Jak můžete podpořit naši činnost?
V současné době ICM nabízí vzdělávací aktivity pro neorganizovanou mládež, aktivity pro školy
(besedy, diskuze, vzdělávací programy, preventivní programy atd.) aktivity pro veřejnost a prostor,
ve kterém může mládež trávit volný čas v době mezi a po školním vyučování. Dále jsme v nedávné
době otevřeli oddělenou studovnu, kterou mohou využívat studenti i mimo běžnou provozní dobu
ICM.
Financování informačního centra pro mládež provozovaného dobrovolným spolkem je velmi
komplikované. V ČR jsou jen dvě certifikovaná ICM, která jsou takto provozována a financována.
Ostatní ICM jsou provozována Domy dětí a mládeže, školskými zařízeními, nebo jsou zřizována
městy případně obcemi, což podstatně zjednodušuje jejich financování a zajištění částky potřebné
ke spolufinancování dotace.
Pokud Vás zaujala naše činnost a chcete ji podpořit, nabízíme Vám několik možností a věříme, že
si vyberete.

1)

Materiální pomoc

Potěší nás jakýkoli dar či poskytnutá sleva (kancelářské potřeby, výtvarné potřeby, elektronika, toner atd.)

2)

Finanční dar

Rozhodnete-li se náš spolek podpořit, můžete své finanční dary zasílat na účet číslo:
259615039/0300 (samozřejmě Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru nebo smlouvu o reklamě).

3)

Členství

Samozřejmě se můžete stát členem spolku CMJ z.s., členský poplatek na rok 2016 je 300,- Kč dle
platných Stanov. Členské příspěvky využíváme na pokrytí provozních nákladů.

4)

Jinak

Výraznou pomocí mohou být nejen finanční či materiální dary, ale také Váš čas nebo jakákoli jiná
forma podpory, která Vás napadne (např.: tisk, propagace akcí, grafické práce, zprostředkování
zajímavé aktivity - beseda, workshop, …)
V případě, že byste chtěli naši činnost podpořit hmotným darem, potom prosíme po dohodě na telefonním čísle 731766335 nebo e-mailu sedlackova@icmjilemnice.cz nebo grusova@icmjilemnice.cz. Jsme vděčni za jakékoli dary, které lze využít pro práci s dětmi a mládeží na využití jejich
volného času (pomůcky pro výtvarnou činnost, odměny pro děti do soutěží a her, společenské hry,
tonery do tiskárny atd.).
V případě jakýchkoliv dotazů nebo doplnění nás můžete kdykoli kontaktovat. Rádi Vám poskytneme další informace o projektech a našem spolku.
Děkujeme
za CMJ z.s.
Mgr. Kateřina Grusová
předsedkyně spolku

