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CMJ o.s. vzniklo 7. ledna 2011 za účelem založení Informačního centra pro mládež v Jilem-
nici (dále jen ICM Jilemnice). ICM Jilemnice bylo založeno 28. 1. 2011. Na jeho vzniku se 
podílelo Město Jilemnice, OSPOD Města Jilemnice a občanské sdružení CMJ, o. s. (nyní 
CMJ z.s.) které ICM Jilemnice dosud provozuje. V roce 2013 získalo ICM Jilemnice certifi-
kát kvality od MŠMT a zařadilo se do celorepublikové sítě certifikovaných ICM Jilemnice.  

Naše ICM je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 41 ICM –www.ismcr.cz , 
tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež –www.nicm.cz. Na evropské 
úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě –
 www.eryica.org. 

Prostředí ICM Jilemnice poskytuje mládeži z Jilemnice a okolí zázemí pro trávení volného 
času nebo pro získání informací a je volně přístupné všem osobám bez ohledu na jejich státní 
nebo rasovou příslušnost, věk, pohlaví a „sociální třídu“. Práce s informační databázi je mož-
ná samostatně, případně za pomoci odborného pracovníka ICM Jilemnice.  

Od léta roku 2011 ICM Jilemnice nabízí také možnost využití multimediálního vybavení – k 
dispozici je již pouze 5 notebooků Hewlett Packard s bezdrátovým připojením k internetu, 
včetně možností tisku a záznamu na CD/DVD. V prostorách je také možno bezplatně se při-
pojit do wifi sítě na vlastním zařízení návštěvníků. Možnost tisku, kopírování, scanování a 
laminování dokumentů dle platného ceníku. V neposlední 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 infor-
mace a kontakty (www.icmjilemnice.cz), ke komunikaci s cílovou skupinou užíváme i sociál-
ní sítě. Pro naše klienty, ale i širokou veřejnost organizujeme celoroční i krátkodobé soutěže, 
besedy, semináře a setkání zaměřená na aktuální společenská témata např. Bezpečnost na in-
ternetu, kyberšikanu, atd.  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Formy činnosti CMJ z.s. 

• práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 

• práce se seniory 

• pořádání akcí sloužících k prezentaci spolku navenek 

• pořádání veřejných akcí 

• zajišťování volnočasových aktivit pro neorganizované děti a  mládež, členy spolku  i další zájemce včet-
ně jejich rodinných příslušníků 

• publikační činnost 

• pořádání vzdělávacích akcí – besedy, kurzy, semináře a přednášky provozování Informačního centra pro 
mládež Jilemnice 

• organizace a zajišťování vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit, 

• poskytování informací v rámci činnosti Informačního centra pro mládež dle metodiky stanovené MŠMT 

• 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 činnosti spolku bude použit na činnost spolku. 

Organizace a její zajištění 

Zaměstnanci: 

• Soňa Ágnes Němečková - PP - 0,5 

• Lenka Sedláčková - PP - 0,8 

• Ing. Zdena Kalfařová (účetní) - DPP - 60 hod./rok 

• Mgr. Kateřina Grusová - DPP - 60 hod./ rok 
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Organizační struktura  

Nejvyšším orgánem dle Stanov byla v roce 2015 valná hromada. 

Dalšími orgány byly v roce 2015: 

a) Rada: 

• Předsedkyně: Soňa Ágnes Němečková 

• Místopředsedkyně: Bc. Jana Majerovič Krůfová 

• Člen rady: Lenka Sedláčková 

b) Kontrolní komise: 

Kontrolní komise platná od 3. 10. 2013 do 22. 10. 2015 

• člen KK … Ing. Martin Šnorbert 

• člen KK … Ing. Jana Čechová 

• člen KK … Bc. Jaroslav Kandl 

Kontrolní komise zvolená dne 22. 10. 2015 

• člen KK … Ing. Martin Šnorbert 

• člen KK … Ing. Jana Čechová 

• člen KK … Mgr. Kateřina Grusová 

Celkový počet členů k 31. prosinci 2015: 11  
Seznam členů: 

• Mgr. Jaroslava Kunátová 

• Ing. Martin Šnorbert 

• Lenka Sedláčková 

• Soňa Ágnes Němečková 

• Mgr. Vladimír Richter 

• Mgr Jiří Paulů 

• Bc. Jana Majerovič Krůfová 

• Ing. Jana Čechová 

• Jaroslava Pipišová 

• Veronika Slavíková 

• Mgr. Kateřina Grusová 
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Celkový počet dobrovolníků k 31. prosinci 
2015: 10 

Seznam dobrovolníků: 

