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

Velmi  důležitou  součástí  naší  práce  jsou  pak  mezinárodní  projekty  podpořené  z  Erasmus+
programu. V rámci nich hostíme v našem centru EDS dobrovolníky a organizujeme 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. 

Činnost projektu byla podpořena z rozpočtu MŠMT, pod projektem s názvem: Zajištění činnosti
ICM Slaný v roce 2015; číslo rozhodnutí:  0015/5/ICM/2015.
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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. Mládež a EU Workshop na SŠ (2x) 14. a 20.10. 250

2. ICM a EDS bus Informace  o
dobrovolnictví  a
mobilitě

9.6. 70

3. Studium Workshop na ZŠ (5x) říjen 400

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Celkem
účastníků:

620
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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. English club Konverzace  v
angličtině (3h/týden)

/ 528

2. Greek club Jazykový  klub  –
řečtina (1h/týden)

/ 240

3. Turkish club Jazykový  klub  –
turečtina (1h/týden)

/ 144

4. Noneedia - video Premiéra  videa  z
výměny mládeže

12.2. 10

5. Turecký večer Kulturní  večerní
program

26.3. 24

6. Řecký večer Kulturní  večerní
program

9.4. 19

7. Turecký/řecký večer Akce na ZŠ pro žáky 26.5. 120

8. Německo-
Libanonský večer

Kulturní  večerní
program

21.10. 12

9. EDS na SOŠ Kreativní  program pro
studenty

17.11. 90

10. Francouzský večer Kulturní  večerní
program

18.11. 13

11. Syrian Love Story Promítání  filmu  z
Promitejity.cz

2.12. 6

12. Vánoce  -
předpremiéra

Setkání  pro
dobrovolníky ICM

22.12. 7

Celkem
účastníků:

1213
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Mezinárodní aktivity 

S podporou z programu Erasmus+ jsme za rok 2016 uskutečnili 2 mezinárodní projekty. Jedním z 
nich byla Evropská dobrovolná služba pro celkem dva dobrovolníky, kteří se u nás v průběhu roku 
podíleli na chodu organizace. Šlo o dobrovolnice z Turecka a Řecka. Zároveň jsme také 
organizovali mezinárodní výměnu mládeže s partnerskou organizací Armenian Open Society v 
Arménii. 

Číslo
akce

Název akce Stručný popis Datum Počet
účastník
ů

Zúčastněn
é 
státy

1. Noneedia Výměna  mládeže  v
Arménii

12.-25.9. 28 ČR
Arménie

2. Go International Evropská
dobrovolná služba

Lede - prosinec 2 Turecko
Kypr

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Celkem
účastníků
:

30
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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. Den Země Akce DDM Ostrov 22.4. 1000

2. Turecký večer EDS  dobrovolnice  v
ICM Kladno

7.4. 12

3. Kyperský večer EDS  dobrovolnice  v
ICM Kladno

5.5. 15

4. Dny města Slaný Akce  pořádaná
městem Slaný

21.5. 1000

5. Konečně volno! Akce  pro  studenty,
Prostor, z.s.

28.6. 60

6. Koncert  pro
muzeum

Akce Muzea Slaný 30.6. 70

7. Den  otevřených
dvěří

Den  otevžených  dveří
DDM Ostrov + ICM

7.9. 100

8. Veletrh vzdělávání Veletrh  vzdělávání  na
Kladně

18.10. 2000

9.

10.

Celkem
účastníků:

4257
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Projektová činnost 

ICM Slaný v roce 2016 získalo podporu celkem 847800EUR na uskutečnění dvou projektů pod 
hlavičkou programu Erasmus+. Těmito projekty byla Evropská Dobrovolná služba pro celkem 2 
EDS dobrovolníky, kteří byli v organizaci současně po celý rok, a výměna mládeže pro 28 
účastníků z České republiky a z Arménie, která se konala v arménském Dilijanu.  

