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Představení organizace 
Informační centrum pro mládež ve Slaném vzniklo v roce 2011 a od roku 2014 funguje jako 

certifikované ICM. Základní činnost našeho ICM spočívá v poskytování bezplatného 

informačního a poradenského servisu, přístupu na internet (včetně wi-fi), možnosti tisku a 

skenování, jsme distribučním místem karet ISIC, ale také nabízíme využití prostor pro 

organizaci vlastních aktivit mladých lidí. ICM Slaný je zřizováno pod DDM „OSTROV“ Slaný. 

S cílovou skupinou se potkáváme především při pořádání workshopů na školách či kulturních 

večerů v našem centru, při účasti na akcích a během konverzačních klubů (anglický, německý 

a poté podle rodného jazyka aktuálních EDS dobrovolníků), které pořádáme v našem ICM 

zdarma.  

Velmi důležitou součástí naší práce jsou pak mezinárodní projekty a další projekty podpořené 

z Erasmus+ programu. V rámci nich hostíme v našem centru EDS dobrovolníky a hostíme 

mezinárodní výměny mládeže. Tyto aktivity se nám prokázaly jako nejefektivnější způsob, jak 

mladé lidi zaujmout a navíc pozitivně ovlivnit. Mnozí z účastníků se pak navíc stávají našimi 

dobrovolníky a zůstávají s centrem v kontaktu.  

Od roku 2014 fungujeme jako místní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. 

ICM Slaný se také stará o korekturu článků magazínu Remix ve snaze zvýšit celkovou úroveň 

tohoto média.  

Činnost projektu byla podpořena z rozpočtu MŠMT, pod projektem s názvem: 0005/4/2015 

– Zajištění činnosti ICM Slaný v roce 2015; číslo rozhodnutí: 514 005 15. 

 

 

 

 

„ICM Slaný 

funguje od roku 

2011 a je 

zřizováno pod 

DDM „OSTROV“ 

Slaný.“ 
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Aktivity se základní tématikou 
 

 

Mezi aktivity se základní tématikou se řadí akce, které svým zaměřením spadají pod oblasti 

certifikovaných ICM, tedy cestování, zaměstnání, ekologie apod. ICM Slaný se zaměřuje na 

cestování a zaměstnanost jak v zemi, tak především v zahraničí. V rámci těchto aktivit 

pořádáme několik kulturních večerů, které organizuje vždy současný EDS dobrovolník. Tyto 

akce jsme také pořádali ve spolupráci s knihovnou, se středními a základními školami ve 

Slaném.   

 

 

 

Číslo 

akce
Název akce Stručný popis Datum

Počet 

účastníků

1. Swedish evening kulturní večer o švédské kultuře a mytologii 27.11.2015 12

2. Swedish evening kulturní večer o Švédsku – každodenní život 24.8.2015 13

3. Swedish evening kulturní večer o Švédsku – základní info 25.5.2015 11

4. Bulgarian eveningkulturní večer o Bulharsku – kultura země 29.4.2015 14

5. Život bez hranic příběh o cestování po světě – spolupráce s knihovnou14.4.2015 8

6. French evening kulturní večer o Francii – kultura země 22.1.2015 11

7. Sardinian eveningkulturní večer o Sardínii – kultura země 8.1.2015 9

8. Živá knihovna O cestování do zahraničí se ZŠ – spolupráces knihovnou25.-27.3.2015 540

9. workshopy O Erasmus+ příležitostech se SŠ 23.-24.3.2015 120

10.

X X 738Celkem účastníků:
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Aktivity s doplňkovou tématikou 
 

Mezi aktivity s doplňkovou tématikou počítáme další akce ICM, z nichž nejdůležitějšími jsou 

jazykové konverzační kluby, které jsou vedeny jak pracovníky ICM, tak EDS dobrovolníky, 

kteří je vedou ve svých rodných jazycích.  

 

 

Číslo 

akce
Název akce Stručný popis Datum

Počet 

účastníků

1. X-mass party Vánoční párty + rozloučení s EDS ze Švédska21,12,2015 11

2. English club konverzační klub v angličtině leden – prosinec 260

3. Deutsch club konverzační klub v němčině říjen – prosinec 8

4. French club konverzační klub ve FR – rodilý mluvčíleden – březen 34

5. Italien club konverzační klub v IT – rodilý mluvčíleden – květen 44

6. Swedish club konverzační klub ve SWE – rodilý mluvčí duben – prosinec 18

7.

8.

9.

10.

Celkem účastníků: X X 375
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Mezinárodní aktivity 
 

S podporou z programu Erasmus+ jsme za rok 2015 uskutečnili 2 mezinárodní projekty. 

Jedním z nich byla Evropská dobrovolná služba pro celkem čtyři dobrovolníky, kteří se u nás 

v průběhu roku vystřídali. Šlo o dobrovolníky z Francie, Sardinie a ze Švédska. Zároveň 

jsme také hostili mezinárodní výměnu mládeže s partnerskou organizací Armenian Open 

Society z Jerevanu v Arménii.  

 

 

Číslo 

akce
Název akce Stručný popis Datum

Počet 

účastníků

Zúčastněné 

státy

1. You Are The World Mezinárodní výměna mládeže s Arménií 14.-26.9. 28 2

2. YIC International Evropská dobrovolná služba na 12 měs.leden-prosinec 4 3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

X X 32Celkem účastníků:
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Účast na akcích jiných organizátorů 
 

Svou činnost jsme také prezentovali na akcích jiných organizátorů, kde se pohybovala i 

naše cílová skupina. Během těchto akcí jsme propagovali ICM jako takové a jeho aktivity, 

ale také jsme rozdávali informační letáky z různých oblastí ICM, které by pro mládež mohly 

být užitečné a zajímavé.  

