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
Centrum Euroguidance
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IUVENTA
Stredné školy v okrese Tvrdošín:
Spojená škola Tvrdošín
Lesnícke učilište Tvrdošín
Gymnázium Tvrdošín
Spojená škola Nižná
Mestský úrad Tvrdošín
HK Altis Námestovo
Učiaci sa región Žilinského kraja o.z
MBM– Stav s.r.o Námestovo
Základné a materské školy okresu Námestovo, Tvrdošín
Stredné školy v kraji Žilina
ZIPCeM Prievidza
ICM v rámci SR
Detskí lekári okresu Tvrdošín, Námestovo
Detské jasle Slniečko
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7. KONTAKT
Informačné centrum mladých Orava
Trojičné námestie 191,
027 44 Tvrdošín
tel.: 0918 477 827, 0948 878 875
e-mail: icmorava@orava.sk
www.icmorava.sk
Academia OraVia – Centrum vzdelávania
Trojičné námestie 191,
027 44 Tvrdošín
tel.: 0918 477 827, 0948 878 875
e-mail:academiaoravia@academiaoravia.sk
www.academiaoravia.sk,

Informačné centrum mladých Tvrdošín
Trojičné námestie 191,
027 44 Tvrdošín
e-mail: tvrdosin@orava.sk
www.icm.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ul. Ţelezničiarov 266/8, 028 01 Trstená
Tel: 0948 878 874
e-mail: centrala@euporadna.sk, riaditelstvo@euporadna.sk
www.euporadna.sk
Elokované pracoviská SCŠPP :
Tvrdošín
Trojičné námestie 191,
027 44 Tvrdošín
Tel : 0948 878 875
Námestovo
OC Klinec, 6. Poschodie
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
Tel : 0948 878 873
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