Projektová 
činnost 
ICM

Název 
projektu

Vyhlašovate
l

Požadovaná
dotace

Skutečná 
dotace

Realizovaný
projekt 
ANO/NE

Důvod 
neposkytnu
tí dotace

Noneedia DZS - 
Erasmus+

431136 431136 ANO /

Go 
International

DZS - 
Erasmus+

416664 416664 ANO /

Počet 
podaných 
projektů 
celkem

2

Počet 
realizovaný
ch projektů 
celkem

2

Výše 
získaných 
finančních 
prostředků 
celkem

847800
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Pracovnice ICM a jejich vzdělávání

Vedoucí ICM
Širín Ježková
Školení:
Leadership Aid Jdu do toho!
Building the bridges, EVS cooperation
in MEDA countries
Centralizované projekty Erasmus+
Kurz setkání s Islámem

Pracovnice ICM
Kateřina Jandová
Školení:
Prevention of radicalization, 
extremizm and terorrizm among
Youth by NFE
Human rights – online kurz

Pracovnice ICM
Zuzana Nerudová
Školení:
Video killed the radio stars
Erasmus+ program školení
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Plnění cílů a popis aktivit 2016

Název organizace: Dům dětí a mládeže Ostrov
Název projektu: Zajištění činnosti ICM Slaný v roce 2016
Číslo rozhodnutí:

1. Anotace projektu

Projekt Zajištění činnosti ICM Slaný pro rok 2016 je dlouhodobým projektem, navazujícím na 
projekty předchozích let. Zaměřoval se především na informační a poradenské služby pro mládež v 
regionu, čehož docílil skrze osobní i online komunikaci. Přestože stěžejní oblasti naší práce 
zůstávají stejné, snažíme se v rámci nich neustále zkvalitňovat naše služby a hledat inovativní 
způsoby, jak reagovat na současnou situaci. Mezinárodními aktivitami se zabýváme třetím rokem a 
v rámci Eramus+ programů jsme byli podpořeni již sedmkrát. Jelikož se nám tyto projekty 
prokázaly jako oblíbené u cílové skupiny, chceme v nich pokračovat i nadále. V rámci navazování 
spolupráce s institucemi se stejnou cílovou skupinou jsme navázali spolupráci se slánskými 
středními a základními školami a s městskou knihovnou ve Slaném. Společně jsme uskutečnili pro 
cílovou skupinu několik workshopů z informačních oblastí ICM. Také jsme provozovali jazykové 
konverzační kluby (angličtinu, řečtinu, turečtinu). Nadále jsme byli aktivní na sociálních sítích, 
především na Facebooku a naše webové stránky prošly kompletní rekonstrukcí. Společně s několika
našimi dobrovolníky jsme začali s plánováním Street Art projektu, který si klade za cíl oživit naše 
město. A konečně procovnice ICM navštívily několik školení v rámci zkvalitňování našich služeb.

3. Cíle a priority

– Bezplatné poskytování informací a poradenství formou atraktivní pro cílovou skupinu

Tohoto cíle jsme dosáhli skrze poskytování osobního poradenství v ICM každý všední den (Po a Pá 
9-14, Út až Čt 12-17) a skrze online komunikaci přes webové stránky a sociální sítě.

– Organizace vzdělávacích i zážitkových aktivit pro mládež formou neformálního vzdělávání

Uspořádali jsme celkem dva workshopy pro střední a pět workshopů pro základní školy o 
možnostech studia a práce v zahraničí. Dvouhodinové workshopy se skládaly z neformální aktivty, 
která vede k sebereflexi studentů, z informativní přednášky a z bloku pro dotazy a finální evaluaci, 
kterou dokončuje dotazník o spokojenosti. Také jsme se účastnili akce DZS „EDS Bus“ a 
propagovali jsme možnosti EDS studentům obchodní akademie, gymnázia a odborné střední školy 
ve slaném. 

– Organizace mezinárodních aktivit a přeshraniční mobility mládeže

V roce 2016 jsme hostili dvě dobrovolnice z Kypru a Turecka, které byly přítomny celý rok a 
pomáhaly s chodem organizace. Mimo to se účastnily hodin angličtiny na místních základních a 
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středních školách, navštěvovaly K-Klub pro děti ve slánské knihovně a vedly v ICM jazykové 
kluby řečtiny a turečtiny. V rámci EDS jsme vyslali českou dobrovolnici na deset měsíců do 
Francie. Uskutečnili jsme výměnu mládeže v Arménii, na jejímž plánování se čeští účastníci aktivně
podíleli, a jejíž téma byla zejména kultura a její vliv na naše životy. 

