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Príhovor
„Neexistuje nič cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.“ Addison
Koniec roka obyčajne býva príležitosťou hodnotiť stanovené ciele, prípadne
dosiahnuté úspechy. Pomenúvajú sa ale aj zlozvyky, ktoré by bolo dobre
v starom roku zanechať.
Aj v tomto roku nás potešila skutočnosť, že je stále záujem o naše skúsenosti
a prácu odborníkov vo sfére celoživotného vzdelávania a poradenstva. Tím
vyškolených odborníkov sa snažil vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj našej
organizácie.
Zabezpečenie systému fungovania občianskeho združenia si vyžaduje čas, veľa
pozitívnej energie a zaangažovanosť všetkých pracovníkov. Našim poslaním je
prispieť k zlepšeniu situácie ľudí a zvýšiť rozsah poznatkov ako riešiť určité
problémy. Snažíme sa, aby služby Informačného centra mladých Orava boli
dostupné ľuďom žijúcim nielen v mestách, ale aj vo vidieckych oblastiach.
Rok 2008 v našom občianskom združení bol plný aktivít a pestrých programov.
Bol vytvorený manažérsky systém regionálnej kancelárie Informačného centra
mladých Orava, ktorý vytváral podmienky pre realizáciu domácich a
zahraničných projektov a zároveň vytváral nové projektové zámery a stratégie.
Prevádzkovali sme dve Informačné centrá mladých ICM Tvrdošín a ICM
Námestovo a to vďaka podpore Ministerstva školstva SR. Týmto sme mladým
ľuďom zabezpečili rovnosť šancí a rovnosť prístupu k informáciám.
Celý rok 2008 sme venovali svoje úsilie realizácii projektu „Učiaci sa región –
priame poradenstvo, vzdelávanie a tvorba siete aktérov pre rozvoj celoživotného
vzdelávania v Žilinskom kraji“, podporený Európskou úniou v rámci Európskeho
Sociálneho Fondu pre celý Žilinský kraj, ktorý v tomto roku končil svoje aktivity.
K nenahraditeľným schopnostiam človeka patrí ďalšie vzdelávanie, rozvoj
kľúčových kompetencií, pracovanie s informáciami, komunikovanie, spolupráca a
rozhodovanie sa. Podarilo sa nám vytvoriť sieť inštitúcií pre oblasť ďalšieho
vzdelávania a vyškoliť rôzne cieľové skupiny pre profesionálnejší výkon svojej
práce.
Osobitnú pozornosť sme venovali dobrovoľníctvu mladých ľudí, ako jednej
z možností participácie mladého človeka na rozvoji spoločnosti. Vďaka dobrej
spolupráci Informačného centra mladých Orava so strednými školami v okrese
Námestovo a Tvrdošín sa študenti mohli zúčastniť programu primárnej prevencie
tzv. „PEER PROGRAMU“, ktorého cieľom je zapojiť mladého človeka do
občianskej participácie, teda pomoci a riešenia problémov spoločnosti a
zároveň je aj zdrojom ich osobného rozvoja, nových skúseností, príležitostí
a kontaktov.

Vyslovujem týmto srdečné ĎAKUJEM všetkým sponzorom a donorom,
partnerským organizáciám, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Námestove,
stredným školám a médiám, mestám a obciam, ŽSK, podnikateľom,
ministerstvám, ZIPCeM a všetkým ďalším, ktorí nám pomáhali v realizácii
projektov a programov, ktoré sú podrobne popísané v našej Výročnej správe za
rok 2008.
Moje srdečné poďakovanie patrí aj všetkým interným a externým pracovníkom,
priaznivcom, členom o.z. ICM Orava a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali
na realizácií aktivít a cieľov v roku 2008.
PhDr. Jana Tholtová, Predsedkyňa o.z. ICM Orava

Kapitola: Príhovor

Na základe analýzy výsledkov práce vyplýva, že je akousi nevyhnutnosťou ďalšie
pôsobenie ICM Orava ako stabilnej organizácie poskytujúcej komplexné služby
pre mladých ľudí predovšetkým v poskytovaní informačných a poradenských
služieb, na základe určenia potrieb s možnosťami rozvoja jednotlivca,
uskutočňovanými individuálnou alebo skupinovou formou.
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Základné informácie o ICM Orava
Informačné centrum mladých Orava je občianske združenie so sídlom na
Medvedzí, okres Tvrdošín. Hlavným poslaním ICM Orava je podporovanie
duševného a fyzického zdravia detí a mládeže.
Pomáha rodinám v kríze, deťom v ohrození, ponúka alternatívne formy trávenia
voľného času, snaží sa aktivizovať nezamestnaných uchádzačov na trhu práce,
poskytuje infoservis a poradenstvo, ponúka širokú škálu ďalšieho vzdelávania
prostredníctvom poradenských a rekvalifikačných kurzov. Súčasťou je realizácia
programu primárnej a sekundárnej prevencie.