 

 

  

Číslo 

akce
Název akce Stručný popis Datum

Počet 

účastníků

1.Veletrh celoživotního vzděláváníVeletrh vzdělávání pro ZŠ a SŠ, Kladno 13.-14.10.2015 2000

2. DOD Ostrov Den otevřených dveří zřizovatele + ICM 9.9.2015 200

3. DDM Ostrov Den Dětí ve Slaném 30.5.2015 1500

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

X X 3700Celkem účastníků:



Str. 06 
 

ICM Slaný 
   

 

Projektová činnost 
 

ICM Slaný v roce 2015 získalo podporu celkem 970.019EUR na uskutečnění tří projektů pod 

hlavičkou programu Erasmus+. Těmito projekty byla Evropská Dobrovolná služba pro 

celkem 4 EDS dobrovolníky, kteří se v organizaci prostřídali, Výměna mládeže pro 28 

účastníků z České republiky a z Arménie a nakonec projekt Divadlem k sobě, který spojoval 

děti z „normálních“ rodin s dětmi z dětských domovů v rámci jediného psychologicko-

divadelního projektu.  

 

 

  

Tabulka č. 7: Projektová činnost ICM Název projektu Vyhlašovatel 
Požadovaná 

dotace

Skutečná 

dotace

Realizovaný 

projekt ANO/NE

Důvod 

neposkytnutí 

dotace

X Divadlem k sobě Erasmus + 137128 137128 ANO /

X You are the world – YE (13 dnů) Erasmus + 460929 460929 ANO /

X YIC International – EDS (12 měsíců) Erasmus + 406765 372959 ANO /

X

X

X

X

X

X

Počet podaných projektů celkem 3

Počet realizovaných projektů celkem 3

Výše získaných finančních prostředků 

celkem 971019
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Pracovníci ICM a jejich vzdělávání 
Od ledna do října 2015 

 

Vedoucí ICM 

Iveta Schagererová 

Školení  

- 

 

Pracovnice ICM 

Michaela Kubiasová 

Školení 

 Training for Trainers 

 

    

 

Pracovnice ICM 

Širín Ježková 

Školení 

Vedení lidí (e-learning); 
DofE školitel, hodnotitel; 
Jdu do toho – leadership 
Aid; Školení pro 
koordinátory EDS; 
Vedení workshopů 

 

  

Od října 2015 

 

Vedoucí ICM 

Širín Ježková 

Školení 

Vedení lidí (e-learning); 
DofE školitel, hodnotitel; 
Jdu do toho – leadership 
Aid; Školení pro 
koordinátory EDS; Vedení 
workshopů 

 

 

Pracovnice ICM 

Kateřina Jandová 

Školení 

DofE školitel, hodnotitel; 
YINTRO – školení pro 
pracovníky ICM; 
Erasmus+ projekty; správa 
wordpressu   

 

    

 

Pracovnice ICM 

Zuzana Nerudová 

Školení 

DofE školitel, hodnotitel; 
YINTRO – školení pro 
pracovníky ICM; 
Erasmus+ projekty; 
správa wordpressu 
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Plnění cílů a popis aktivit 2015 
Název organizace: Dům dětí a mládeže Ostrov 

Název projektu: 0005/4/2015 – Zajištění činnosti ICM Slaný v roce 2015 

Číslo rozhodnutí: 514 005 15 

 

1. Anotace projektu 

Projekt Zajištění činnosti ICM Slaný v roce 2015 se zaměřoval především na informační a 

poradenské služby pro mládež v regionu, čehož docílil skrze osobní i online komunikaci, 

realizací workshopů na školách, prací s dobrovolníky a výrobou tzv. Infokitů. Kromě toho se 

zaměřoval také na mezinárodní aktivity (EDS a výměna mládeže) a podporu jazykových 

kompetencí mládeže (konverzační kluby). Pro síť ICM jsme zajistili korekturu článků. 

Podpořili jsme dvě aktivity cílové skupiny – Street Art projekt a projekt zaměřující se na 

výstavbu parků.  Kvalita práce ICM Slaný byla také zvýšena díky proškolení pracovního týmu 

na několika různých školeních. 

2. Cíle a priority 

Obecným cílem projektu bylo zajistit mládeži ve slánském regionu přístup k informacím a 

zvýšit její povědomí o právu na informace skrze následující: 

– Bezplatné poskytování informací a poradenství 

Tohoto cíle jsme dosáhli skrze poskytování osobního poradenství v ICM každý všední den od 

12 do 17 hodin a skrze online komunikaci přes webové stránky a sociální sítě. 

– Profesionalizace práce ICM a zvýšení kvality služeb 

Naplnění tohoto cíle zkomplikovala kompletní obměna týmu ICM v říjnu 2015. Původní 

vedoucí ICM odešla na mateřskou dovolenou a na její místo byla dosazena jedna ze dvou 

původních pracovnic ICM. Druhá původní pracovnice ukončila spolupráci z důvodu 

dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na místa pracovnic tak byly vybrány nové 

zaměstnankyně, které bylo potřeba znovu proškolit, ačkoli již při ICM působily nějakou dobu 

jako dobrovolnice či brigádnice. I tak se nám však podařilo proškolit nové pracovnice na 

celkem pěti školeních, původní pracovnice, nyní v roli vedoucí, se účastnila také celkem pěti 

školení (z toho dvou dlouhodobých). Druhá původní pracovnice, nyní na nemocenské, se 

účastnila jednoho mezinárodního školení v zahraničí. 