– Rozvoj koncepce magazínu Remix a žurnalistických kompetencí dobrovolníků a pracovníků
certifikovaných ICM

V  rámci  pravidelného  zasílání  článků  do  časopisu  Remix,  které  je  povinné  pro  všechna
certifikovaná ICM, jsme odstratovali seriál článků o úspěšných mladých lidech ze Slaného, kterým
jsme chtěli hlavně vyvrátit negativní náhled některých lidí na mladé. Již druhým rokem se staráme o
korektury všech článků zasílaných do Remixu a v roce 2016 jsme vytvořili návrh nového konceptu
časopisu, protože jsem věřili, že se tím zvedne motivace redaktorů, a tak i celková úroveň časopisu.
Koncept jsme předložili v NICM, bohužel se nesetkal s pozitivní odezvou a my se spolupráci na
korekturách Remixu rozhodli  příštím rokem ukončit.  V rámci zvyšování kvality magazínu jsme
ještě v roce 2016 uskutečnili celkem čtyři osobní kozultace ohledně přispívání do Remixu a hledání
potencionálních  dobrovolníků  pro  psaní  do  magazínu  (konkrétně  v  ICM Kladno,  Praha,  Brno,
Uherské Hradiště). 

– Podpora vlastních projektů mladých lidí a jejich participace ve společnosti

ICM Slaný má stálou základnu dobrovolníků, kterou se skrze výměnu mládeže v Arménii podařilo
ještě více rozšířit. Někteří dobrovolníci přispívají svými články do časopisu Remix a na web ICM
Slaný. V roce 2016 jsme poskytli prostory ICM a podporu našich zaměstnanců skupině slánských
studentů a jejich projektu s názvem CardBoadWoods, který byl zaměřen na výstavbu lesů. Další z
našich  dobrovolníků se stali  mentory našim EDS dobrovolnicím,  a  tím pravidelně  procvičovali
angličtinu. 

– Rozvoj kompetencí pracovníků ICM Slaný a zvýšení kvality poskytovaných služeb

Dvě  nové  pracovnice  ICM  Slaný,  které  nastoupily  v  říjnu  2015,  byly  proškoleny  základním
školením pro pracovníky s mládeží YINTRO, školením programu DofE, a spolu s vedoucí ICM
Slaný  i  několika  mezinárodními  školeními  zaměřenými  zejména  na  lidská  práva,  leadership  a
grafikou a editaci videí. 

Specifickými cíli projektu bylo:

– Zvýšit online návštěvnost o 30% (návštěvnost webu, počet odběratelů e-mailových aktualit i
počet „lajků“ na Facebook stránce) a fyzické návštěvnosti o 15%.
Online návštěvnost Facebookové stránky podle počtu “lajků” stoupla o 67%, ze 460 jsme se
dostali  na  760  “lajků”,  což  nás  řadí  na  momentálně  druhé  nejsledovanější  ICM  na
Facebooku. Webová sledovanost oproti tomu klesla o 35%. Celková fyzická návštěvnost se
zvýšila o 25%, především díky akcím ICM,  návštěvnost mimo akce ICM stoupla o 7%. 

– Online propagace ICM Slaný – alespoň 30 článků přímo o našich aktivitách a alespoň 8
videí z našich akcí do konce roku 2016.
Na web ICM jsme za rok 2016 umístili více než 60 článků a na Youtube kanál jsme za rok
2016 publikovali celkem 28 vlastních videí. Stanovené cíle jsme tedy dalece přesáhli. 
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– Uskutečnění dvou mezinárodních aktivit v rámci projektu Erasmus+.
Tento cíl jsme splnili na 100% uskutečněním mezinárodní výměny mládeže „Noneedia“ v
Arménii a ročním hostěním dvou EDS dobrovolnic z Kypru a Turecka.

– Uspořádání min. 10 workshopů pro studenty středních škol a posledních ročníků základních
škol, a to min. na 5 školách v regionu.
Reálně jsme uspořádali celkem 10 workshopů (pro základní, střední a  pro středně odbornou
školu ve Slaném, celkem na 5 různých školách.)

– Osobní  návštěva  a  proškolení  dobrovolníků  alespoň  tří  certifikovaných  ICM  ohledně
magazínu Remix.
V  rámci  poradenství  a  školení  ohledně  přispívání  do  magazínu  Remix  jsme  navštívili
celkem čtyři certifikovaná ICM (Kladno, Praha, Brno, Uherské Hradiště).

