Non Stop pre mladých 2008
Aktivity v oblasti Informačno-poradenskej činnosti
pre deti a mládež
Termín realizácie:

Od 1.1.2008 do 31.12.2008

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU
Projekt sme realizovali od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 pravidelnou,
systematickou

činnosťou.

Kde

sme

poskytli

naším

členom

získavanie

informácií

z internetu za cenu 6,- Sk hodina teda 0,20EUR hodina. A nečlenom za sumu 38,- Sk
hodina teda 1,26EUR.
PODROBNÚ SPRÁVU O REALIZOVANÝCH AKTIVITÁCH V RÁMCI PROJEKTU
AKTIVITY:
1. pravidelný – trvalý odborný, metodický, informačno-poradenský servis
2. poskytovanie internetových služieb
3. pravidelná aktualizácia portálov na sieti Internet
4. príprava a organizácia kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích aktivít
5. šírenie rôznych informačných materiálov v našich priestoroch
V rámci nepretržitej 24 hodinovej prevádzky EURO centra na Mariánskej 15A
sme na základe požiadaviek a potrieb našich návštevníkov poskytujeme odborný,
metodický, informačno-poradenský servis priamou konzultáciou, alebo prostredníctvom
mobilného

čísla

0904

703

905.

Konzultácie

návštevníkom

poskytuje

vyškolený

konzultant, ktorého sme prijali na dobu realizácie projektu od 1.1. 2008 do 31.12. 2008.
Klientom poskytoval informácie, rady z rôznych oblastí života detí a mladých ľudí napr.
štúdium, práca doma a v zahraničí, cestovanie, absolventská prax, aktivačná činnosť,
aktivity na trávenie voľného času v meste Prievidza a v jeho okolí, možnosti bývania,
pomoc

a prevencia

kriminality,

násilia,

(v oblastiach:
drogových

porušovania

závislosti,

ľudských

vhodného

práv,

začlenenia

pred

zvyšovaním

mladých

ľudí

do

spoločnosti, sociálnych, rodinných a spoločenských problémov), práca s internetom a PC,
sociálneho a psychologického poradenstva, vzdelávania a pod. Denne naše služby
využíva 40 až 60 detí a mladých ľudí okrem našich členov aj nečlenovia, predovšetkým
mládež s nedostatkom príležitostí. Tento rok sa novými členmi EURO centra stalo 222
detí a mladých ľudí, čím stúpol počet členov na 1 091. Informácie naši návštevníci
získavajú

aj

prostredníctvom

distribúcie

rôznych

informačných

a propagačných

materiálov. Pri ich získavaní sme spolupracovali s viacerými organizáciami: Informačným

centrom mladých Prievidza, pracovnými agentúrami, cestovnými kanceláriami, školami
atď. V priestoroch EURO centra sme vytvorili informačnú tabuľu, na ktorej zverejňujeme
rôzne informačné a propagačné materiály, ktoré sú pre návštevníkov aj voľne dostupné.
Materiály

využívame

na

našich

večerných,

tematických,

stretnutiach,

ktoré

sa

v priestoroch EURO centra konajú niekoľko krát do mesiaca, podľa potrieb a záujmu detí
a mladých ľudí s prihliadnutím na ich vek a potreby. Skupiny tvorí 5 až 10 mladých ľudí,
ktorí spolu s konzultantom spolupracujú pri výbere témy, obsahu večerného tematického
stretnutia. Stretnutia prebiehajú ako diskusné fóra. Účastníci ktorí sa ich zúčastnili mali
možnosť vyjadriť svoj názor, predstavy, postoje, oboznámiť sa s inými názormi na
diskutovanú tému, rôznymi informáciami a kontaktmi na miesta, kde získajú odbornú
pomoc. Stretnutia sa konali na rôzne témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života
mládeže. Venovali sme sa téme ľudských práv, pritom sme využívali informačné
materiály z ICM (týranie, šikanovanie, xenofóbia, homosexualita, zvýšená agresia
a kriminalita mladých ľudí a iné), umenia spojené s počúvaním hudby (rôzne štýly hudbyrok, hevi metal, hip-hop, pank), závislosti (drogy, alkohol, cigarety, automaty), počítače
(práca v PowerPoint, ako napísať seminárnu prácu, práca s internetom atď.), šport
(futbal, NHL, Olympiáda), subkultúry (skinheads, EMO,

hip-hoperi) a iné. Pri ich

realizácii sme využívali rôzne metódy a formy. Aktivity konzultant viedol tak, aby deti
a mladých ľudí zaujali, boli veku primerané. Využíval k tomu rôzne hry, súťaže, pohybové
aktivity, hudbu, spev a pod. Prístup k informáciám naši členovia a návštevníci získavajú
aj

prostredníctvom

internetových

služieb.