– Rozšíření sítě infobodů a rozvoje kontaktů s partnerskými organizacemi 

Síť infobodů jsme rozšířili o 13 škol, na kterých nyní máme vždy jednu kontaktní osobu z řady 

personálu. Úzce jsme také spolupracovali s ICM Kladno (InfoKity, workshopy na školách), s 
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Knihovnou Václava Štecha ve Slaném (EDS dobrovolníci i dobrovolníci ICM docházejí 

pravidelně do K-klubu knihovny, projekt Živá knihovna), s 2.ZŠ Slaný (EDS dobrovolník 

docházel do hodin angličtiny) a s Obchodní akademií Edvarda Beneše ve Slaném (workshopy, 

EDS dobrovolník – intenzivní týdenní návštěvy v hodinách konverzace v AJ). Tento cíl tedy 

považujeme za splněný. 

– Organizace workshopů a dalších aktivit pro cílovou skupinu, včetně aktivit 

mezinárodních. 

Tento cíl se nám podařilo naplnit zhruba ze dvou třetin. Co se týče workshopů, uspořádali 

jsme týdenní akci plnou workshopů o cestování, EU a práci v zahraničí, v rámci které jsme 

pracovali se studenty střední školy a dvou základních škol ve Slaném. Workshopy jsme chtěli 

uskutečnit také na střední škole na Kladně, to se nám však nepodařilo uskutečnit kvůli selhání 

organizačních schopností ze strany školy. Co se týče mezinárodních aktivit, hostili jsme v roce 

2015 celkem 4 EDS dobrovolníky a jednu mezinárodní výměnu mládeže s Arménií. 

– Zacílení on-line komunikace a použití atraktivních komunikačních kanálů 

Podařilo se nám kompletně předělat webové stránky, stále jsme aktivní přes sociální síť 

Facebook a více jsme se zaměřili na youtube videa. Instagram se snažíme využívat na sdílení 

fotografií z akcí. Od dalších sítí, jako je třeba Pinterest, jsme upustili, jelikož jsme zjistili, že 

nejsou mezi naší cílovou skupinou příliš rozšířené. Aktivita na youtube a Instagramu mohla 

být ještě intenzivnější, situaci však zkomplikovala dlouhá nemoc pracovnice zaměřené na p.r. 

a následná potřeba proškolit novou pracovnici. 

– Organizace či podílení se na kampaních propagujících právo na informace a činnost 

ISM 

Tohoto cíle jsme dosáhli především skrze vytvoření InfoKitů s regionálně zaměřenými 

informacemi ze všech oblastí ISM. Tyto InfoKity jsou dostupné jak online, tak v papírové 

podobě. Využíváme je především během akcí pro veřejnost, kde je distribuujeme mezi mladé 

lidi. 

– Podpora vlastní aktivity mladých lidí a rozvoj dobrovolnictví 

ICM Slaný má stálou základnu dobrovolníků. Ti se sice v tomto roce obměnili, protože mnoho 

z původních dobrovolníků odešlo na vysoké školy do jiných měst či do zahraničí, ale 

především díky výměně mládeže se nám podařilo získat dobrovolníky nové. Ti jsou nejčastěji 

ve věku 22 let, studenti i pracující. Do aktivit ICM se zapojují především jako mentoři EDS 

dobrovolníků a pomáhají s praktickými záležitostmi kolem projektu. To jim dává nejen 

praktické zkušenosti, ale také si tím procvičují angličtinu a získávají empatii a pochopení pro 

jiné kultury. Kromě těchto dobrovolníků s námi spolupracují také středoškolačky, které mimo 

jiné docházejí i do Knihovny ve Slaném. Co se týče podpory vlastních aktivit, začali jsme s 

projektem Street Art, který si klade za cíl zlepšovat životní podmínky ve Slaném. Tento projekt 

realizujeme přímo na popud našich dobrovolníků, kteří jsou součástí týmu realizátorů a 
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získávají tím ohromné zkušenosti. Ke konci roku se na nás obrátila také další skupinka mladých 

lidí, kteří se chystají zrealizovat vlastní projekt v oblasti výstavby parků. V našem ICM získali 

podporu jak informační, tak také organizační – účastnili jsme se představení projektu na 

školách ve Slaném a v Rakovníku, obešli jsme s nimi slánské úřady pro nezbytná povolení a 

poskytli jsme prostory pro konání prvních schůzek a plánování.  

 

Specifickými cíli projektu bylo: 

– Zvýšit fyzickou i online návštěvnost ICM Slaný o 50% do konce roku 2015. 

Fyzická návštěvnost ICM Slaný a akcí ICM Slaný vzorstla ze 1189 osob na 1453 osob, tedy o 

22%. Počet unikátních návštěv webu vzorstl ze 3965 na 7590 shlédnutí, tedy o 91%. Celkově 

vrostla návštěvnost ICM (online i fyzických) z 5154 návštěv na 9043, tedy o 75%. Našeho cíle 

jsme dosáhli. 

– Zvýšit povědomí místní mládeže o jejich právu na informace a možnostech jeho 

naplňování, tj. o naší činnosti a činnosti ISM skrze rozšíření sítě infobodů v regionu alespoň 

na nových 10 školách do konce roku 2015. 

Tento cíl se nám podařil naplnit z hlediska toho, že jsme skutečně získali kontaktní osobu na 

celkem 13 školách. 

– Zvýšení kvalifikace týmu ICM v oblasti poskytování informací a poradenství, 

projektového řízení, vedení skupinových aktivit, jazykové vybavenosti ad. absolvováním 

příslušných školení do konce roku 2015.  