– Vytvoření nové koncepce pro magazín Remix a její následné šíření po síti ISM v podobě
online  dokumentu,  včetně  proškolení  všech  zástupců  ICM  přítomných  na  celostátním
setkání. 
Vytvořili  jsme  dva  návrhy  nového  konceptu  online  magazínu  Remix,  který  jsme
prezentovali  v  NICM,  bohužel  jsme  se  na  jeho  zavedení  neshodli  a  změny  nebyly
realizovány. ICM Slaný od korektur článků a další práce na magazínu REMIX odstoupilo s
platností od 1.1.2017 

– Grafická úprava webových stránek magazínu Remix a aktualizace psaných informací.
I v tomto bodě jsme se dohodli, že tato činnost spadá do kompetence NICM. ICM Slaný
předalo své podněty, z nichž některé již byly zadány k přepracování na webu REMIXU. 

– Podpoření a pomoc s realizací alespoň dvou projektů mladých lidí ze Slaného a okolí.
Tento cíl byl absolutně naplněn. Poskytli  jsme prostory a rady při realizaci studentského
projektu CardBoardWoods a přispěli k odstartování nově založené organizace Prostor.

– Zvýšení  kompetencí  pracovnic ICM Slaný absolvováním školení  v  oblasti  jazykových a
sociálních  kompetencí  a  školení  pro  pracovníky  s  mládeží.  Účast  alespoň  na  dvou
mezinárodních školení.
Pracovnice  ICM  Slaný  absolvovaly  v  roce  2016  celkem  8  školení  v  oblastech  video
techniky, vedení lidí, lidských práv a sociálních oblastech.

– Uspořádání dvou teambiuldingů.
Uspořádali jsme  jeden teambuilding pro vlastní pracovníky na počátku roku, potom jeden
víkendový teambuilding společně s ICM Kladno a ICM Brno. 
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3. Obsah projektu, témata a použité metody či přístupy

A1 - Bezplatná informativní a poradenská činnost ICM 

A1.1 Online a osobní komunikace a šíření informací pro mládež
Hlavní náplní naší práce je poskytování informací mládeži ve Slaném a v okolí, což i během roku
2016  probíhalo  on-line  i  prostřednictvím  osobní  komunikace.  Naše  ICM  bylo  otevřené  každý
všední den v době, kdy má většina mladých lidí volno. On-line i přímo u nás jsme odpovídali na
dotazy z oblastí ICM. Přes web, facebookové stránky i emailovou databázi jsme šířili informace o
aktuálním dění a možnostech. Velkou inovací bylo zavedení video - aktualit, které natáčeli přímo
pracovníci ICM a které informovaly o aktuálním dění na 14 dnů formou krátkého videa sdíleného
na Facebooku paralelně s  “tištěnými” aktualitami.  Videa dosahují  na Facebooku daleko většího
dosahu  než  fotografie  nebo  čistý  text.  Díky velké  on-line  aktivitě  a  snaze  pracovníků  se  nám
podařilo  zvýšit  počet  odběratelů  o  67%  na  celých  760  “lajků”,  což  nás  dělá  druhým
nejsledovanějším  ICM  na  sociálních  sítích,  což  navíc  vzhledem  k  tomu,  že  jsme  jedni  z
certifikovaných ICM na nejmenších městech, považujeme za velký úspěch. Jsme si dobře vědomi
toho, že mladí lidé dnes získávají informace především on-line a proto se snažíme být on-line i my.
 
A1.2 Workshopy pro žáky 9.tříd ZŠ a studenty SŠ
Mládež jsme se snažili zaujmout také pomocí workshopů vedených neformálními metodami přímo
u nich na školách. 10 workshopů, které jsme uspořádali na celkem 5 školách (2 ZŠ a 3 SŠ), se
týkaly především studia, práce v zahraničí, dobrovolnictví a cestování, jelikož tyto programy jsou
pro školy atraktivní a snadněji nám umožní přístup do hodin. Workshopy vedeme s pomocí našich
dobrovolníků EDS, kteří  sdílejí vlastní zkušenost. Díky tomu jsou také naše workshopy vedeny
zčásti v českém jazyce a z části v angličtině (popř. po dobu přítomnosti stážisty z Německa i v
němčině).  Během  workshopů  dáváme  studentům  velký  prostor  pro  vlastní  aktivitu  či  dotazy,
snažíme se podněcovat u nich aktivní zájem. 