Program organizácie











infoservis a poradenstvo
kariérne, pracovno-právne a psychologické poradenstvo
vzdelávacie programy pre nezamestnaných uchádzačov na trhu práce
sociálna sféra – pomoc rodinám a jednotlivcom v kríze, letné výchovno-rekreačné pobyty pre deti
sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
peer programy
preventívne skupinové aktivity v ZŠ a SŠ
vydávanie odborných brožúr a príručiek
publikačná a osvetová činnosť.








program pre deti a mládež
pomáhať nezamestnaným občanom
pomáhať ohrozeným deťom a rodinám
pomáhať jednotlivcom v kríze
realizovať program primárnej prevencie drogových závislostí
uskutočňovať cyklické vzdelávanie a sociálno-psychologické výcviky na podporu zdravia pre
nezamestnaných uchádzačov.

Ciele

Kapitola: Základné informácie o ICM Orava

Organizačná štruktúra ICM Orava
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Predsedníctvo ICM Orava
PhDr. Jana Tholtová, predseda
Ing. Miroslav Slosiar, podpredseda
Bc. Helena Rošková, podpredseda
PaedDr. Tatiana Gandelová, člen
Veronika Latková, člen

Revízna komisia
Ing. Jana Horská
Alena Mereššová
Ing. Dagmar Muščíková

Členovia ICM Orava
PhDr. Gabriel Bianchi
Ing. Marián Janega
Ing. Vladimír Pavelka
Ing. Natália Rakovanová
Františiek Rišiaň
Dušan Tarčák
Ostatní členovia

Projekty realizované v roku 2008

Kapitola: Projekty realizované v roku 2008

1. Učiaci sa región - priame poradenstvo, vzdelávanie a tvorba siete aktérov pre rozvoj celoživotného
vzdelávania v ŽSK
2. Si mladý, buď informovaný!
3. „Take a new look!“ – International and innovative model of working with parents of handicapped
children
4. Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby.
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Učiaci sa región
- priame poradenstvo, vzdelávanie a
tvorba siete aktérov pre rozvoj
celoživotného vzdelávania v ŽSK

Registračné číslo projektu: SOP ĽZ-2005/NP1-081, ITMS kód projektu:
11230220490. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom
Európskeho sociálneho fondu v Bratislave.
Zámerom projektu bola tvorba siete zainteresovaných aktérov v oblasti
celoživotného vzdelávania. Súvisela predovšetkým s prepojením štátneho,
verejného, súkromného a neziskového sektora, ktoré umožňuje zmenu v systéme
poskytovania služieb celoživotného vzdelávania. Takto vytvorené partnerstvo
inštitúcii má dlhodobý charakter, ktorého cieľom je prispieť k zabezpečeniu
aktuálnych informácií z oblasti celoživotného vzdelávania, k monitorovaniu
aktuálnych potrieb cieľových skupín a následne tým zabezpečovať príležitosti pre
všetkých a vytvárať podmienky pre vzdelávanie.
Aktivity projektu boli zamerané na vzdelávanie a poskytovanie odborného
poradenstva,
boli
určené
najmä
pre
pedagogických
pracovníkov,
manažérov/ zamestnancov a absolventov škôl – UoZ.
Projekt mal ambíciu zlepšovať stratégiu celoživotného vzdelávania a to tým, že
vytváral možnosť regionálnym, krajským aktérom a odborníkom vo sfére
vzdelávania a poradenstva výmenu skúsenosti, tvorbu projektov a platformy, ktoré
majú vplyv na kvalitu života v regióne.

Zrealizované aktivity
Tvorba partnerstva a spolupráca učiaceho sa regiónu
Program posilňovania kapacít subjektov celoživotného vzdelávania a poradenstva
Vytvorenie self-learning centra a learning shopu
Kľúčové kompetencie celoživotného vzdelávania a poradenstva
Vytvorenie portálu ako info- komunikačnej a vzdelávacie platformy
Prevádzka vzdelávacieho programu „Rozvojový program pre učiacich sa“
Diseminácia a ďalší rozvoj učiaceho sa regiónu.