Kvalifikace týmu byla zvýšena v oblastech projektového řízení, vedení skupinových aktivit, 

zacházení s wordpressem, v prezentačních dovednostech a v práci s informacemi. Vzhledem 

ke změně týmu - a tedy i změně v požadavcích na témata školení – považujeme tento cíl za 

splněný, jelikož nové pracovnice byly úspěšně zaškoleny do všech potřebných témat během 

krátké doby od nástupu do práce. 
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3. Obsah projektu, témata a použité metody či přístupy 

  

1. Zájmová a další volnočasová činnost pro mládež 

1.1 Poskytování informací a poradenství 

Osobní a online komunikace 

Mladí lidé ze Slaného a okolí měli po celý rok bezbariérový přístup do našeho centra každý 

všední den od 12 do 17hodin (v době, kdy jim už většinou skončila škola či práce a mají 

možnost nás navštívit). Informace jsme poskytovali také prostřednictvím našich webových 

stránek s celkovou návštěvností 7590 návštěv/rok 2015 a skrze facebookovou stránku s 

celkem 450 „lajky“. Poskytovali jsme také osobní poradenství, konzultovali jsme především 

možnosti cestování do zahraničí, nejčastěji pak EDS službu v rámci programu Erasmus+. 

Výstupy z našich aktivit (fotografie a videa) jsme šířili také přes Instagram a Youtube kanál. 

Pinterest a další sociální sítě jsme se rozhodli nepoužívat, jelikož se ukázalo, že se nejsou mezi 

naší cílovou skupinou tak populární jako třeba v zahraničí. 

Modulové workshopy 

Modulové workshopy jsme vytvořili pro všechny oblasti ISM (vzdělávání, práce, cestování, 

volný čas, sociálně-patologické jevy, mládež a EU, aktivní občanství). Na školách jsme zatím 

prezentovali především workshop mládež a EU, zaměřený na možnosti mládeže pod 
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programem Erasmus+. Tento workshop je na školách nejžádanější a máme na něj pozitivní 

zpětnou vazbu. Ostatní workshopy máme připravené, je však otázkou, nakolik o ně školy 

projeví zájem. 

Infobody a Infokity 

InfoKity jsme vytvořili ve spolupráci s našimi středoškolskými dobrovolníky. Jsou regionálně 

zaměřené a obsahují relevantní informace ze všech oblastí ISM. Dostupné jsou kromě 

papírové verze také online. Grafický styl a provedení InfoKitů má mezi cílovou skupinou 

pozitivní ohlasy. Infokity distribuujeme především při akcích. Jsou k dispozici také u našich 

kontaktních osob na školách v regionu. Tyto kontaktní osoby se nám sice podařilo získat na 

13 školách (což je ještě o 3 více, než byl náš původní cíl), spolupráce však neprobíhá zcela tak, 

jak jsme doufali. Komunikace s těmito kontaktními osobami je často problematická, dokonce 

se nám stalo, že nám odřekli domluvené workshopy na poslední chvíli atd. Proto nejsme zcela 

spokojení, ačkoli jsme cíle, který jsme si stanovili, dosáhli. Do budoucna zvážíme jiné 

alternativy. 

1.2 Redakční rada časopisu Remix 

Po celý rok 2015 zajišťovalo ICM Slaný také korekci článků do webového magazínu Remix. 

Korekce článků za všechna certifikovaná ICM vyžadují shromáždění, opravení a odeslání cca 

20 článků měsíčně plus komunikace s autory a s NICM. Podle vyjádření NICM úroveň článků 

za poslední rok prudce vzrostla, stejně jako počet zaslaných článků. Na popud ICM Slaný také 

došlo ke grafické úpravě webových stránek, které zajistilo ICM Třebíč. remix.nicm.cz 

1.3. Volnočasové aktivity a další akce pro mládež 

Dobrovolnictví 

Ačkoli se tým dobrovolníků ICM částečně obměnil, stále máme celkem solidní základnu 

dobrovolníků, kteří jsou nezbytnou součástí našeho týmu a kteří nám pravidelně pomáhají s 

naší činností. Věnují se EDS dobrovolníkům, docházejí do místní knihovny, vypomáhají nám 

při akcích, pomáhali nám při tvorbě Infokitů atp. Někdy dokonce pořádají vlastní akce, např. 

„Hadrárnu“ - výměnu oblečení, či projekt Street Art. V rámci podpory aktivit dobrovolníků 

jsme začali s realizací projektu Street Art, aktivně jsme podporovali projekt na výstavbu parků 

a obrátily se na nás další skupiny mladých lidí, se kterými od konce roku mluvíme o možné 

spolupráci. Tato vizitka ICM Slaný jako místa, na které se mladí lidé mohou obrátit se svými 

projekty, nás velmi těší. Od plánovaného zřízení akreditovaného dobrovolnické centra jsme 

však prozatím upustili, především kvůli personálním změnám, také však protože jsme již kvůli 

jiným činnostem (např. podpora aktivit dobrovolníků – Street Art, projekt s výstavbou parků 

atd.) časově přetížení. 

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu 

http://remix.nicm.cz/
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Programu DofE se v našem ICM v současnosti účastní 5 lidí z řad mládeže. Původní dvě 

vedoucí z řad dobrovolníků činnost přerušily kvůli nedostatku času, proto jsme proškolily 

přímo pracovnice Informačního centra. V zimě jsme prodloužili licenci jako místní centrum 

DofE na dalších pět let a v programu budeme tedy pokračovat. 

Festival literatury a projekt na podporu aktivního občanství 

Tyto dva plány, úzce spolu související (podpora aktivního občanství se měla odehrát v rámci 

Festivalu literatury), jsme nezrealizovali. Projekt byl již naplánovaný, do tvorby kalendáře se 

mělo zapojit místní gymnázium a jeho studenti, realizaci však znemožnily dvě zásadní 

události. Jedním byla náhlá tragická smrt profesorky výtvarné výchovy, se kterou byla 

spolupráce dohodnutá, druhou pak dlouhodobé onemocnění kolegyně, která měla celou akci 

na starosti. Pod tlakem těchto událostí jsme se rozhodli pro jiné řešení. V tuto chvíli jsme totiž 

již zvažovali propojit Festival literatury a jeho akce s nově vznikajícím projektem Street Art. 