ICM Slaný                                                icmslany.cz                           
Šultysova 518, Slaný 274 01                    info@icmslany.cz                                                               
Tel.: 733 572 790                                      Zřizovatel: DDM Ostrov Slaný    



 
A1.3 Analýza potřeb mládeže ve Slaném
Tuto aktivitu jsme nezrealizovali. Původně bylo v plánu, že ji zrealizuje v rámci své práce jedna z
EDS dobrovolnic, po upravení jejího pracovního plánu z toho však sešlo a k analýze jsme se již
nevraceli. Jedním z důvodů je také váhavý postoj pracovníků, protože si nejsme jisti, nakolik jsou
takové dotazníky a analýzy doopravdy efektivní, navíc v porovnání s tím, jak jsou časově náročné.
 
A1.4 Dovybavení prostor ICM
Během roku 2016 jsme také dovybavili prostory ICM, a to především o vybavení do kuchyňského
koutku,  které  využíváme  často  během  konverzačních  klubů,  kulturních  večerů  a  meetingů  s
dobrovolníky, tedy kdykoli se v ICM schází větší skupina lidí. Z projektů Erasmus+ jsme také do
ICM zajistili nákup dvou nových notebooků. 
 
A2 Propagace činnosti a zviditelňování ICM Slaný
A2.1 Grafické sjednocení tváře ICM + A2.2 Vytvoření a propagace materiálů ICM
Dále jsme sjednotili grafiku ICM Slaný a vytvořili jsme propagační materiály - látkové tašky, nové
vizitky pracovníků a  kondomy s logem ICM. Nápad využít  kondomy jako propagační  materiál
vznikl na teambuildingu ICM Slaný + Kladno + Brno, kde jsme zvažovali možnosti, které by mohly
být pro mladé lidi zajímavé a zároveň užitečné. Tyto materiály také navazují na plán ICM pro rok
2017, kde pracovníci ICM vytvářejí sérii videí o bezpečném sexu a o sexualitě vůbec. 
 
A2.3 Propagace on-line + A2.4 Propagace ICM na akcích pro veřejnost + A2.5 Propagace v tisku a
médiích+ A2.6 Spolupráce s dalšími organizacemi
V roce 2016 jsme se silně zaměřili na propagaci on-line, především přes Facebook. V tom jsme byli
více než úspěšní, podařilo se nám zvednou počet odběratelů ze 460 na 760, tedy o 67%. Zřizovatel
také zaplatil brigádnici, studentku žurnalistiky, která se starala přímo o psaní článků z oblasti zájmu
ICM,  takže  i  náš  web  byl  stále  aktuální  a  nabitý  informacemi.  V propagaci  nám pak  nejvíce
pomohly videa,  jichž  jsme na Youtube sdíleli  celkem 28 a  která  měla  vysokou sledovanost  (v
porovnání s fotkami či články sdílenými přes stejná média. ICM jsme propagovali také na vlastních
akcích a na akcích jiných organizátorů (Dny města Slaný, Koncert  pro muzeum, akce Konečně
prázdniny - informace o možnostech na prázdniny pro studenty SŠ). Nejúspěšnější akcí byl pro nás
Veletrh vzdělávání na Kladně, kde jsme oslovili velké množství studentů a mnoho z nich nás také
začalo sledovat na sociálních sítích. Několikrát o nás také vyšel článek v místním tisku - viz. bod
č.6 “viditelnost projektu”. 
 
