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- Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- 

Jeronýmova 517,  

Turnov 511 01 

Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž Městská knihovna Antonína Marka Turnov.,  

příspěvková organizace, 

  

- Vedoucí ICM- 

Jeronýmova 517 

Turnov, 511 01 

IČ: 00498858 Mgr. Bára Havlátová  



 

 

 

 

- Představení ICM- 

 

Turnovské ICM vzniklo v roce 2013 a od té doby funguje pod záštitou a v prostorách Městské knihovny Antonína Marka. 

ICM postupně získávalo ve městě mezi ostatními institucemi a organizacemi své místo. Dnes je již stabilní základnou 

pro aktivity spojené s mládeží. V Turnově a v místních základních a středních školách je známo natolik, že pro své 

činnosti nemusí jen samo oslovovat partnery, ale je již samo vyhledáváno. 

Hlavní činností je sdružování mládeže. Pořádáme akce jak pro „interní členy“, tedy pravidelné návštěvníky ICM,  

tak pro širokou veřejnost. Naše aktivity jsou edukativní i odpočinkové. Důležitou součástí je spolupráce s několika 

spolky, nejvýraznější pak s Parlamentem mládeže města Turnova (PMMT). Další činnost ICM je spojena s knihovnou, 

v ICM sídlí půjčovna multimédií (audioknihy, zvukové knihy pro nevidomé). V neposlední řadě jsme stále informačním 

pracovištěm a zprostředkováváme informace o dění v regionu, možnostech studií, brigád, volnočasových aktivit  

a prevence.  

 



 

 

- Zhodnocení uplynulého roku 2017- 

 

Za nejefektivnější v loňském roce považujeme počátek intenzivní spolupráce s PMMT. Jeho správa přešla z místního 

střediska volného času pod ICM a vedoucí ICM se stala koordinátorkou PMMT.  

 

Společně se pustili do několika projektů:  

Zapojily se do soutěže o participativní rozpočet města, jež sice nevyhrály, ale jejich nápad se zavedením popelnic  

na třídění tetrapaků byl přesto realizován z jiných zdrojů.  

Dále vznikla osvětová kampaň Nebuď blbá!, která mířila na mládež v oblasti bezpečnosti na internetu. Společně se také 

podařilo založit mládežnický časopis Commpost. 

ICM také navázalo zahraniční spolupráci, a to při akci, na níž připravili program o české kultuře a prohlídku města  

pro zájezd Čechoameričanů z Chicaga. 

 

 

 



 

 

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2018 - 

 

ICM se bude soustředit opět na dobré vztahy a spolupráci se spolky a organizacemi. Znovu bude společně s PMMT 

soutěžit se svým projektem rekonstrukce městských altánků o participativní rozpočet města. Dále přebírá záštitu  

nad Majálesem, který dosud pořádala Střední umělecko-průmyslová škola. Letos půjde o první původní vše-školský 

majáles od roku 1991 a ponese se v duchu výroční 100 let republiky a tematizování svobody a nesvobody. ICM bude 

nadále podporovat fungování časopisu Commpost, naváže na oblíbené výtvarné dílny založené na ekologickém využití 

běžných materiálů, uspořádá seriál o zahraničních pobytech pro mladé. Osloví-li ICM jedinci či organizace ke spolupráci 

na smysluplných projektech, nebudeme váhat a rádi se zapojíme. 

     

  



 

 

 

- Jiné- 

 

V letošním roce očekáváme nové pracovníky. Již dvakrát bylo vypsáno výběrové řízení, pracovní pozice jsme však stále 

neobsadili. Důvodem bylo, že poctivě vybíráme nápadité lidi nadšené pro práci s mládeží, avšak takoví se ještě 

nepřihlásili nebo je odradila finanční stránka. Rádi dáme prostor k realizaci nových podnětů. Může se tedy stát,  

že činnost ICM bude zpočátku roku trochu stagnovat, ovšem snažíme se o udržení již stávající kvality jeho služeb  

a činností, proto se nebojíme dát si na čas a vybrat opravdu vhodné kandidáty do pracovního poměru. Musíme 

poznamenat, že mnoho kvalitních kandidátů je hned v začátcích odrazeno nízkými platovými podmínkami,  

které by mohly být s přílivem financí po certifikaci našeho ICM vylepšeny, a došlo by tak k zatraktivnění zaměstnání 

v ICM. 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 27. ledna 2018      Zpracovala Mgr. Bára Havlátová 