Po těchto nešťastných událostech jsme se rozhodli pokračovat pouze v projektu Street Art. 

Ten vznikl na popud našich dobrovolnic, které se na nás obrátily s žádostí o pomoc při realizaci 

projektu. Jeho hlavním cílem je zlepšit životní prostředí ve Slaném pomocí prvků street 

artového umění. Toho bychom chtěli docilovat za podpory města a při realizaci úpravy 

vybraných míst bychom rádi zároveň informovali občany Slaného o činnosti ICM a o 

možnostech mladých lidí u nás. V roce 2015 proběhla rozsáhlá anketa s dotazy na spokojenost 

Slaňáků se stavem města a na vytipování nejzašlejších míst ve Slaném. Výsledky tohoto 

dotazníku budeme sdílet veřejně a plánujeme je použít především jako podklad pro další 

práci a pro argumentaci s vedením města atd. 

Živá knihovna a besedy se zahraničními studenty a dobrovolníky 

Týden mezinárodních aktivit, jehož součástí byly také besedy se zahraničními dobrovolníky, 

proběhl v týdnu od 23. do 27. března. V rámci něj jsme navštívily Obchodní akademii Edvarda 

Beneše ve Slaném a během dvou dnů (pondělí, úterý) jsme představili studentům modulový 

workshop Mládež a EU, zaměřený na možnosti mladých lidí (nejen) v rámci projektů 

Erasmus+. Další dny (středa, čtvrtek, pátek) už probíhal přímo projekt Živé knihovny v 

Knihovně Václava Štecha. V rámci něj jsme studentům základních škol představili jejich 

možnosti v rámci programů Erasmus+ a AFS, vyzvali jsme je k posouzení všech pro a proti 

takových mezinárodních zkušeností a nakonec jsme jim dali krátký úvod do tématu 

stereotypy. Potom jim byly představeny živé „knihy“ - několik zahraničních dobrovolníků z 

Německa, Ruska, Turecka, Filipín a jedna česká dobrovolnice, která strávila rok v Japonsku. 

Účastníci si potom mohli vybrat tři knihy, které postupně navštíví a v malých skupinkách 

navštěvovali „stánky“ s fotografiemi z dané země a povídali si o kultuře ze zemí jednotlivých 

knih. Každý zahraniční dobrovolník měl svého překladatele. Akce byla ze strany účastníků 

hodnocena velmi pozitivně a během evaluace mnoho z nich reflektovalo i vlastní 

„zaškatulkování“ v rámci třídy apod., takže reflektovali informovanost o stereotypech a 

předsudcích jako velmi důležitou. 
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2. Vzdělávání 

2.1 Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků ICM 

Kurzy a semináře 

Pracovnice ICM se za rok 2015 zúčastnily několika školení. 

Training for trainers – Michaela Kubiasová → mezinárodní školení školitelů a pracovníků s 

mládeží z 8 zemí Evropy, školení probíhalo v anglickém jazyce; rozvinuté kompetence: 

skupinová dynamika, rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků, komunikace v anglickém 

jazyce, práce s technologiemi (fotoaparát, kamera atp.), sociální kompetence 

Vedení lidí (leadership) – Širín Ježková → online e-learningový kurz v rozsahu cca 24 hodin; 

školení rozvinulo následující kompetence: projektový managment, vedení skupiny a 

týmových aktivit, motivace, hodnocení pracovníků 

DofE školení – Širín Ježková, Zuzana Nerudová, Kateřina Jandová → v DofE projektu byly 

postupně proškoleny všechny tři pracovnice, rozvinuté kompetence: znalost programu DofE 

a tedy možnost o něm efektivně informovat, aktivizace mladých lidí, vedení týmových aktivit 

Školení pro koordinátory EDS – Širín Ježková → školení pod Erasmus+ programem; rozvinuté 

kompetence: projektový managment, pravidla EDS projektů, jemné kompetence při jednání 

s EDS dobrovolníky 
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YINTRO – Kateřina Jandová, Zuzana Nerudová → oficiální školení pro pracovníky 

certifikovaných ICM; rozvinuté kompetence: poskytování informací a poradenství na 

standardní úrovni certifikovaného ICM, jednání s klienty, informační oblasti ISM 

Erasmus+ programy – Kateřina Jandová, Zuzana Nerudová → školení pracovníkem DZS; 

rozvinuté kompetence: informovanost o příležitostech pro mládež v rámci Erasmus+ 

programech (cestování, práce v zahraničí) 

Wordpress – Kateřina Jandová, Zuzana Nerudová → mírně pokročilá práce ve wordpressu, 

potřebná zejména protože jsme před revitalizací stránek používali joomlu; rozvinuté 

kompetence: schopnost ovládat webové stránky ICM na mírně pokročilé úrovni, poskytování 

vhodných informací skrze webové stránky ICM 

Jak správně vést workshop – Širín Ježková, Zuzana Nerudová → workshop organizovaný ICM 

Kladno; rozvinuté kompetence: prezentační dovednosti na pokročilé úrovni, vedení 

skupinových aktivit, příprava a realizace workshopu s cílovou skupinou 

Jdu do toho! Leadership Aid – Širín Ježková → dlouhodobé školení probíhající od září 2015 do 

června 2016, sponzorované Nadací Via, školení 1x/měsíc + společné supervize + individuální 

intervize;  dosud rozvinuté kompetence: jemné dovednosti pro vedení týmu a skupiny, time-

management. 

