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Pár slov na úvod

Srdečne vás všetkých vítam.
Dovoľte, aby som na úvod povedal pár slov a oboznámil vás s výsledkami tohoročného
funkčného obdobia. Ako vidíte dnes nie som tu sám. Predstavujem vám našu
skvelú autorku a dobrú kamarátku od detských čias. Okrem vynikajúcej umeleckej
tvorby Valiky Osztatnej v našej ponuke ako i klasickej tlačenej knižnej podobe, ktorú
vydáva vo vlastnej réžii, či už našej spoločnej knižky a v mnoho mediálnych výstupoch
a novinových článkov samostatne či spoločných našich aktivitách ste sa už mohli
dopočuť aj o charitatívnych zbierkach, či už na pomoc chorým deťom, zlepšovania
pracovných podmienok a kvalifikácie sociálne slabších občanov a podpore rôznych
vznešených sociálne charitatívnych cieľov. Od začiatkov veľa komunikujeme, radíme si
v pracovných oblastiach a zúčastňujeme sa drobných projektov aj na dobrovoľnej
báze. Na základe aktívneho záujmu a trvalej spolupráce bola menovaná za čestnú
členku a konzultantku nášho združenia s plnými hlasovacími právami.
Prečo ju však toľko ospevujem je fakt, že tento rok sa niesol v znamení našej aktívnej
spolupráce a chvályhodných výsledkov o ktorých sa dočítate v nasledujúcich stranách.
Čo sa týka našej hlavnej tj. vydavateľskej činnosti sa nám podarilo vybudovať kvalitnú
ponuku produktov elektronických kníh a vďaka dobre spolupracujúcim obchodným
partnerov sa naše logo stáva značkou na Slovenskom aj prihraničnom knižnom trhu a
snažíme sa rozširovať aj ďalej napríklad oslovovať okruh zahraničných Slovákov, kde sú
naše knižky menej dostupné a tým cennejšie. Prirodzene nesmieme zabudnúť a
vyjadriť veľkú vďaku aj nášmu personálu, kolegom, zamestnancov chránenej dielne,
tímu dobrovoľníkov ako aj tímu aktívnych záujemcov a prispievateľom o našu činnosť.
Počet našich spokojných členských autorov sa vyšplhal na 35 s takmer 100 hodnotných
knižných publikácií a neustále narastá. Tento rok Vám chceme prispieť ďalším
hodnotným čítaním ako aj aktivitami, ktoré vás zaujmú a prispejú k všeobecnej
spokojnosti. Vzdelávanie odmena a motivácia budú tvoriť naďalej základ ako aj
aktívne pôsobenie na projektovom poli v rámci aktuálnych legislatívnych možností.
Dobré vzťahy, budovanie partnerstva spolupráca a láska k našej práci tvoria základ
úspešného fungovania.

Ako to vlastne začalo:

Iniciatíva vychádzala od našej Valiky, ktorá dala výzvu na vytvorenie knižky,
zbierky úvah a básní o legendárnom kráľovi popu Michael Jackson.
Zvláštnosťou však bolo, že to mala byť séria umeleckej zbierky príspevkov,
básní, úvah, kresieb, malieb a umeleckých predmetov od prispievateľov z
celého sveta. Cez fanúšikov a prispievateľov z celého sveta (Poľsko,
Maďarsko, česká republika, Rusko, Francúzsko, Nemecko, Amerika, India ...)
pod taktovkou Valiky – po novom umeleckom mene ako je známa Lily
Wonderland vznikli 2 dvojjazyčné knihy Rytmus lásky a Rytmus lásky - Láska
pokračuje – slovensky aj anglicky a zároveň výber Rhythm of Love Golden
Edition. Okrem elektronickej verzie vo všetkých nami dostupných formátoch
vydala aj v tlačenej knižnej podobe.

Prečo práve téma Jackson a kam sa to vyvrcholilo:

Aktivita je výsledkom projektu Ilúzia, ktorý začala autorka realizovať v roku
2013 na facebooku a nadobudlo to celosvetový rozmer ako vízia fanúšikov
M. Jacksona nielen ako umelca, ale veľkého humanitárneho muža, ktorý
naučil svet vidieť inými očami, láskou a my by sme radi ďalej pokračovali v
jeho misii ako vďačnosť za lásku, ktorú nám rozdával počas života a nikdy
neprestal ani po náhlej smrti.
Samozrejme aj my sme pokračovali v charitatívnej myšlienke a výťažok z
predaja, z darov a príspevkov v rámci tohto projektu bol venovaný nadácii
Dobrý anjel (cez autorku) na pomoc deťom trpiacim zákernými chorobami.
Taktiež sa vyzbierané financie (cez nás) preinvestovali na podporu a zlepšenie
pracovných podmienok a vzdelávania našej chránenej dielne, ako napr.
zakúpením špeciálnych klávesníc, myší pre ľavákov, nových stoličiek a
študijných pomôcok.

