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Základné informácie o ICM
Orava
Informačné centrum mladých Orava je občianske združenie so sídlom v Tvrdošíne, časť
Medvedzie. 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
akreditované vzdelávacie programy pre cieľové skupiny
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 broţúr a príručiek
publikačná a osvetová činnosť.
Ciele
program pre deti a mládeţ
pomáhať nezamestnaným občanom
pomáhať ohrozeným deťom a rodinám
pomáhať jednotlivcom v kríze
realizovať program primárnej prevencie drogových závislostí
uskutočňovať akreditované vzdelávacie programy
uskutočňovať cyklické vzdelávanie a sociálno-psychologické výcviky na podporu
zdravia pre nezamestnaných uchádzačov.
Cieľová skupina
študenti stredných a vysokých škôl
absolventi škôl
uchádzači o zamestnanie
pedagogickí zamestnanci
zamestnanci a manaţéri
začínajúci podnikatelia
deti a ich rodiny.
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Inovatívne metódy v práci
s deťmi v SR a v PL
Projekt bol realizovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007-2013 v spolupráci s cezhraničným partnerom Zespól Szkolno –
Przedskolny Nr 2 im. Orla Bialego w Zywcu.
Hlavným prínosom projektu bolo vytvorenie cezhraničného partnerstva, ktoré nám
umoţnilo výmenu odborných skúseností pri práci so skupinami znevýhodnených detí a
prinieslo zaradenie inovatívnych metód neurofeedback a biofeedback pre sociálnu integráciu
detí.
V rámci projektu sme realizovali nasledovné aktivity:
Úvodnú konferenciu v SR, ktorej sa zúčastnilo 30 odborníkov
Zakúpili sme 2 zariadenia na realizáciu metódy neurofeedback a biofeedback
Zrealizovali sme 450 tréningov neurofeedback a biofeedback pre 15 detí
Pre deti z PL a SK sme pripravili skupinový intenzívny program, ktorého sa zúčastnilo
celkom 30 detí
Pripravili sme manuál pre odborníkov, ktorý sumarizuje odovzdané skúsenosti
Záverečný workshop pre 30 odborníkov zhodnotil realizáciu celého projektu
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„Centrum vzdelávania „- príležitosť k
vzdelávaniu bez hraníc
2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

ICM Orava od 11/2010 do 10/2012 bude realizovať uvedený projekt prostredníctvom
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013
v spolupráci s cezhraničným partnerom Institut Euroschola, Třinec.
Hlavným zámerom projektu je vybudovať vzdelávacie centrum v regióne Oravy na
základe skúseností cezhraničného partnera, ktoré bude poskytovať akreditované vzdelávacie
a poradenské programy pre tieto cieľové skupiny: nezamestnaných, zamestnaných,
pedagógov.
V rámci projektu sme zatiaľ zrealizovali:
Úvodnú konferenciu v Třinci pre 50 zástupcov cieľových skupín s cieľom oboznámiť
prítomných s projektovým zámerom.
Plánované aktivity projektu na ďalšie obdobie:
Analýza vzdelávacích potrieb – s cieľom zistiť potreby vzdelávania a poskytovať
cielené vzdelávacie programy
Spracovanie spoločnej vízie vzdelávacích programov
Odovzdávanie know-how medzi partnermi projektu
Spracovanie spoločných vzdelávacích programov
Zaloţenie vzdelávacieho centra na Orave
Realizácia pilotného vzdelávania pre cieľové skupiny projektu
Zhodnotenie projektu na záverečnej konferencii
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" Adult Education Assessment
Toolkit „
Projekt realizujeme v rámci Programu celoţivotného vzdelávania GRUNDTVIG – Učiace sa
partnerstvá v spolupráci s týmito partnermi:





Euroschola Třinec, Česká republika
Fideas Servizi avanzati per la gestione e lo sviluppo dellÍmpresa, Taliansko
Polis Chrysochous, Cyprus
Kreisjugendring Rems-Murr e.V,Nemecko