Co se týče jazykové vybavenosti, má nový tým bohatší jazykovou výbavu. Nové pracovnice 

kromě angličtiny hovoří také jedna španělsky na pokročilé úrovni a jedna německy plynule. 

Výjezdní školení pracovníků a dobrovolníků ICM 

Třídenní školení a teambuilding pracovníků ICM Slaný proběhlo společně s ICM Kladno. V 

rámci akce došlo k proškolení v užívání wordpressu, na kterém jsme nově vystavěli naše 

webové stránky, nové pracovnice byly také zaškoleny do Erasmus+ programů a jaké 

příležitosti nabízejí pro naši cílovou skupinu. Společně jsme také mluvili o plánech na příští 

rok, o kompetencích, které je třeba rozvinout a rozvedli jsme debatu například na téma 

REMIX magazín. Na základě toho jsme se rozhodli pro jiný přístup v roce 2016. Setkání nám 

také pomohlo v plánování aktivit na příští rok, přineslo nové nápady a utužilo kolektivy, ve 

kterých pracujeme či spolupracujeme (Slaný-Kladno). 

Mezinárodní školení 

Jedna za pracovnic ICM se účastnila zahraničního mezinárodního školení s názvem „Training 

for trainers“. Toto školení se konalo pod hlavičkou Erasmus+ programu a z projektu se 

doplácela pouze část cestovného. Školení bylo vytvořeno pro pracovníky s mládeží, kteří se 

zabývají vedením aktivit pro mládež jako vedoucí aktivit  či případně školitelé celých seminářů a 

školení pro mládež či pro kolegy. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce, zúčastnili se 

pracovníci s mládeží z 8 zemí Evropy. Naší pracovnici se na školení dostalo teoretického základu 

o tom, jak funguje skupinová dynamika v kolektivu a jaké kompetence a vlastnosti by měl 
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školitel rozvíjet. Účastníci měli možnost si prakticky vyzkoušet mnoho cvičení, sdílet své 

minulé poznatky z praxe a zároveň sdílet kontakty a nápady pro budoucí společnou práci. V 

rámci klíčových kompetencí rozvinula pracovnice především komunikaci v anglickém jazyce - 

jak v běžné komunikaci, tak z pozice vedení některých aktivit pro mezinárodní skupinu, v 

oblasti digitálních technologií, jelikož součástí aktivit byla také práce s technikou (počítač, 

fotoaparát, kamera). Další součástí školení byl rozvoj schopnosti učit se, jelikož účastníci 

museli uplatnit nově nabyté informace z teorie dané problematiky. Schopnosti sociálního 

charakteru pak uplatňovali zejména v aktivitách dle příručky Kompas se zaměřením na lidská 

práva a sociálně vyloučené skupiny mládeže. Iniciativa a podnikavost, to byl jeden z cílů 

celého školení. Účastníci vytvořili síť, ze které vzešly další mezinárodní projekty. Kulturní 

povědomí a vyjádření bylo jednou z hlavních metod školení. Pomocí tvůrčích technik se 

mapovala celá dosavadní práci s mládeží a stanovovaly se další cíle do budoucí práce. 

 2.2 Vzdělávání pro cílovou skupinu a veřejnost 

Modulové workshopy pro SŠ 

viz. modulové workshopy výše 

Besedy pro mládež a veřejnost 

Ve spolupráci s našimi EDS  dobrovolníky jsme uspořádali celkem pět kulturních večerů – 

francouzský, sardinský a tři švédské – základní, o každodenním životě ve Švédsku a o 

mytologii. Součástí těchto besed je vždy prezentace v angličtině (s případným překladem, 

pokud je potřeba), národní jídlo a ukázka kulturního bohatství – tance, hudba atd. Tyto akce 

jsou zdarma. Ve spolupráci s knihovnou jsme pořádali také jednu besedu s názvem Život bez 

hranic, na kterou jsme zajišťovali přednášejícího a překladatele. Beseda se týkala příběhu 

mladého člověka, který za svůj život žil postupně již ve třech zemích (Bulharsko, Španělsko, 

Česká republika). Akce se konala v prostorách Knihovny Václava Štecha ve Slaném. V rámci 

besed se odehrál také mezinárodní týden a Živá knihovna, oboje popsané výše. 

Letní seminář pro redaktory Remixu 

Letní seminář pro redaktory jsme zorganizovali poté, co o něj pracovníci ostatních ICM 

projevili zájem, po připravení akce se nám však přihlásil pouze minimální počet účastníků a 

další zájemci byli opět pouze z Kladna a ze Slaného, ti však již byli proškoleni v roce 2015. 

Proto jsme pro nedostatečný zájem seminář nerealizovali a redaktorům jsme se rozhodli v 

dalším roce nabídnout jinou formu podpory ve snaze zvýšit kvalitu článků v Remixu, která 

(podle našeho názoru) ještě stále může být vyšší. 

Teambuilding 

Navíc oproti původnímu plánu jsme také zorganizovali teambuilding pro pracovníky, 

brigádníky a dobrovolníky ICM. Šlo o jednodenní akci s teambuildingovými aktivitami a s 
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blokem zaměřeným na rozvoj aktivit v našem ICM. Akce nám pomohla aktivizovat 

dobrovolníky a seznámit je s novými EDS dobrovolníky. 

 

3. Spoluúčast na programech EU 

Projekty podpořené z programu Mládež v akci a Erasmus+ 

Z projektu Erasmus+ jsme získali podporu na celkem čtyři projekty. 

Divadlem k sobě – projekt, který probíhal již od roku 2014 a zhruba do poloviny roku 2015, 

měl za cíl bourat bariéry mezi mladými lidmi z dětského domova a z běžných rodin. Skupina 

se scházela jednou za rok a nakonec se ustálila na čtyřech stálých účastnících + vedoucí a 

psycholog. Používaly se především neformální metody vzdělávání a dramatické výchovy. 