A3 Mezinárodní aktivity, podpora povědomí o možnostech EU a jazykové kompetence
A3.1 EDS dobrovolníci + A3.2 Výměna mládeže + A3.3 Vysílání EDS dobrovolníků
Významnou součástí naší práce je účast v projektech programu Erasmus+, a to především proto, že
u naší cílové skupiny mají velký ohlas a účastníci našich mezinárodních akcí s námi často dále
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spolupracují a účastní se našich dalších akcí. Pro rok 2016 nám bylo schváleno roční hostování
dvou EDS dobrovolnic z Kypru a z Turecka. Dobrovolnice vedly v ICM pravidelné konverzační
kluby pro začátečníky,  a  to  kluby turecký a řecký.  Během jejich pobytu proběhlo také několik
kulturních večerů zaměřených na jejich země a na problematický vztah, který mezi sebou mají.
Dobrovolnice také docházely do škol na workshopy o cestování a besedy o své kultuře. 
V září  2016 jsme  vyjeli  s  výměnu  mládeže  v  Arménii,  jejíž  jsme byli  hlavním organizátorem
(Arménie  jako  partnerská  země  nemůže  žádat  o  projekty).  Čeští  účastníci  ji  hodnotili  velmi
pozitivně,  měla silný dopad na jejich vnímání  uprchlické krize,  došlo k oboustrannému rozvoji
tolerance,  ale  zároveň k posílení  “proevropských” hodnot,  především v otázce rovnosti  pohlaví
apod. Navštívil nás také přímo český ambasador v Arménii, jemuž jsme představili naší organizaci.
K polovině roku se nám také vrátily vyslané dobrovolnice z Francie a Skotska. ICM pro ně bylo
vysílající organizací, která je provedla celým procesem a zajistila pro ně praktické záležitosti jako je
pojištění apod. 
 
A3.4 Konverzační kluby
A nakonec jsme provozovali také konverzační kluby. Šlo jednak o anglický English club, který jsme
podle  schopností  účastníků  rozdělili  na  začátečníky,  středně  pokročilé  a  pokročilé.  EDS
dobrovolnice vedly kluby v turečtině a v řečtině. Německý kluk jsme pro nezájem zrušili. Všechny
kluby jsou zaměřené  na  to,  aby jejich  účastníci  ztratili  ostych z  komunikace  v  cizím jazyce  a
procvičili  si  poslouchání  a mluvení.  Tím se snažíme zaplnit  mezeru,  která  vzniká při  výuce ve
škole,  kde  profesoři  nemají  na  konverzaci  čas  ani  prostor.  Všechny  kluby  jsou  samozřejmě
přístupné všem a zcela zdarma. 
 
A4 Magazín Remix, jeho korekce i zvyšování kvality
A4.1 Korektura a správa článků + A4.3 Nová koncepce a webové stránky Remixu + A4.5 Školení
pro pracovníky ICM + A4.4 Osobní konzultace v konkrétních ICM
Již třetím rokem se ICM Slaný staralo o korekturu článků. které všechna ICM povinně posílají do
magazínu Remix jedenkrát měsíčně. Tohoto úkolu jsme se zhostili dobrovolně a z vlastní iniciativy
již v roce 2014. Za dobu existence redakční rady se zvedla gramatická úroveň článků a nastavila se
pravidla pro “oběh článků” - návrh tématu, schválení či komentář ze strany redakční rady, zaslání
hotového  článku,  korekce,  zveřejnění.  Na  začátku  léta  2016 jsme  na  schůzi  s  vedením NICM
představili  dvě  různé  podoby nové koncepce,  která  by podle  našeho úsudku výrazně  pozvedla
úroveň Remixu. Po debatě s vedením jsme se však dohodli na tom, že Remix necháme “při starém”
a správu článků i korektury předáme zpět do rukou NICM, k čemuž došlo od ledna 2017. Navrhli
jsme také nějaké změny webu Remixu, jejich správu však má opět na starosti NICM, které však již
zadalo grafikovi k opravě některé z našich návrhů. Ačkoli jsme se rozhodli, že se od ledna příštího
roku stáhneme z pozice redakční rady, dodrželi jsme svůj závazek a navštívili jsme celkem 4 ICM,
která jsme proškolili v psaní do Remixu a poskytli jim odpovědi na všechny otázky. Probírali jsme
nejčastěji Remix jako takový, vhodné zaměření článků pro cílovou skupinu, nábor dobrovolníků,
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kteří  by do Remixu přispívali  atp.  Celkem jsme proškolili  4  ICM, ICM Kladno,  Brno,  Prha a
Uherské Hradiště. 
 
A4.2 Redaktorská činnost ICM Slaný + 4.5 Seriál článků o úspěšných mladých lidech ze Slaného
Kromě korektur článků jsme sami přispěvatelé do Remixu. Kromě pracovníků ICM, který mají se
psaním článků zkušenosti, se snažíme motivovat především naše dobrovolníky z řad mládeže, aby
využívali možnost psát pro celonárodní časopis a získávali tím cennou praxi. Koncem roku 2016
jsme vydali seriál článků o zajímavých mladých lidech v našem okolí, čímž jsme chtěli poukázat na
to, že společnost často odsuzuje mladé lidi bezdůvodně, aniž by oceňovala jejich úspěchy. Proto je
třeba na tyto úspěchy poukazovat a využít je jako motivaci pro ostatní mladé, i pro posílení obrazu
mladého člověka jako aktivního a cílevědomého. 
 