Cieľom partnerstva je vytvoriť efektívne nástroje na meranie efektivity a výsledkov
vzdelávania dospelých.
Naším cieľom je uskutočniť potrebné kroky na podporu metód na meranie efektivity
vzdelávania dospelých. Prostredníctvom výmeny skúseností medzi všetkými partnermi
projektu sa vytvorí nástroj, ktorý bude pozostávať z nasledujúcich prvkov:
komplexná metodika hodnotenia efektivity vzdelávania týkajúca sa troch základných
skupín (nezamestnaných, zamestnaných, znevýhodnených)
sada indikátorov pre kaţdú cieľovú skupinu
analýza procesov vzdelávania dospelých vo všetkých partnerských krajinách
V rámci projektu sme sa zúčastnili:
 Úvodného stretnutia v Třinci
V rámci ktorého sme:




Predstavili systém vzdelávania v SR s dôrazom na vzdelávanie dospelých
Predstavili ICM Orava a jeho aktivity
Spracovali Analýzu vzdelávania dospelých v SR, ktorá bude súčasťou sumárneho
dokumentu všetkých partnerom
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Mládež Oravy
Projekt bol podporený v rámci Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky
2008 – 2013, projekt Adam2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce
s mládežou v oblasti informácií pre mládež.
Hlavným cieľom projektu bolo profesionálne vyhľadávanie, kategorizácia a poskytovanie
informácií za účasti mladých ľudí. Projektom sme posilnili poskytovanie infoservisu a odborného
poradenstva mladým ľuďom vo veku od 15 do 30 rokov, zlepšili kvalitu poskytovaných
informácií a vzdelávania, podporili sme formálne a neformálne vzdelávanie mládeţe,
poskytovaním kariérového poradenstva pomohli mladým ľuďom pri voľbe povolania,
zamestnancom pri zmene povolania, nezamestnaným k opätovnému návratu na trh práce, zvýšili
motiváciu nezamestnaných a zabezpečili informovanosť cieľových skupín projektu.
Cieľové skupiny projektu:






mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov
študenti stredných škôl, absolventi
stredných škôl
evidovaní mladí nezamestnaní
znevýhodnení nezamestnaní na trhu práce



široká verejnosť

Zrealizované aktivity projektu:

1. Poskytovanie bezplatného infoservisu za účasti mladých ľudí
2. Poskytovanie odborného – špecializovaného poradenstva
Kariérové poradenstvo
Pracovno-právne poradenstvo
Psychologické poradenstvo
Špecializované poradenstvo pre znevýhodnených mladých ľudí tzv. Biofeedback
3. Vzdelávanie vrstovníkov tzv. peer program, pod názvom „Mladý líder“ zameraného na
vyškolenie aktivistov
4. Poradensko - vzdelávací kurz pre nezamestnaných absolventov zameraný na získanie
základných zručností v práci s PC a komunikačných zručností, na zlepšenie orientácie a pre
úspešné uplatnenie sa na trhu práce
5. 6 workshopov na stredných školách zameraných na zvýšenie informovanosti mladých ľudí
6. Informačná kampaň pre študentov, nezamestnaných a širokú verejnosť
7. Publicita projektu /workhopy, informačná kampaň, distribúcia informačných a propagačných
materiálov, webstránka ICM www.icm.sk, infobody, bannery na webstránkach
www.tvrdosin.sk, www.zask.sk/
8. Informačná broţúra spracovaná v spolupráci s mladými lídrami, absolventmi vzdelávacieho
peer programu
9. Koordinácia projektu
©ICM Orava, 2010

7

Informačná a poradenská činnosť bola realizovaná kontaktom osobným, elektronickým, písomným
a telefonickým, na stretnutiach s verejnosťou, pri aktivitách realizovaných v projekte v oblastiach:
oblasť informačného a pracovného servisu
oblasť poradenstva
oblasť vzdelávania
oblasť občan a spoločnosť
oblasť cestovania
oblasť voľného času