Výstupem projektu byla jednak hodinová divadelní hra s názvem „Divadlem k sobě, rodinou 

od sebe“ a také dokumentární video o projektu. Šťastným zakončením projektu bylo také 

přesunutí dětí z dětského domova do péče jejich tety. 

YIC International – za rok 2015 jsme hostili celkem čtyři EDS dobrovolníky – z Francie, Sardinie 

a dva ze Švédska. Dobrovolníci byli zapojeni do běžného chodu ICM, organizovali kulturní 

besedy, vedli jazykové konverzační kluby a navštěvovali knihovnu, se kterou spolupracujeme. 

Švédský dobrovolník docházel pravidelně také do hodin angličtiny na 2. ZŠ ve Slaném. Oproti 

plánu jsme navíc zorganizovali setkání EDS dobrovolníků v Ivančicích ve spolupráci s tamním 
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ICM, na akci dobrovolníci mluvili o tom, co je motivovalo vyjet do zahraničí, jaké jsou jejich 

během EDS služby atd.   

Go International – v roce 2015 nám byl schválen EDS projekt na další období, tentokrát 

zaměřený na budování tolerance mezi odlišnými kulturami. V rámci tohoto projektu hostíme 

dobrovolnice z Turecka a z Kypru. 

You are the world – v září 2015 jsme hostovali také třináctidenní výměnu mládeže s Arménií. 

Projekt s velmi pozitivní zpětnou vazbou byl zaměřený na řešení mezinárodních problémů, 

především na ekologii. Výstupem bylo uklizení přírody kolem řeky Lužice ve městě Bechyně a 

návštěva domova pro seniory. Oběma výstupům předcházela debata a snaha najít nějaká 

řešení problémů, takže jsme např. kolem řeky vyvěsili cedule vyzývající k šetrnému zacházení 

s přírodou a k posezení umístili odpadkové koše. Skupina navštěvující domov seniorů si 

připravila dotazníky šetřící spokojenost důchodců a případné nenaplněné potřeby. V 

návaznosti na tento projekt žádáme v roce 2016 o nový projekt, tentokrát v Arménii. 

4. Problematika prevence nežádoucích jevů 

Práce s dětmi z dětských domovů 

Ve spolupráci s Dětským domovem v Ledcích došlo k realizaci dlouhodobého projektu 

Divadlem k sobě, který je popsán výše. Free Hug akci jsme v tomto roce nerealizovali 

vzhledem k dřívějším organizačním obtížím, kdy jsme celou akci zorganizovali a děti nakonec 

na ní nakonec nepřišly. 

Práce s mládeží ze sociálně vyloučených lokalit 

Nedošlo také ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Není jasné, zda byla tvorba 

koncepce posunuta, ale Agentura, která nás požádala o spolupráci, se nám neozvala. Také 

kolegyně, která byla pro tuto oblast kontaktní osobou, v říjnu odešla na mateřskou 

dovolenou. Nicméně se nám podařilo docílit toho, že na náš anglický jazykový klub pravidelně 

docházejí dva chlapci z romské rodiny a občas se účastní i jiných akcí ICM. S romskou 

komunitou jsou také v kontaktu naši EDS dobrovolníci, a to díky pravidelné docházce do K-

klubu ve slánské knihovně. 

5. Mezinárodní spolupráce 

Pod programem Erasmus+ jsme opravdu zrealizovali všechny výše uvedené projekty a naše 

očekávání se naplnila. Co se týče výměny mládeže, fotografie z akce zvedly sledovanost našich 

stránek a Facebooku a účastníci výměny, které jsme dříve neznali,  se stali našimi aktivními 

dobrovolníky. Přítomnost EDS dobrovolníky přilákala do ICM zvědavé mladé lidi, kteří se přišli 

podívat na kulturní večery nebo se účastnili jazykových klubů. 

Za rok 2015 se nám také podařilo vyslat tři EDS dobrovolníky do zahraničí – a to konkrétně do 

Francie, Irska a do Španělska. S těmito dobrovolníky jsme pak v pravidelném kontaktu jako 

jejich vysílající organizace. 
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4. Zapojení cílových skupin a partnerství 

Cílová skupina – mladí lidé – byla do projektu zapojena několika způsoby. Nejaktivnějším z 

nich je dobrovolnictví v našem centru, naši dobrovolníci se věnují několika aktivitám od 

mentorství pro EDS dobrovolníky, přes návštěvu knihovny až po spoluorganizaci našich a 

organizaci vlastních aktivit. Dalším způsobem zapojení, při kterém dochází cílová skupina za 

námi, jsou akce ICM jako konverzační kluby, kulturní večery apod. Tyto akce jsou vždy 

zdarma a otevřené veřejnosti bez věkového omezení, nejčastěji za námi však docházejí 

právě mladí lidé, kteří se chtějí dozvědět něco nového. Třetím způsobem je naše docházení 

za cílovou skupinou a to skrze workshopy na školách, akce spojené s knihovnou, veletrhy a 

podobně. 

Důležitým partnerem pro realizaci tohoto projektu byla Knihovna Václava Štecha ve Slaném, 

s níž jsme realizovali projekt Živá knihovna a která se také zapojila do Street Art projektu a 

dalších. Co se týče organizace Živé knihovny, zajištovala knihovna prostory a komunikaci se 

školami, zatímco naše ICM zařizovalo program a zahraniční dobrovolníky. Dalšími partnery 

byly např. školy, ty vždy zajišťují přítomnost studentů a naše organizace se stará o náplň 

workshopů či besed. 
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5. Viditelnost projektu a využití výsledků projektu 

Online a osobní komunikace – odkaz na webové stránky a účty na sociálních sítích sdílíme 

při veškerých našich aktivitách s veřejností atd., na jednotlivé účty pak odkazujeme z 

ostatních účtů (př. Webové stránky odkazují na Facebook, Youtube a Instragram a na 

Facebook zase sdílíme odkazy na články umístěné na webu). 