A5 Podpora participace a aktivního života mladých lidí
A5.1 Podpora vlastních projektů mladých lidí
V rámci projektu jsme také podpořili dvě aktivity dvou různých skupin aktivních mladých lidí ze
Slaného a okolí. Jedním z projektů bylo CardBoardWood, kde se mladí lidé pokoušeli motivovat
lidi k výstavbě parků a zeleně. ICM jim poskytlo prostory ke scházení, odborné zkušenosti co do
strategického plánování  a prezentace projektu,  pracovník ICM doprovázel organizátora projektu
také na okolní školy, kde představovali myšlenku projektu. 
Druhým podpořeným projektem je nově vzniklý zapsaný spolek “Prostor”, kde se skupina mladých
lidí snaží zrekonstruovat prostor, který by nabízeli mladým lidem k využití. Tuto skupiny lidí ICM
podpořilo účastní na jejich akcích a naopak. Navíc jsme s nimi sdíleli nějaké know-how z oblasti
práce s mládeží atp.  
 
A6 Zvyšování kompetencí pracovníků ICM
A6.1 Zvyšování kompetencí pracovníků ICM
V říjnu 2015 se z velké části změnilo složení našeho týmu, z jedné z pracovnic se stala vedoucí
ICM  a  ostatní  dvě  pracovnice  byly  přijaty  nově  (ačkoli  obě  mají  s  ICM  zkušenosti  jako
dobrovolnice či brigádnice). Kvůli tomu jsme vnímali naléhavou potřebu zaměřit se v roce 2016 na
zvyšování jejich kompetencí tak, aby odpovídaly náročnosti jejich úkolů. Toho jsme docílili, jelikož
na konci roku 2016 již fungujeme jako dobrý tým, ve kterém funguje spolupráce i jednotná vize
centra a všechny pracovnice jsou dobře zaběhlé ve svých činnostech, za které v ICM zodpovídají.
Celkem jsme se účastnili 8 školení, z nichž jedno bylo dlouhodobé (9 měsíců, setkání 1x/měsíc), tři
byly vícedenní (v průměru 7 dnů) a ve zbytku šlo o jedno či dvoudenní školení. 
 
A6.2 Teambuildingy + A6.3 Supervize
Opět v souvislosti s tím, že se ke konci roku 2015 obměnil pracovní tým ICM, do kterého navíc v
lednu 2016 přibyly nové EDS dobrovolnice, věnovali jsme především v první polovině roku čas
také  vybudování  stabilního  týmu.  Na  začátku  roku  jsme  měli  teambuilding  pro  pracovnice  a
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dobrovolnice ICM Slaný, na kterém jsme si stanovili cíle a pracovní zaměření na celý rok a sdíleli
jsme  také  svůj  osobní  plán,  způsob  práce  atp.  V  polovině  roku  jsme  pak  zorganizovali
teambuilding/výměnu zkušeností s ICM Kladno a ICM Brno. Tam jsme postupně sdíleli,  jakým
způsobem vedeme  různé  oblasti  v  našem ICM (počet  pracovníků  a  rozdělení  úkolů,  zaměření
aktivit, zřizovatel/NGO atp.), hledali jsme nové aktivity pro ICM a způsoby propagace, a nakonec
jsme byli pracovníkem ICM Kladno proškolení v používání digitální kamery. Oba teambuildingy
pomohly  rychlé  stabilizaci  týmu,  přinesení  nových  nápadů  a  sjednocení  vize  pracovníků,  což
přispělo  k  efektivní  spolupráci.  Od  supervize,  která  nebyla  ze  strany MŠMT podpořená,  jsme
upustili, v současné době však hledáme externí zdroje, ze kterých bychom si ji pro 2017 zajistili,
protože byly momenty, kdy nám opravdu chybělo mít někoho, kdo má pohled “mimo síť ISM” a
dokáže do týmu vnést nadhled a nové možnosti řešení či směřování. 
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4. Zapojení cílových skupin a partnerství
Cílovou skupinou projektu jsou mladí lidé ve věku od 13 do 30 let. Mladé lidé se zapojovali jak
dobrovolnou  účastí  na  našich  aktivitách  -  pravidelných  (konverzační  kluby)  či  zaměřených  na
specifické  téma,  tak  byli  zapojováni  během workshopů na školách,  které  jsme organizovali  po
domluvě s vedením škol. Mladí lidé se zapojovali také jako dobrovolníci, především jako mentoři
EDS dobrovolníků a pomáhali s přípravou mezinárodní výměny mládeže v Arménii. Aktivně jsme
spolupracovali také se skupinami mladých aktivních lidí ze Slaného a okolí, jimž jsme pomáhali na
cestě za realizací vlastních projektů. 
Dalšími  partnery  byli  především školy  a  Knihovna  Václava  Štecha  ve  Slaném.  Tyto  instituce
navštěvovali buď pracovníci ICM za účelem informovat žáky/studenty, nebo tam docházeli EDS
dobrovolníci do hodin výuky jazyka. V knihovně EDS dobrovolníci navštěvovali děti a mládež, se
kterými  se  věnovali  neformálním  aktivitám.  V  obou  případech  bylo  rolí  ICM  Slaný  zajistit
personální stránku spolupráce a program, zatímco školy či knihovna zajišťovali naopak přístup k
mladým lidem, se kterými a pro které byly aktivity pořádány. 
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5. Viditelnost projektu a využití výsledků projektu