Kapitola: Učiaci sa región
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Prevádzka vzdelávacieho programu „Rozvojový program pre učiacich sa“
345, z toho 72 mužov a 273 žien
83
910

Rozdelenie účastníkov podľa cieľových skupín a pohlavia:
 Cieľová skupina Absolventi škôl UoZ:
spolu 46 účastníkov, z toho 15 mužov a 31 žien
 Cieľová skupina Pedagogickí pracovnici: spolu 51 účastníkov, z toho 9 mužov a 42 žien
 Cieľová skupina Manažéri/zamestnanci: spolu 248 účastníkov, z toho 48 mužov a 200 žien.

Sieťovanie zainteresovaných aktérov




Sieťovanie zainteresovaných aktérov „učiaceho sa regiónu“ v celoživotnom vzdelávaní a v aktivitách
s vplyvom na rozvoj regiónu
Informačný portál „učiaceho sa regiónu“ zameraný na tvorbu partnerstiev, zásobník projektov a
lepšiu informovanosť v rámci regiónu
Tvorba podkladov pre regionálnu stratégiu celoživotného vzdelávania.

Kapitola: - priame poradenstvo, vzdelávanie a tvorba siete aktérov pre rozvoj celoživotného vzdelávania
v ŽSK

Spolu vzdelávaných účastníkov
Spolu vzdelávacích dní
Spolu vzdelávacích hodín
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Vytvorenie Self learning centra a learning
shopu
Jedným z cieľov projektu Učiaci sa región, ktorý sme úspešne zrealizovali, bolo zriadenie Self learning
centra, v rámci ktorého mali a majú naši klienti k dispozícii bezplatné odborné poradenstvo poskytované
odborníkmi v oblastiach psychológie, podnikania, stresmanažmentu, kariéry, pracovného a sociálneho
práva. Self centrum bolo technicko – materiálovo vybavené vďaka podpore EÚ, klienti mali a naďalej
majú možnosť bezplatne využívať internet, knižnicu a rôzne vzdelávacie programy.
Pracovnoprávne poradenstvo
 Pracovná zmluva, uzatvorenie a náležitosti pracovnej zmluvy
 Pracovný pomer, práva a povinnosti zamestnanca
 Minimálna mzda
 Cestovné náhrady, dovolenka, výpoveď.
Sociálne poradenstvo
 Sociálne a zdravotné poistenie
 Nároky občanov so zníženou pracovnou schopnosťou
 Materský a rodičovský príspevok.
Stresmanažment NFB a HRV
 Poradenstvo pri prevencii a zvládaní záťažových a stresových situácií (nezamestnanosť, dlhodobý
neúspech, predskúškové stavy, prijímacie pohovory, zvládanie trémy, stresu, záťaže, syndróm
manažérskeho stresu, dlhodobé emočné napätie, psychická labilita, riešenie krízových a konfliktných
situácií, ...) a využitie metódy neurofeedback a HRV tréningov na zvládanie záťažových a stresových
situácií spojených s kariérou.

Odborná príprava na podnikanie
 Podmienky získania príspevku (v zmysle zákona o zamestnanosti)
 Výška príspevku v jednotlivých regiónoch
 Odvodové povinnosti začínajúcich podnikateľov
 Konzultácie pri tvorbe podnikateľských zámerov
 Podnikanie v praxi.
Kariérové poradenstvo
 Konzultácie s klientom hľadajúcim lepšie platenú a zaujímavú prácu
 Orientácia na trhu práce
 Tvorba personálnej databázy medzi klientom a zamestnávateľom
 Tvorba žiadostí, profesijných životopisov, motivačných listov
 Príprava na pracovný pohovor
 Tvorba individuálnych akčných plánov
 Ďalšie vzdelávanie s inovatívnym prístupom a s požiadavkami na trhu práce
 Prehľad pracovných príležitostí
 Práca s PC a internetom, vyhľadávanie aktuálnych informácií
 Využívanie databázy a voľných pracovných miest
 Tvorba kariérneho plánu a osobného rastu.

Kapitola: Vytvorenie Self learning centra a learning shopu

Psychologické poradenstvo
 Individuálna a skupinová psychodiagnostika pre kariérový rast a profesionálnu orientáciu
(psychodiagnostické testy, posúdenie schopností a zručností, kariérový profil)
 Individuálne poradenstvo s osobnými ťažkosťami
 Individuálne konzultácie
 Psychodiagnostika prostredníctvom PC programov
 Terapia.
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Informačné centrum mladých Tvrdošín
„Si mladý, buď informovaný!“
Hlavnou náplňou Informačného centra mladých Tvrdošín je poskytovanie
bezplatného infoservisu a poradenstva individuálnou formou. ICM Tvrdošín v roku
2008 zrealizoval projekt „Si mladý, buď informovaný!“, ktorý bol podporený
Ministerstvom školstva SR v oblasti sprístupnenia informačno – poradenských
služieb v roku 2008 pre deti a mládež. Projekt sme zrealizovali v okrese Tvrdošín
v rámci ICM Tvrdošín a v okrese Námestovo v rámci detašovaného pracoviska
ICM v Námestove.