Začiatok plodnej spolupráce

Celý projekt je vlastne motiváciou s cieľom zaangažovať čo najväčší počet
aktívnych účastníkov v záujme podpory vznešených cieľov a aktivít.
Prirodzene rozhodli sme sa zapojiť aj my s našim akčným tímom a
personálom. Viac však na nasledujúcich stránkach.

Spoločná akcia krst knihy Rytmus lásky
Spolu s autorkou sme sa rozhodli zorganizovať kultúrne podujatie s cieľom krstu knižiek
„Rytmus lásky“ vzniknutých na tento verejnoprospešný účel ako aj zviditeľnenia našej
snahy v regióne. Aktivita sa konala v priestoroch knižnice Antona Bernoláka v Nových
Zámkoch 15. marca 2014.
program podujatia:
- Predstavenie projektu „Ilúzia a MEA2000“
- Tanečné vystúpenie Simon Daniel – TBS Production
- Krst knižky Rytmus lásky – autgramiáda
- Symbolické odovzdávanie šeku nadácii Dobrý anjel
- Tombola a akciový výpredaj kníh (pevná väzba aj CD predstavenie e-book)
- občerstvenie

Valéria Osztatná autorka a organizátorka projektu
predstavila projekt „Ilúzia“ jeho ciele a výstupy.
Kristian Kitlei vedúci MEA2000 o. z. v krátkosti
predstavil spoločnosť, históriu vzniku a produkty e-book.

Simon Daniel – imitátor tanečného štýlu
M. Jacksona vyhral niekoľko ocenení. Na konci
akcie nás učí tanečné kroky.

← Krst knižky Rytmus lásky Krstným otcom sa stal Ing. Jozef Benko, ktorý
na invalidnom vozíčku a je veľkým fanúšikom kráľa popu. Jeho život vo
veľkej miere ovplyvňuje spôsob života a činy tohto veľkodušného umelca a
je pre neho inšpiráciou. Sám je prispievateľom do knižiek. Pri vykonávaní
aktu krstu do klobúka tanečníka Simona Daniela sypal perličky a ich zvuk
vyprevádzal čitateľov ako poslov lásky s túžbou pomôcť. Na konci akcie
autorka podpísala záujemcom knižky s venovaním.
Akciový výpredaj
Elektronických aj
tlačených kníh. Naši
kolegovia radili a
odpovedali na otázky záujemcov.
V ponuke boli aj
maľby ikon od maďarskej „Sunflower Beat“- Ildi
Banner na symbolické odovzdanie šeku nadácii Dobrý
maľované tričká od SilvArt, obrazy slnečníc ako
anjel. Nechýbala ani torta vyrobená na tento účel.
symboly od KatkaArt a naša kolegynka venovala
do akcie vlastnú ručnú prácu a šperky.

Účastníci ako aj vedenie knižnice sme sa pozbierali na občerstvenie. Na konci programu účastníci vrátane
obecenstva boli ponúknutý pohárom šampanského, plátkom torty a prístup k bohate prestretým stolom.
Nechýbal ani kávičkový kútik.

Po oficiálnej časti kultúrneho podujatia sa oslavy presunuli do osobného kruhu organizátorov. Cez služby Google plus a
elektronické distribučné kanály sme on-line streamovali udalosti aj
zahraničným účastníkom, ktorí sa na akcii nemohli zúčastniť.
Samozrejme nechýbala dobrá zábava po pocite úspešne vykonanej
práci.

Publicita: Novinové články v regionálnom týždenníku Castrum Novum
a krajskom Nitrianske noviny MY- Naše novosti
Odovzdanie vyzbieranej sumy nadácii Dobrý anjel
Dňa 16 apríla 2014 krstný otec knižky "Rytmus lásky" Ing. Jozef Benko sa stretol s výkonným riaditeľom
organizácie "Dobrý anjel", s pánom Ing. Jánom Dobakom a odovzdal mu symbolický šek (banner) na
vyzbierajú sumu 1098,45 €. Financie boli bezhotovostne prevedené krátko po akcii.
Ing. Ján Dobak bol úplne dojatý a vysvetlil, že suma nad 1000 € sa eviduje samostatne.
Dostali sme anjelské číslo, kde si môžeme odsledovať vyzbierané a prevedené peniaze na účet
"Dobrého anjela", rovnako si vďaka tomuto číslu môžeme pozrieť, ktorej rodine, deťom išli peniaze a
dostať sa s nimi na základe týchto informácií do kontaktu.
Ing. Ján Dobak navrhol ďalšie stretnutie, kde by sme radi zobrali série knižiek, pretože ho myšlienka
vydania takéhoto úžasného diela, ktoré vyšlo z lásky a pre lásku, úprimne dojala.
„Posielam vám celú svoju lásku a vďačnosť za to, čo ste urobili“ - dodal. Zároveň povolil používanie
loga dobrý anjel na týchto knižkách.