Spolu

s nimi ponúkame

aj informačno-

poradenský servis v oblasti práce, obsluhy PC a internetu. 24 hodinový prístup
k internetu a konzultačné služby umožňujú mládeži voľný prístup k informáciám, v čase
ktorý im vyhovuje a v ktorom informácie potrebujú získať. Veľmi často sme poskytovali
mladým ľuďom informácie potrebné do školy, či už na napísanie seminárnej práce, alebo
domácej prípravy. Zároveň poskytujeme deťom a mladým ľuďom bezpečný, chránený
priestor, ktorý im umožňujeme stretávať sa a nadväzovať kontakty s inými mladými
ľuďmi, s rôznymi možnosťami zaujímavého, im blízkeho spôsobu trávenia voľného času
v príjemnom prostredí, s možnosťou aktívnej účasti na ich príprave, realizácii podľa
svojich predstáv, záľub a potrieb. Projekt nám umožnil poskytovať internetové služby za
nižšie ceny, čím sme ich zatraktívnil a sprístupnili širšej vrstve detí a mladých ľudí mesta.
Internetové služby poskytujeme našim členom sa 9 Sk a nečlenom za 38 Sk. Pozornosť
sme venovali aj našej internetovej stránke, ktorú sme využívali na informovanie členov,
ale aj širokej verejnosti o našej činnosti a aktivitách. Na stránkach zverejňujeme
aktuálne informácie o aktivitách pre mládež v našom meste a jeho okolí. Prostredníctvom
stránky www.eurocentrum.icm.sk sme propagovali projekt a jeho aktivity.
Celý projekt sme realizovali tak, aby sme oslovili a zapojili do činnosti čo najviac mladých
ľudí vo veku do 30 rokov. Špeciálnu pozornosť sme venovali mládeži ktorá má

obmedzené, alebo žiadne možnosti stretávania sa, nemá vyhranený záujem a nechce
tráviť svoj čas pravidelnou organizovanou činnosťou. Zväčša svoj čas trávia nudiac sa
sami doma, túlaním sa po meste, v parkoch, alebo v reštauračných zariadeniach.
Realizovaním aktivít projektu sme im ponúkli zaujímavé, bezpečné alternatívy na
trávenie voľného času. V činnostiach venovaných mládeži mesta Prievidza budeme
pokračovať aj v budúcnosti.

AKO BOLI NAPLNENÉ JEDNOTLIVÉ CIELE PROJEKTU
Vhodne zvolenými aktivitami sme naplnili vytýčené ciele. Umožnili sme prístup
detí a mladých ľudí vo veku do 30 rokov k informáciám a poradenským službám, pričom
sme využili ako inovačný prvok večerné tematické stretnutia na rôzne témy týkajúce sa
života mladých ľudí. Vyškolený konzultanti poskytovali metodickú, odbornú informačnoporadenskú službu buď na základe osobnej konzultácie v priestoroch EURO centra na
Mariánskej ulici, alebo na mobilnom čísle. K informácie sme mládeži umožnili získať aj
nepretržitým

24

hodinovým,

neobmedzeným

a oproti

minulým

rokom

lacnejším

prístupom k internetu. Aktivitami projektu sme umožnili návštevníkom bezpečne tráviť
voľný čas, stretávať sa a nadväzovaniu kontakty s inými mladými ľuďmi. Informáciami
poskytovanými

našou

internetovou

stránkou,

informačnou

tabuľou,

konzultantom

a sprievodným programom večerných tematických stretnutí sme motivovali, oboznámili
a zapojili mladých ľudí do rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.
Návštevníci EURO centra svoj čas trávili v bezpečnom, príjemnom, neformálnom
prostredí, v kruhu svojich vrstovníkov. Umožnili sme im oboznámiť sa, diskutovať,
vymieňať si navzájom svoje zážitky, skúsenosti o svojich problémoch, otázkach ktoré ich
zaujímajú a sú pre nich dôležité a tým sme prispeli k podpore vzájomnej tolerancie,
informovanosti, k formovaniu ich osobnosti, k nájdeniu riešenia a pomoci. Pri realizácii
aktivít 4., 5. a 1. sme venovali pozornosť téme porušovania ľudských práv, zvyšovania
kriminality, násilia, drogovým závislostiam s cieľom prispieť k zvýšeniu vedomostí,
tolerancie a začlenenia mladých ľudí do spoločnosti.
KVALITATÍVNE UKAZOVATELE
Projektom sme rozšírili a zatraktívnili ponuku služieb EURO centra o večerné tematické
stretnutia, informačnú tabuľu a rôzne materiály, ktoré sú pre návštevníkov voľne
k dispozícií. Získali sme nových členov a zvýšila sa návštevnosť aj nečlennou.
Spätnú väzbu získavame od návštevníkov klubu priamo- rozhovorom a diskusiou. Na
základe ich návrhov, ktoré sme spracovali, sme priebežne upravovali formu, obsah a
metódy aktivít, aby sme sa čo najviac priblížili k záujmom a potrebám detí a mladých
ľudí.

Projektom sme vytvorili dostatok priestoru na zapojenie čo najväčšieho počtu mládeže
mesta a tým sme prispeli k ich aktívnejšiemu, zmysluplnejšiemu tráveniu voľného času,
získavaniu informácie z rôznych oblastí života mladých ľudí, k riešeniu problémov,
stretávaniu sa s vrstovníkmi, lepšej tolerancii a znášanlivosti k svojmu okoliu, k iným
názorom, postojom, k vrstovníkom, k širokej verejnosti.

KVANTITATÍVNE UKAZOVATELE
- Novými členmi EURO centra sa stalo 222 detí a mladých ľudí, spolu má EURO centrum
1 091 členov.
- Každý deň navštívi naše priestory a využije ponúkané služby 40 až 60 detí a mladých
ľudí, z toho cca 10% nie sú členovia EURO centra. Keďže služby poskytujeme nepretržite
24 hodín v kuse, každý deň v roku, zúčastnilo sa našich aktivít cca 3 600 klientov, ktorí
nie sú členmi centra, z toho cca 2 000 využilo ponúkané internetové služby.
- Večerných tematických stretnutí sa uskutočnilo 35, ktorých sa zúčastnilo 5 až 10
mladých ľudí, cca sa stretnutí zúčastnilo približne 245 účastníkov.
- Väčšinu našich klientov až 95% tvoria deti a mladý ľudia vo veku do 30 rokov.

