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CMJ o.s.(nyní CMJ z.s.) vzniklo 7. ledna 2011 za účelem založení Informačního
centra pro mládež v Jilemnici (dále jen ICM Jilemnice). ICM Jilemnice bylo založeno
28. 1. 2011.
Prostředí ICM Jilemnice poskytuje mládeži z Jilemnice a její spádové oblasti zázemí
pro trávení volného času, nebo pro získávání informací. ICM Jilemnice je volně
přístupné všem osobám bez ohledu na jejich státní nebo rasovou příslušnost, věk,
pohlaví a sociální založení. Práce s informační databází je možná samostatně, nebo
s pomocí odborně proškoleného pracovníka ICM Jilemnice.
Od léta roku 2011 ICM Jilemnice nabízí také možnost využití multimediálního
vybavení – k dispozici jsou v současné době dva notebooky LENOVO s
bezdrátovým připojením k internetu, včetně možnosti tisku a záznamu CD s DVD.
V prostorách ICM dále funguje bezdrátové připojení k WiFi, možnost tisku,
scanování, kopírování a laminování dokumentů. Od roku 2016 je vybavení ICM
posíleno o stroj na buttony, který slouží k vlastní výrobě propagačního materiálu, ale
i jako služba klientům.
V poslední řadě je ICM Jilemnice vybaveno množstvím deskových her, tvůrčím
prostorem pro ruční práce, několika relaxačními zónami a oddělenou studovnou.
ICM Jilemnice provozuje vlastní webové stránky, na kterých je možné získat důležité
informace a kontakty (www.icmjilemnice.cz). Stránky jsou kompletně upravené a
předělané k větší přehlednosti. Ke komunikaci s cílovou skupinou užíváme sociální
sítě ( facebook - Informační centrum pro děti a mládež Jilemnice )

Formy činnosti CMJ z.s.
●
●
●
●

práce s cílovou skupinou děti, mládež,
pořádání akcí sloužících k prezentaci spolku na veřejnosti
pořádání veřejných akcí
zajišťování volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež, členy spolku i
další zájemce včetně jejich rodinných příslušníků
● publikační činnost
● organizace a zajišťování vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit
● další činnost schválená výborem
Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání či jiné
výdělečné činnosti. Veškeré aktivity spolku jsou provozovány neziskově, případný
výtěžek z činnosti spolku bude použit na jeho činnosti .

Organizace a její zajištění
Zaměstnanci:

●
●
●
●
●

Ing. Zdena Kalfařová - DPP
Aneta Buryánková - DPP následně DPČ
Nicola Rozumková - DPP
Zimová Andrea - DPP
Scholzová Jana - DPP

Organizační struktura:
Nejvyšším orgánem dle stanov byla v roce 2019 členská schůze.

Dalšími orgány byly:
A) Rada zvolená dne : 18. 2. 2019
● předsedkyně : Mgr. Veronika Slavíková
● kontrolní komise : Mgr. Jiří Paulů
● Pokladní : Mgr. Kateřina Grusová

Rada v předchozím období 2018 – 2. 4. 2018:
● předsedkyně: Mgr. Kateřina Grusová
● místopředseda : Mgr. Jiří Paulů
● člen rady : Lenka Sedláčková
B) Kontrolní výbor zvolený dne : 18. 2. 2019
● člen kk : Ing. Jana Čechová
● člen kk : Ing. Martin Šnorbert
● člen kk : Mgr. Veronika Slavíková
Celkový počet členů k 31. 12. 2019 : 7
Seznam členů:
- Mgr: Kateřina Grusová - Ing. Martin Šnorbert
- Mgr. Veronika Slavíková - Ing. Jana Čechová
- Mgr. Jiří Paulů - Mgr. Vladimír Richter
- Mgr. Jaroslava Kunátová

Celkový počet dobrovolníků k 31. 12. 2019 : 4
Seznam dobrovolníků:

-

Zdeněk Flekna
Mgr. Kateřina Grusová
Mgr. Veronika Slavíková
Tomýš Pajurek

Plnění plánu za rok 2019
V roce 2019, dle statistik, navštívilo ICM Jilemnice v rámci otevírací doby celkem
8010 návštěvníků z řad dětí a mládeže.
Prostory ICM jsou v dopoledních i odpoledních hodinách využívány i dalšími
organizacemi, jako je OSPOD, skautský oddíl Jilemnice a další. V minulých letech
byla navázána spolupráce s místním Gymnáziem a SOŠ Jilemnice, zde jsme zřídili
jeden z našich iBodů, který je pravidelně aktualizován informacemi, které jsou pro
cílovou skupinu relevantní.
Díky sponzorskému daru firmy Devro s.r.o., byly v půli roku 2019 do našeho ICM
zakoupeny dva nové notebooky z toho jeden pro pracovníka ICM a druhý pro
návštěvníky. Pracovníci ICM absolvovali několik školení a kurzů, které korespondují
s náplní jejich práce, a zvýšili tak svou odbornou kvalifikaci (Odborný zdravotní kurz:
úrazy dětí ).
V rámci činnosti CMJ .z.s. jsme o letních prázdninách 2019 realizovali tři příměstské
tábory pro děti ve věku od 6 do 10 let. Děti se denně od 7.30 do 16.00 bavili
programem, který pro ně byl přichystán. Stravování bylo zajištěno v místním
Scolarestu a během tábora jsme navštívili i řadu zajímavých míst v okolí. Tábora se
zúčastnilo celkem 60 dětí za doprovodu pracovníků CMJ z.s.

Statistické údaje
Návštěvnost ICM Jilemnice v roce 2019 : 8010
Doba desková: ve spolupráci se skautským oddílem Jilemnice, 32 účastníků
Příměstské tábory : 8. 7 - 12. 7. 2019 ( ‘’ Sportem ku zdraví ‘’)
5. 8.-9. 9. 2019 ( ‘’ Horolezci ‘’)
19. 8.-23. 8. 2019 ( ‘’ Tanec a divadlo ‘’ )
Tvoření ve spoluprácí s Dílnou Benecko : Šikovné ručičky, 40 účastníků
Naše informační centrum má jednoho stálého pracovníka na pozici vedoucího
CMJ z. s. ( smlouva DPČ ) .

Dále dva pracovníky na DPP, kteří zařizují bezproblémový chod ICM po dobu
otevírací doby.
Jednoho pracovníka na DPP , který se dvakrát týdně stará o úklid v
prostorách ICM.
Jednoho pracovníka na DPP , který se stará o účetnictví.

Finanční prostředky získané na provoz
CMJ z.s – ICM Jilemnice

Město Jilemnice, smlouva č.1/2016/FIN
Dotace poskytnuta ve výši : 160 000 v Kč
Čerpání této dotace : 160 000 v Kč
● z toho osobní náklady 52 410 v Kč
● z toho ostatní náklady 47 590 v Kč
Prostředky získané vlastní činností:
Celkem: 35.423 v Kč

Výsledovka
NÁKLADY 2019
Spotřeba materiálu

9.428 v Kč

Notebooky
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Poplatky banky
Webové stránky
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

23.108 v Kč
175.546 v Kč
16.631 v Kč
1.677 v Kč
22.978 v Kč
48.272 v Kč

Výsledovka

297.640 v Kč

VÝNOSY 2019
Příměstské tábory

27.293 v Kč

Tržby z pronájmu
Přijaté příspěvky Devro
Úroky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace

5.530 v Kč
160.000 v Kč
47.74 v Kč
2.600 v Kč
160.000 v Kč

Výnosy celkem

355.470,74 v Kč

Zisk : 57.830 v Kč

Poděkování sponzorům
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo
cestou materiální podpory či formou finančního daru.
Ještě jednou děkujeme!

Za CMJ z.s.
Aneta Buryánková
Mgr. Veronika Slavíková

Kontaktní a identifikační údaje:

Název: CMJ z.s.
Sídlo:
Roztocká 500
514 01 Jilemnice
Provozovna:
Komenského 1
514 01 Jilemnice
Statutární zástupce:
Mgr. Veronika Slavíková - předsedkyně
Aneta buryánková - vedoucí ICM

Telefon: 731 766 335
E-mail: cm.jilemnice@email.cz
IČO: 22909052
Bankovní spojení: 259615039/0300
Webové stránky: www.icmjilemnice.cz
ID datové schránky: sb6s6sw