• Zuzana Kubátová 

• Jaroslava Pipišová 

• Bc. Lucie Čadanová 

• Lucie Hrubá 

• Martin Pánek 

• Bc. Veronika Slavíková 

• Mgr. Kateřina Grusová 

• Tomáš Pajurek 

• Bc. Jana Majerovič Krůfová 

• Zdeněk Flekna  

Vzdělávání pracovníků v roce 2015 

1. Celostátní školení ICM dne 3. února 2015 - Lenka Sedláčková, Soňa Ágnes Němečková 

2. Celostátní výměna zkušeností Ivančice dne 1. - 2. června 2015 - Soňa Ágnes Němečková 

3. Public relations dne 22. září 2015 - Lenka Sedláčková, Soňa Ágnes Němečková 

4. Setkání ICM, ISPROM, MŠMT dne 6. října 2015 - Soňa Ágnes Němečková, Mgr. Kateřina Grusová 

5. E-learningový kurz Bezpečnost na internetu dne 9. listopadu 2015 - Lenka SedláčkováPlán pro rok 2015 

V roce 2015 bylo jednou z priorit navázání spolupráce s místními školami a dalšími institu-
cemi. Dále mezi cíle patřila realizace a otevření studovny a klidové klubovny pro návštěvní-
ky, kteří návštěvy ICM Jilemnice využívají při plnění studijních povinností. Další aktivita, 
která byla v roce 2015 prioritní, se týkala umístění informačních tabulí a nástěnek na školách 
v Jilemnici a okolí. 

Plnění plánu pro rok 2015 

Cíl - Navázání spolupráce s místními školami – Lze zhodnotit jako naplněný. Byly uspořá-
dány (2) přednášky a (1) dopoledne s aktivitami zaměřenými na odhalení šikany a problémů v 
kolektivu na prvním stupni ZŠ. Několik besed bylo zrušeno ze strany přednášejících. Také se 
povedlo navázat kontakt s několika učiteli a profesory, kteří projevili zájem s Informačním 
centrem pro mládež dále spolupracovat, a to i v rámci projektového vyučování. 
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Cíl - Navázání spolupráce s organizacemi nabízejícími volnočasové aktivity pro děti a 
mládež na území města Jilemnice – lze hodnotit jako nenaplnění, došlo k setkání se zástupci 
organizací, kteří se vyjádřili v neprospěch projektu a o spolupráci neprojevili zájem. 

Cíl - Otevření studovny a klidové studovny – Lze hodnotit jako naplněný. Byla otevřena 
oddělená studovna pro studenty gymnázia a SOŠ, studenti ji mohou využívat v provozní době 
ICM Jilemnice a po dohodě s pracovníky ICM Jilemnice i mimo provozní hodiny, například v 
době kdy jim odpadne vyučování, nebo v době kdy se připravují na důležité zkoušky a testy, 
nebo přijímací zkoušky. 

Cíl - Umístění informačních tabulí na školách v Jilemnici a okolí – Lze hodnotit jako čás-
tečně naplněný – Se školami v Jilemnici, Semilech, Vysokém nad Jizerou a dalších menších 
spádových obcí bylo celý rok jednáno o spolupráci a umístění nástěnek. Se školami byla po-
stupně navázána spolupráce a všechny školy v Jilemnici o umístění nástěnky projevily zájem, 
vzhledem k dlouhému jednání a také k rekonstrukci škol bude k finální realizaci aktivity při-
stoupeno v prvním čtvrtletí roku 2016. 

Statistické údaje 

• Návštěvnost ICM Jilemnice v roce 2015 - 4894 návštěv. 

• Dětský parlament, 13 zasedání, každého zasedání se zúčastnilo kolem 15 účastníků. 

• Jilemnice v symbióze s krajinou, 7 účastníků. 

• Dluhová problematika a systém státní sociální podpory, 4 účastníci. 

• Beseda – ŠIKANA, workshop Pro ZŠ Martinice, 30 účastníků. 

• Imigrační krize v Evropě, diskuze pro studenty gymnázia Jilemnice 43 účastníků. 

• ICM Jilemnice KVÍZ, 6 x za rok 52 účastníků. 

• Návštěva ze ZŠ Loukov, stmelování kolektivu 13 účastníků. 
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Finanční prostředky získané na provoz CMJ z.s. - ICM Jilemnice 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, rozhodnutí č. 514 003 15 

Celkové náklady projektu ICM Jilemnice 2015 

Neinvestiční náklady projektu: 483.080 Kč 

z toho osobní náklady: 424.080 Kč 

z toho ostatní náklady: 59.000 Kč 

Dotace poskytnutá na projekt ICM Jilemnice 2015 z MŠMT v celkové hodnotě 300.000 Kč  