Na realizácii aktivít projektu sa aktívne podieľali študenti stredných škôl systematickou prácou
a cyklickým vzdelávaním prostredníctvom „peer programu“ – príprava vrstovníkov,
sprostredkovaním a priblíţením servisu ICM Tvrdošín medzi vrstovníkmi, zapájaním sa do
činnosti ICM Tvrdošín a tieţ účasťou na workshopoch a na informačnej kampani.
Mladým nezamestnaným a znevýhodneným nezamestnaným na trhu práce poskytlo ICM
Tvrdošín bezplatný infoservis, kariérové poradenstvo a moţnosť vyuţitia odborného poradenstva
(psychologické, pracovno-právne, špecializované poradenstvo pre znevýhodnených mladých
ľudí). Spoločne sme hľadali dôvody nezamestnanosti, riešenie problému a spôsoby k úspešnému
zaradeniu sa na trhu práce.
Poskytnuté
informácie

1200

Vyhodnotenie klientov ICM Tvrdošín:

1000

Poskytnuté informácie

624

800

Poskytnuté služby

464

600

Poskytnutá poradenská činnosť

384

Účasť na akciách a podujatiach

1018

Poskytnuté
služby
Poskytnutá
poradenská
činnosť
Účasť na
akciách a
podujatiach

400
200
0

Poskytnuté Poskytnuté Poskytnutá Účasť na
informácie služby poradenská akciách a
činnosť podujatiach

Vyuţívaním inovatívnej metódy HRV a NFB pre účely osobného špecializovaného poradenstva
sme pomáhali mladým ľuďom v ich biodromálnom vývine. Prostredníctvom HRV a NFB sa učili
zvládať záťaţové a stresové situácie, zvyšovali schopnosť koncentrácie pozornosti, pracovnú
výkonnosť, schopnosť efektívnejšieho učenia sa a pamäte.
Informovanosť študentov sme zabezpečovali formou Infobodov, ktoré sa nám podarilo zriadiť
vďaka ústretovosti riaditeľov stredných škôl v okrese Tvrdošín. Prostredníctvom infobodov
poskytujeme mladým ľuďom prvotné informácie o poslaní ICM Tvrdošín, o jeho činnostiach,
aktuálnych aktivitách a novinkách, o tom, aké sluţby môţu mladí v rámci ICM vyuţívať, v akých
oblastiach poskytuje odborné poradenstvo a infoservis, kde nájdu ICM a čo všetko majú mladí
ľudia v ICM Tvrdošín k dispozícii.
Rozdelenie podľa pohlavia :

Rozdelenie podľa veku :

1095

1581

Muži

Do 30 rokov

Ženy
2490

Spolu

Nad 30 rokov

2490

1395

Spolu
909
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Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Dňom 1.septembra 2010 začalo v zriaďovateľskej pôsobnosti ICM
Orava svoju činnosť nové stredisko - Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva (SCŠPP), ktoré pre lepšiu identifikáciu
medzi ostatnými podobnými centrami dostalo prívlastok ABC. SCŠPP
vzniklo ako školské zariadenie, Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení
a svoju činnosť vykonáva okrem svojho sídla v Trstenej aj na svojom elokovanom pracovisku
v Tvrdošíne (budova UPSVaR, Medvedzie) a v konzultačnom stredisku v Námestove (OC
Klinec), ktoré v nasledujúcom roku bude dobudované ako ďalšie elokované pracovisko.
Klienti centra:


Centrum poskytuje odbornú špeciálnopedagogickú a psychologickú
starostlivosť deťom od 0 do 15 rokov,
ktoré, majú špeciálne výchovnovzdelávacie potreby, ťaţkosti v oblasti
vývinu - vývinové poruchy
učeniavývinové poruchy aktivity a
pozornosti, deťom s narušenou
komunikačnou schopnosťou a deťom
s rôznymi postihnutiami (zdravotnými,
mentálnymi, percepčnými).