Některé z našich projektů se nám podařilo propagovat ve slánském a kladenském tisku.
Slánská radnice (příloha č. 9)
Slanoviny.cz (  (http://slanoviny.cz/co-je-icm/, http://slanoviny.cz/eds/ )
Kladenský deník (http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/oazu-informaci-maji-kladensti-a-slansti-
mladi-hned-za-rohem-20160209.html ).
 
Veškerá  videa  z  našich  akcí  ve  Slaném,  z  workshopů  a  z  výměny  mládeže  jsou  dostupná  ke
shlédnutí na našem Youtube kanálu ( youtube.com/icmslany).
 
Na naší Facebook stránce jsme pravidelně sdíleli veškerou naši práci a veškeré výstupy z našich
akcí. Naše stránka facebook.com/icmslany dosáhla celých 760 “lajků”, což naznačuje dobrý dosah
viditelnosti projektu.

6. Vyhodnocení projektu a návazné aktivity

Průběh  projektu  byl  sledován  průběžně  na  pravidelných  schůzkách  pracovníků  a  dobrovolníků
ICM, které se konaly jednou týdně.  Na těchto schůzkách byly,  kromě plánování příštího týdne,
vyhodnocovány také menší akce ICM a jejich úspěšnost. Velké aktivity, jako např. výměna mládeže
v  Arménii,  vyžadovaly  větší  zhodnocení  a  proto  byly  probírány  na  samostatných  schůzkách.
Činnost ICM byla také pravidelně shrnuta a představena na provozních poradách zřizovatele jednou
za  14  dnů.  Konečné  shrnutí  se  uskutečnilo  mezi  pracovníky  ICM  formou  brainstormingu  (se
považujeme za největší úspěch, jaké jsme měli v projektu rezervy a jaké zkušenosti si odnášíme do
příštího roku). Věcné zhodnocení projektu co do statistických údajů apod. zhodnocoval vedoucí
pracovník ICM a s pracovníky ICM je sdílel během jedné z pravidelných schůzek ICM. 
Jelikož projekt probíhal po celý rok 2016 hladce, byly jednotlivá hodnocení pozitivní. Všechny cíle
se nám podařilo splnit, cíle spojené s magazínem REMIX jsme splnili částečně do té míry, do jaké
jsme byli schopní situaci ovlivnit. Pracovníci ICM spolupracovali bez problémů, na pořádání akcí
se podílel celý tým. Během aktivit nenastaly žádné potíže. Tento rok celkově vnímáme jako stálý,
klidný a úspěšný. 
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Kontaktní informace

ICM Slaný
Šultysova 518, Slaný 274 01
tel.: 733 572 790
web: icmslany.cz
zřizovatel: DDM Ostrov Slaný

 

       Širín Ježková                                                              Miroslava Kaisrlíková
       Vedoucí ICM Slaný                                                    Ředitelka DDM Ostrov Slaný                  
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