Zrealizované aktivity projektu








Poskytovanie bezplatného infoservisu
Poskytovanie bezplatného odborného poradenstva (kariérové, psychologické, pracovno-právne
a poradenstvo pre podnikanie)
9 informačných workshopov na stredných školách v okrese Námestovo a v okrese Tvrdošín
Zúčastnili sme sa na burze stredných škôl
Vzdelávanie vrstovníkov, tzv. peer program
Poradenský kurz pre nezamestnaných (anglický jazyk, práca na PC)
Publicita projektu (účasť na burze stredných škôl, informačné kampane, distribúcia informačných
materiálov, webstránka ICM www.icm.sk, prezentácia v obciach a mestách)
Koordinácia projektu.

Informačná a poradenská činnosť bola realizovaná osobným kontaktom, elektronickou a telefonickou
formou na požiadanie, ale i z vlastnej aktivity, ďalej na rôznych stretnutiach s verejnosťou pri viacerých
aktivitách realizovaných v projekte v oblastiach:
 oblasť informačného a pracovného servisu
 oblasť vzdelávania
 oblasť cestovania
 oblasť voľného času
 oblasť občan a spoločnosť.
Služby boli poskytované na základe odporúčaní schválenými na rokovaní Valného zhromaždenia
Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR (Jednotná klasifikácia informácií, Kritéria
spoločnej metodiky práce v ICM).

Školenie vrstovníkov – peer program
V rámci projektu a v spolupráci so strednými školami v
okrese Tvrdošín sme v roku 2008 úspešne spustili tzv.
PEER PROGRAM (program primárnej prevencie).
Program bol zameraný na vyškolenie aktivistov –
rovesníkov, ktorí môžu byť nápomocní v šírení myšlienky
a osvety zdravého životného štýlu (život bez alkoholu,
drog a tabaku, pravidelná strava, šport, aktívne a tvorivé
využívanie voľného času) medzi svojimi kamarátmi –
vrstovníkmi. Lektori – odborníci z oblasti komunikácie,
medziľudských vzťahov, psychológie a sociálnej práce
učia
mladých
ľudí
optimálnej
komunikácii,
zodpovednosti, učia ich zvládať záťažové životné
situácie a stres, vyjadriť svoje emócie, riešiť konflikty
a porozumieť sebe aj iným. Vzdelávanie sa realizovalo
zážitkovou formou. Vyškolení aktivisti budú môcť pôsobiť
v triednych kolektívoch a v menších vrstovníckych
skupinách.

Kapitola: Informačné centrum mladých Tvrdošín „Si mladý, buď informovaný!“
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Vyhodnotenie klientov ICM Tvrdošín





Infoservis
Poradenstvo
Služby (kopírovanie, internet, ...)
Účasť na akciách a podujatiach

1 180
1 060
1 229
2 442

Rozdelenie podľa pohlavia

Kapitola: Informačné centrum mladých Tvrdošín „Si mladý, buď informovaný!“

Rozdelenie podľa veku
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Take a new look!“ – International and
innovative model of working with parents
of handicapped children

www.takeanewlook.eu









zostavenie pilotného kurzu, na základe ktorého bol zostavený program pre G3 kurzy
vytvorenie špecifického tréningového kurzu, ktorý bol určený odborníkom z radov psychológov,
špeciálnych pedagógov a pedagógov
vytvorenie manuálov pre účastníkov jednotlivých kurzov
prezentácia a zaškolenie do inovatívnych metód práce s klientom v poradenskej praxi, ako je metóda
Videotréningu komunikácie (VIT) a metóda zameraná na riešenie problému SFA (Solution Focused
Aproach)
e-learning v oblasti poradenstva pri priamej práci s klientom, pri komunikácii s rodičmi a pod.
vytvorenie virtuálnej platformy ako komunikačný kanál a knižnica
vytvorenie webstránky, na ktorej sa zverejňovali produkty danej problematiky v šiestich jazykoch
všetkých zapojených partnerských krajín.