Hlavné činnosti centra:
Komplexná špeciálno-pedagogická činnosť
Komplexná psychologická činnosť
Diagnostika
Poradenstvo
Rehabilitácia a reedukácia
Prevencia, depistáţ, vyhľadávanie
Metodická a osvetová činnosť
Výchovno-vzdelávacia činnosť
Intervencie
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SCŠPP poskytuje:




štandardné
bezplatné
sluţby
(diagnostiku
psychologickú a špeciálno-pedagogickú, konzultácie
psychologické
a
špeciálno-pedagogické,
vypracovanie odborných správ pre účely škôl,
kariérové poradenstvo pre ţiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, metodická a
konzultačná pomoc pedagógom a školským
špeciálnym pedagógom),
nadštandardné výkony za úhradu (reedukačné
programy a terapie, neurofeedback terapia a HRV
terapia, kluby a tábory so zameraním na reedukáciu
a terapiu, skupinové programy, doučovanie ţiakov a
príprava do školy a pod.)


Svoje sluţby v SCŠPP ku koncu roka poskytujú štyria psychológovia a štyria špeciálni
pedagógovia s technicko-ekonomickým zázemím a niekoľkými externými spolupracovníkmi.
Pri svojej činnosti centrum spolupracuje s viacerými odborníkmi z oblasti zdravotníctva či
sociálnej sféry.
Svoju činnosť SCŠPP prezentuje aj na zriadenej web stránke
www.euporadna.sk

Ocenenie OZ ICM Orava
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Centrum
Euroguidance vyhlásila dňa 05.05.2010 súťaţ pod názvom Kariérové
poradenstvo 2010, ktorá bola určená pre organizácie a fyzické osoby, ktoré
poskytujú sluţby kariérového poradenstva. Jedným z cieľov súťaţe bolo aj
zviditeľniť a oceniť dobrú prax sluţieb kariérového poradenstva a zároveň
povzbudiť a inšpirovať ďalších potenciálnych aktérov pôsobiacich v tejto
sfére k inovatívnym prístupom a novým sluţbám.
Do spomínanej súťaţe sa zapojila aj naša organizácia Informačné centrum mladých Orava, ktorá
za príspevok pod názvom ,,Kariérové poradenstvo“ získala slovné aj finančné ocenenie a zároveň
pozvanie na národnú konferenciu „Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Programe
celoţivotného vzdelávania“, v rámci ktorej sa uskutočnilo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov
súťaţe a odovzdávanie cien.

Euroguidance centrum vydalo zo súťaţe kompendium venované príkladom
dobrej praxe sluţieb kariérového poradenstva , v ktorom predstavila aj
ocenený príspevok ICM Orava.

©ICM Orava, 2010
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Centrum vzdelávania
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Medzinárodné fórum mladých
V dňoch 25. a 26. novembra 2010 sa v meste Budva, Čierna hora, uskutočnilo medzinárodné