Čerpání této dotace: 

celkově čerpáno: 280.521 Kč 

z toho osobní  náklady:  256.000 Kč 

z toho ostatní náklady: 24.521 Kč 

nevyčerpané prostředky vrácené MŠMT: 19.479 Kč 

• Město Jilemnice, smlouva č. F01/2015 

Výše poskytnuté dotace: 149.000 Kč 

Čerpání této dotace: 

• celkově čerpáno: 149.000 Kč 

z toho osobní náklady: 148.160 Kč 

z toho ostatní náklady: 840 Kč 

• Prostředky získané vlastní činností 

Celkem 12.431 Kč 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Výsledovka 

NÁKLADY 2014 - 2015
2014 2015

Spotřeba materiálu 5 085 Kč 4 510 Kč

Cestovné 209 Kč 1 650 Kč

Drobný hmotný majetek 0 Kč 10 510 Kč

Náklady na reprezentaci 514 Kč 0 Kč

Ostatní služby 16 235 Kč 9 652 Kč

Mzdové náklady 99 901 Kč 324 522 Kč

Zákonné sociální pojištění 33 629 Kč 106 263 Kč

Jiné ostatní náklady 1 881,7 Kč 3 017,43 Kč

Náklady celkem Kč 157 455 Kč 460 124

VÝNOSY 2014 - 2015
2014 2015

Tržby z prodeje a služeb 12 025 Kč 10 664 Kč

Úroky 46,11 Kč 67,70 Kč

Přijaté příspěvky (dary) 9 300 Kč 1 000 Kč

Přijaté členské příspěvky 900 Kč 700 Kč

Provozní dotace 136 827 Kč 449 000 Kč

Výnosy celkem Kč 159 098 Kč 461 432

2014 2015

ZISK Kč 1 643 Kč 1 307
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Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2016 

Ke konci roku 2015 proběhlo v naší organizaci mnoho změn. Předsedkyně a místopředsedky-
ně CMJ z.s. oznámily rezignaci, proto bylo na řádné valné hromadě zvoleno nové vedení 
spolku. I základna dobrovolníků se rozšířila o další posily - přibyla například nová dobrovol-
nice, která vystudovala bakalářské studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, pedagogická fakulta, Katedra výtvarné kultury a v současnosti stále studuje nava-
zující magisterské studium v oboru Výtvarná výchova. I díky jejím schopnostem se těšíme na 
rozšíření nabídky workshopů a tematických dnů. Stále spolupracujeme s OSPOD Města Ji-
lemnice, který nám přislíbil mnoho besed a přednášek jak pro mládež, tak i pro rodiče (veřej-
nost), plánujeme i besedy na téma aktuálního dění ve světě. 

Další aktivitou v roce 2016 bude dokončení síťování NNO v regionu Jilemnicka a svazku 
obcí. Plánujeme větší spolupráci s dalšími ICM Jilemnice v našem regionu i mimo něj, další 
vzdělávání v neformální pedagogice a v plánu je i rozšíření našich akcí pro nejširší veřejnost. 

Nadále chceme zlepšovat propagaci aktivit ICM Jilemnice na místní úrovni. 

Plánem pro rok 2016 je soustředit se na zlepšování v problematice rovného přístup dětí a 
mládeže k informacím, posilovat efektivní spolupráci a navazování kontaktů mezi poskytova-
teli informací na místní, regionální i mezinárodní úrovni (a to včetně výměny informací a 
osvědčených postupů). Chceme také usnadňovat přístup k informacím metodami a formami 
vhodnými a uživatelsky atraktivními pro děti a mládež, podporovat iniciativy a aktivity ve-
doucí k rozvoji kompetencí dětí a mládeže pro práci s informacemi. Nadále budeme zvyšovat 
povědomí o právu mladých lidí na informace, prostřednictvím společných kampaní seznamo-
vat mladé lidi s činností ICM Jilemnice v jejich regionu a propagovat činnost ISM, včetně 
výměny informací a osvědčených postupů a prohlubovat a zvyšovat kvalifikaci pracovníků 
ICM Jilemnice. 

Globálním cílem zůstává napomáhání rozšiřování Informační sítě pro mládež do všech regio-
nů ČR za účelem umožnění rovného přístupu k informacím. 
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Poděkování sponzorům 

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoliv způsobem pomoci, ať to bylo cestou mate-
riální podpory, či formou finančního daru.  

Ještě jednou děkujeme! 

Za CMJ z.s. 

Mgr. Kateřina Grusová 

Kontaktní a identifikační údaje 

Název:  CMJ z.s.  

Sídlo: 

 Roztocká 500 

 514 01  Jilemnice 

Provozovna: 

 Komenského 1 

 514 01 Jilemnice  

Statutární zástupce: 

 Mgr. Kateřina Grusová - předsedkyně 

 Mgr. Jiří Paulů - místopředseda 

• 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
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