Projektoví partneri
Fundacja PLUS - Poland (Co-ordinator)
SPIN Deutschland Region NRW e. V.
Informačné centrum mladých Orava - Slovensko
University of Dundee
Swedish TelePedagogic Knowledge Centre
Special Education Centre ‘Speranta’ – Romania

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej
služby
podľa § 52 a zákona č. 5/2004 Z.z.
Hlavným cieľom aktivačnej činnosti bolo jednak vytvorenie stáže pre rozvoj pracovných zručností UoZ a
jednak pomoc pre zabezpečenie plynulej prevádzky poskytovaných služieb OZ ICM Orava a jej
detašovaného pracoviska. Účastníkom vytvorila možnosť rozvoja ich kľúčových kompetencií a zároveň
rozvoj pracovných zručností. Účastníci aktivačnej činnosti vykonávali bežné administratívne práce na
zabezpečenie infoservisu, manažmentu projektov a pre výkon práce regionálnej kancelárie ICM Orava.
Účastníci dobrovoľníckych prác vykonávali pomocné práce k zabezpečeniu:
 realizácie bezplatného infoservisu a odborného poradenstva
 realizácie vzdelávacích a sebainštrukčných programov pre nezamestnaných
 realizácie projektov ICM Orava.

Kapitola: Take a new look!“ – International and innovative model of working with parents of
handicapped children

Projekt „Take a new look“, číslo projektu: 229767-CP-1-2006-1-PL-Grundtvig-G11
bol financovaný Európskou úniou. Jeho cieľom bola prezentácia inovatívnych
modelov práce s rodičmi detí so špeciálno – pedagogickými potrebami. Aktivity
projektu:

11

Manažment ICM Orava
PhDr. Jana Tholtová – štatutárny zástupca ICM Orava, riaditeľka, projektová manažérka
Ing. Dagmar Muščíková – finančná manažérka
Veronika Latková – administratívna pracovníčka
Bc. Marta Cisáriková – konzultantka, kariérová poradkyňa
Mgr. Lenka Raková Štrausová - konzultantka, kariérová poradkyňa
Experti, externí poradcovia a partneri
Dobrovoľníci z radov nezamestnaných a študentov škôl.

Inštitúcie, s ktorými sme spolupracovali
v roku 2008
Centrul de Educatie Speciala “Speranta”, Timisoara, Rumunsko
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Námestovo
Faculty Of Education and Social Work, University of Dundee, Dundee, Veľká Británia
Fundacja na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych PLUS, Kraków, Poľsko
Hotel Altis, Oravská priehrada, Námestovo
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
Mestský úrad, Tvrdošín
Obchodné centrum Klinec, Námestovo
PC Slovakia, Trstená
SPIN Deutschland Region NRW e.V., Düsseldorf, Nemecko
Special Education Centre ‘Speranta’ - Roma
Spoločný úrad Zákamenné
Suchtklinisches Kompetenzzentrum für soziale Reintegration gem. e.V. Nemecko
Swedish TelePedagogic Knowledge Centre, Nyköping, Švédsko
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo
Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, Banská Bystrica
Základné školy, stredné školy a školské zariadenia v kraji Žilina
Združená stredná škola v Námestove/Stredná odborná škola
Žilinský samosprávny kraj

Sponzori a donori OZ ICM Orava

Kontakty
Regionálna kancelária Informačné centrum mladých Orava
Informačné centrum mladých Tvrdošín
Budova ÚPSVaR, 4. poschodie
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
tel./fax: +421 43 5381 130
e-mail: icmnizna@orava.sk, www.icm.sk, www.uciacisaregion.sk

Kapitola: Manažment ICM Orava

Európsky sociálny fond, Bratislava
European Commission, Brussels, Education, Audivisual and Culture Executive Agency
Mestský úrad, Tvrdošín
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
Spoločný úrad Zákamenné, Námestovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo
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Informačné centrum mladých Tvrdošín
Budova ÚPSVaR, 4. poschodie
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
tel./fax: +421 43 5381 130
e-mail: tvrdosin@icm.sk, www.icm.sk,
Self centrum
Budova ÚPSVaR, 4. poschodie
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
tel./fax: +421 43 532 47 30
e-mail: jobcentrum@orava.sk, www.uciacisaregion.sk
Informačné centrum mladých Tvrdošín
Detašované pracovisko, MsKs,
Michalské námestie, 027 45 Medvedzie
Poštová adresa: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
e-mail: icmmedvedzie@orava.sk, www.icm.sk

Kapitola: Kontakty

Informačné centrum mladých Námestovo
Pilotné pracovisko Námestovo
Obchodné centrum Klinec
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
e-mail: infobodno@centrum.sk, www.icm.sk
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