fórum mladých na tému „Vzdelanie a zamestnanosť mladých, výzvy a perspektívy“. Toto
podujatie býva pravidelne usporiadané predsedníckou krajinou Stredoeurópskej iniciatívy
(Centra European Initiative) a na tohtoročnom stretnutí s bohatou medzinárodnou účasťou sa
stretli zástupcovia štátov Bieloruska, Srbska, Slovinska, Českej republiku, Poľska, Slovenska,
Moldavska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Macedónska a Čiernej hory.
Delegácie z kaţdého štátu pozostávali zo zástupcu
ministerstva, ktoré má vo svojej kompetencii
otázky týkajúce sa mládeţe, zo zástupcu vládnej
mládeţníckej
organizácie
a zo
zástupcu
mimovládnej organizácie. Za slovenskú stranu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a IUVENTA na základe pozitívnych skúsenosti
s jeho prácou a uskutočnenými projektmi, prizvali
na spoluprácu aj Informačné centrum mladých
Orava.
Počas dvoch pracovných dní boli aktivity a projekty ICM prezentované v dvoch
workshopoch.
V prvej pracovnej diskusnej aktivite na tému
„Vládne podporné opatrenia pre nové a stabilné
pracovné pozície pre mladých“ zástupkyňa ICM
Orava zvýraznila potrebu neformálneho vzdelávania
pre mladých formou dobrovoľníctva, rovnako aj
oficiálne akreditovanie neformálneho vzdelávania
zo strany štátov a následné uznanie takejto formy
vzdelávania aj v očiach zamestnávateľov. Tento bod
bol zároveň zahrnutý medzi záverečné odporúčania
skupiny, z ktorých moţno spomenúť aj:
zosilnenie nástrojov a programov, ktoré by mladým umoţnili úspešný aktívny vstup
na trh práce formou vzdelávacích programov podnikania na školách,
poskytovanie takých vzdelávacích programov na školách, ktoré by boli v súlade
s potrebami trhu práce,
podpora a rozvoj informačných centier a kariérnych poradenských centier,
podpora dobrovoľníctva ako vynikajúcej formy získavania znalostí a kompetencií
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V druhej pracovnej skupine, ktorá sa venovala podmienkam na úspešný štart mladých na trh
práce, ICM Orava prezentovalo projekt „Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na
Orave“ ako príklad dobrej praxe.
Záverom tejto pracovnej skupiny boli odporúčania, z ktorých moţno spomenúť aspoň
niektoré:
podporovať voľbu praktických povolaní na stredných a vysokých školách,
podpora vládnych i mimovládnych organizácií v poskytovaní vzdelávacích aktivít
zameraných na podnikanie a infoservis v tejto oblasti,
podpora remeselníckych povolaní a vzdelávacích programov za cieľom ovplyvňovať
zloţenie pracovnej sily a harmonizovania ponuky a dopytu na trhu práce,
podpora zamestnávateľov, aby aktívne vstupovali do procesov prípravy vzdelávacích
programov
zamerať pozornosť aj na rodičov mladých ľudí, ktorý hrajú dôleţitú úlohu v procese
rozhodovania

mladých o budúcom povolaní, poskytovať rodičom informácie

o potrebách trhu práce.

Veľký záujem o spoluprácu prejavila mimovládna organizácia z Čiernej hory (Venera Ljutić,
Montenegrin Youth Forum-Initiative board, veneraljutic@gmail.com, facebook: Kompas
Kotor).
Účasť na tejto konferencii bolo pre Informačné centrum mladých veľkou príleţitosťou
prezentovať svoje aktivity a projekty na národnej i medzinárodnej úrovni a zároveň získať
nové nápady a kontakty pre ďalšiu spoluprácu a činnosť.
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Výchovno-rekreačné pobyty
pre deti
Základné ciele programu:
Cieľom výchovno – rekreačného programu bolo odstránenie alebo zmiernenie porúch
správania, rozvoj sociálnych zručností, získanie spoločenských a hygienických návykov
a zabezpečenie vhodného vyuţitia voľného času. VRP podporoval spoločenskú integráciu,
rozvoj komunikačných zručností, rozvoj emocionálnej inteligencie, harmonizáciu detskej
osobnosti. Realizácia sekundárnej prevencie, zvládanie agresívneho správania, reedukácia,
beheviorálna terapia zameraná na zmiernenie poruchy v správaní, výchova k zdravému
ţivotnému štýlu.
Výchovno- terapeutický program bol zameraný na:
rozvoj osobnosti dieťaťa
podporu duševného zdravia,
aktuálne riešenie krízovej situácie,
rozvíjanie sociálnych zručností,
optimalizáciu interpersonálnych vzťahov a dodrţiavania pravidiel a noriem,
zvládanie záťaţe, stresu a riešenie konfliktných situácií,
podporu somatického zdravia, na vytváranie a formovanie správnych návykov,
hygieny, vhodného denného reţimu, rozvíjanie zdravého ţivotného štýlu.
Výchovno-rekreačný pobyt absolvovalo spolu 20 účastníkov
.
.