Modulové workshopy – připravené workshopy byly využity při prezentaci na školách v rámci 

mezinárodního týdne, workshopy Mládež a EU a Vzdělávání byly poskytnuty k využití celé 

síti ISM a mohou být kdykoli znovu využity při prezentacích daného tématu. 

Infobody a Infokity – Infobody na školách se staly také osobami distribuujícími na škole 

Infokity. Ty také používáme při veškerých akcích našeho ICM jako propagační a zároveň 

informativní materiály. 

Festival literatury → Street Art projekt: tento projekt byl vidět hned na několika místech: 

kalendář akcí spolupracující Knihovny Václava Štecha ve Slaném: knihovnaslany.cz, v 

regionálním tisku: kladensky.denik.cz. Samotný dotazník je dostupný na adrese: survio.com. 

Živá knihovna – o této akci vyšel článek v regionálním časopise Kladenský deník, k nalezení 

zde: kladensky.denik.cz, článek jsme následně sdíleli na našem Facebooku. Další fotografie 

jsou k nalezení zde: knihovnicek.rajce.idnes.cz 

Projekty Erasmus+ - video-dokumenty z výměny mládeže You are the world a z EDS služby 

YIC International sdílíme na našem youtube kanálu a promítáme je při akcích pro veřejnost. 

Festival literatury → Street Art projekt: tento projekt byl vidět hned na několika místech: 

kalendář akcí spolupracující Knihovny Václava Štecha ve Slaném: knihovnaslany.cz, v 

regionálním tisku: kladensky.denik.cz. Samotný dotazník je dostupný na adrese: survio.com. 

O činnosti ICM Slaný (a ICM Kladno) vyšel také samostatný článek v regionálním tisku: 

kladensky.denik.cz Tento článek vyšel s datem 9.2.2016, k rozhovorům však došlo již v říjnu 

r. 2015 a prodleva v publikování byla zapříčiněna ze strany redaktora. Proto přikládám 

článek již k této závěrečné zprávě. 

6. Vyhodnocení projektu a návazné aktivity 

Do října 2015 se o  naplňování a vyhodnocování projektu starala vedoucí ICM, společně s 

týmem jsme hodnotili jednotlivé aktivity a personální záležitosti. Od října 2015 s novým 

týmem probíhá na začátku každého měsíce stanovení plánů a aktivit na daný měsíc a na konci 

měsíce probíhá vyhodnocení úspěšnosti. Celkově považujeme tento projekt za úspěšný. 

Komplikace nastaly při realizaci Festivalu literatury, takže jsme projekt nahradili jiným 

projektem. Nenastalo také plánování koncepce pro sociální začleňování a pro nezájem se 

nekonala Letní žurnalistická škola pro redaktory Remixu.  Kromě těchto aktivit se nám však 

http://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/zpravodaj/zpravodaj-7_8-2015.pdf
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/slanske-ulice-mozna-zahraji-barvami-pokud-obcane-svoli-20150828.html
http://www.survio.com/survey/w/R9N9E9S5G6I2E3A2Q
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/zaci-zakladnich-skol-poznali-jake-je-to-cist-v-zivych-knihach-20150402.html
http://knihovnicek.rajce.idnes.cz/Ziva_knihovna_..._2._ZS_Slany/
http://www.knihovnaslany.cz/admin/upload/files/zpravodaj/zpravodaj-7_8-2015.pdf
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/slanske-ulice-mozna-zahraji-barvami-pokud-obcane-svoli-20150828.html
http://www.survio.com/survey/w/R9N9E9S5G6I2E3A2Q
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/oazu-informaci-maji-kladensti-a-slansti-mladi-hned-za-rohem-20160209.html
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podařilo splnit všechny plány a naplnili jsme také všechny obecné a specifické cíle. Časově 

nejnáročnější součástí naší práce bylo hoštění EDS dobrovolníků na 12 měsíců a výměna 

mládeže s Armény, kterou jsme hostovali v Jižních Čechách. Tyto aktivity k nám však zároveň 

přivedli nejvíce mladých lidí skrze jazykové kluby, kulturní večery, návštěvy na školách a v 

knihovně. Důležitým výstupem, na který máme velmi pozitivní ohlasy, jsou také InfoKity – 

balíčky regionálních informací pro mládež. Ty rozdáváme na akcích ICM a distribuujeme je 

přes kontaktní osoby na školách. Velmi podařenou akcí s nesmírně pozitivní zpětnou vazbou 

od účastníků byl projekt Živé knihovny, který jsme pořádali společně s místní knihovnou. 

Podařilo se nám také kompletně předělat webové stránky a sledovanost za od minulého roku 

vzrostla o 72%, což považujeme za další velmi pozitivní zprávu. I fyzická návštěvnost ICM 

vzrostla, což přisuzujeme především právě mezinárodním projektům. Nadále jsme také 

aktivně podporovali dobrovolníky, kteří s námi spolupracují a kteří nám na naši činnost dávají 

taktéž pozitivní zpětnou vazbu. Proto považujeme projekt pro rok 2015 za úspěšný. 
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Kontaktní informace 
ICM Slaný 

Šultysova 518, Slaný 274 01 

Telefon 733 572 790 

Zřizovatel DDM OSTROV Slaný 

icmslany.cz 

 

 

 

 

Miroslava Kaisrlíková 

Ředitelka DDM OSTROV Slaný

 

Širín Ježková 

Vedoucí ICM Slaný 

 

 