©ICM Orava, 2010

14

Národný projekt I – 2/C
Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č.5/2004 Z.z o
sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Dohodu vykonávajú štyria účastníci počas obdobia od 01.06.2010 do 31.03.2011 a
jeden účastník od 01.09.2010 do 30.05.2011.
Hlavným cieľom zámeru bolo prispieť k zvýšeniu zamestnanosti, k rozvoju pracovných
návykov, odborných a kľúčových kompetencií u UoZ a k zníţeniu nezamestnanosti
v regióne. Zabezpečiť plynulý chod odborných špecializovaných aktivít v rámci
novozriadeného strediska SCŠPP v Trstenej pre deti a mládeţ do 15 rokov a ich zákonných
zástupcov, rozvoj sociálnych a vzdelávacích programov
v rámci nášho občianskeho
zdruţenia OZ ICM Orava.
Predpokladaný prínos: Zvyšovanie profesionality, sociálnych sluţieb a aktivít MVO.
Zvyšovanie kvalifikačných predpokladov, získanie nových profesijných schopností,
odborných vedomostí a zručností, rozvíjanie kľúčových kompetencií. Podpora a udrţanie
pracovných návykov u znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, podpora celoţivotného
vzdelávania, získanie praktických skúseností, komunikačných a PC zručností, získanie
zručností v oblasti administratívy a hospodárskej korešpondencie, psychologickej práce,
odborného poradenstva, práca s klientom, zaradenie a uplatnenie sa na trhu práce, zlepšenie
ţivotnej situácie, moţnosť sebarealizácie, moţnosť získania trvalého zamestnania.

Národný projekt I – IX
Absolventská prax
Zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v
evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa § 51, odsek 9) zákona Národnej SR č.5/2004 Z.z.
o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Absolventskú prax vykonávali štyria účastníci počas obdobia od 01.12.2009 – do
31.05.2010 a od 01.10.2010 – do 31.12.2010.
Hlavný cieľ projektu: podpora vstupu absolventov škôl a mladých ľudí do 25 rokov veku do
zamestnania s dôrazom na získanie pracovných skúseností a odborných zručností v reálnom
pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe zameranej na zvýšenie ich
zamestnateľnosti.
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Účastníci vykonávali nasledujúce činnosti:










administratívne práce
príprava a distribúcia informačných materiálov
vyhľadávanie a spracovávanie informácii, práca s PC a internetom
rozmnoţovanie informačných materiálov a dokumentov
priebeţná aktualizácia informačných panelov, násteniek, tabúľ
pomoc pri príprave a realizácii workshopov, vzdelávacích Peer programov pre
mladých
špeciálno-pedagogická činnosť, diagnostická činnosť, poradenská činnosť
rehabilitačná a preventívna činnosť, depistáţna, a metodická činnosť
výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť

Spolupracujúce inštitúcie:
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
Ţilinský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca
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
ICM Námestovo
Mestský úrad Tvrdošín
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Organizačná štruktúra OZ ICM
Orava

Manažment a zamestnanci OZ
ICM Orava
 PhDr. Jana Tholtová – štatutárna zástupkyňa OZ ICM Orava, riaditeľka, projektová
manaţérka
 PaedDr. Tatiana Gandelová – výkonná riaditeľka ABC SCŠPP Trstená
 Ţelmíra Kohárová – administratívna pracovníčka ICM Orava
 Bc. Marta Cisáriková – konzultantka, kariérová poradkyňa ICM Tvrdošín
 Renáta Graňáková – administratívna pracovníčka ABC SCŠPP
 Bc. Zuzana Rejdugová – asistentka psychológa ABC SCŠPP
 Mgr. Veronika Záškvarová – psychologička ABC SCŠPP
 Mgr. Marek Gerčák – psychlóg ABC SCŠPP
 Experti a ostatní externí pracovníci
 Dobrovoľníci z radov nezamestnaných a študentov škôl
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Kontakty OZ ICM Orava
Regionálna kancelária Informačné centrum mladých Orava
Budova ÚPSVaR, 4. poschodie,
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
tel./fax: +421 43 53121 130
e-mail: icmorava@orava.sk
icmnizna@orava.sk
www.icm.sk
Informačné centrum mladých Tvrdošín
Budova ÚPSVaR, 4. poschodie,
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
tel.: +421 43 532 47 30
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
web: www.euporadna.sk
Elokované pracoviská SCŠPP :
Tvrdošín
Budova ÚPSVaR, 4. poschodie
Medvedzie 132,027 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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