Projekt „Ilúzia“ adoptoval mladé dievča
Rozhodli sme sa dať šancu pomôcť aj iným deťom . Istú dobu sme hľadali a získavali informácie ako
pomôcť čo najviac a rozšíriť našu pomoc viac do sveta s radom knižnej série Rytmus lásky cez projekt
Ilúzia . Takto projekt Ilúzia v spolupráci so Sunflowerbeat našli dieťa a adoptovali ho.
Známa maďarská nadácia TAITA pomáha africkým deťom , ktoré žijú v Keni v sirotinci v Bura. Nadácia
podporuje tieto nádherné deti vyrastať v naozaj milujúcom spoločenstve, ako skutočná rodina so
všetkým čo k tomu patrí - vzdelávanie a získanie povolania. K dispozícii sú dobrovoľníci pracujúci v
TAITA. Pracujú v Maďarsku a Keni. Starajú sa o deti , hrajú sa s nimi , a podporujú ich životy v mnohých
smeroch. Navštevujú tých anjelikov a prinášajú rôzne dary nielen peniaze a rovnako listy od ľudí, ktorí
ich adoptovali. Ľudia po celom svete môžu adoptovať tieto deti . Samozrejme , je to možné len
virtuálne. Môžu ich podporiť sumou a tak prispievať na život, vzdelávanie a potreby týchto detí. To je
obrovský darček pre každé dieťa , ktoré žije v sirotinci v Bura. Takto dostávajú novú šancu v živote .
Samozrejme , ak deti môžu dostať viac peňazí od rôznych priaznivcov , potom ich šance sa dostať do
stabilného života sú lepšie.

Podarilo sa nám tak adoptovať jedno dieťa. Keď sme sa pozreli na meno
dieťaťa, boli sme ohromení . Volá sa Diana Rose Muthoni (tak podobné
s Dianou Ross)
Narodila sa 3. mája 1997 , jej rodičia žili v skládke odpadu . Matka zomrela
v roku 2003 , keď mala Diana šesť rokov a odsťahovala sa do sirotinca .
Je trochu plachým, ale veselým dievčaťom a vie veľmi dobre po anglicky .
Jej srdce je plné dobroty, rada pomáha pri opatere s malými deťmi, rada im
spieva, tancuje a s nimi . Všade kreslí ruže. Cíti obrovský smäd po poznaní .
Takže od marca tohto roku nepomáhate iba deťom s ťažkým ochorením so
100 % ziskom z predaja kníh, ale tiež Diane, aby sa jej vzdelanie a život
naplnil. Toto leto bude mať Diana a jej spolužiačky možnosť ísť na výlet, na
ktorý sa veľmi teší. Potrebuje iba 30 €. Nakoľko pre ňu táto suma je
vysokou, rozhodli sme sa, že v spolupráci so Sunflowerbeat jej pomôžeme.
Teda vyzbieranú suma za január - apríl 2014 z knižiek Rytmus lásky (34,606
Euro ) sme jej radi venovali na tento účel.
Poslali sme väčší balík na narodeniny, vrátane knižky Rytmus lásky: Láska
pokračuje s našimi láskyplnými venovaniami. Balík s menšími darčekmi jej
môžeme kedykoľvek poslať a už s Pett Gry z Čiech sme začali spolupracovať
na realizovaní tejto myšlienky. Ona a jej Priatelia ručne vyrábajú darčeky
ako oblečenie, kabelky... všetko čomu by sa toto mladé dievča potešilo a
urobilo jej radosť a rovnako by sa mohlo podeliť s inými deťmi.
Je tomu rok, čo sa čoraz viac ozýval ten neznámy hlas vo vnútri a to
pomôcť s tým, čo človek má, s čím ako jedinec môže prispieť.
S fanúšikmi Michaela Jacksona sme spojili sily a v jeho črtách, ktoré
kreslili naše srdcia, jeho činoch, ktorými písali naše ruky sme spoznali
ten hlas a vedeli, čo máme urobiť.
Postupom času vznikla séria knižiek "Rytmus lásky", ktorá vyšla v
slovenskom aj anglickom jazyku, a ktorá s čistým predajom pomáha
vážne chorým deťom cez organizáciu "Dobrý anjel." Postupom času sme
rozšírili svoju pomoc a vďaka Miridiel, úžasnej nápomocnej žene, ktorá
býva v Maďarsku, sme sa skontaktovali s maďarskou organizáciou
TAITA, ktorá pomáha deťom v sirotincoch, ktoré žijú v Keni a virtuálne
sme si adoptovali sedemnásťročné dievča s menom Diana Rose
Muthoni a mesačne prispievali na jej vzdelanie, ktoré v mieste jej
bydliska veľmi chýba deťom. Tak sa stalo, že naše knižky poputovali
vďaka organizácii TAITA i k nej do ďalekej krajiny, a takto sme sa mohli
navzájom dotknúť, i keď iba dušou, ale bol to dotyk taký nežný,
láskyplný.
Dnes Projekt Ilúzia čakalo obrovské prekvapenie vo forme Dianiných
vlastnoručne napísaných listov a nádherne nakreslených obrázkov . Je
to pocit neopísateľný, neoceniteľný. Pocit spolupatričnosti, lásky,
dôvery a srdce dotýkajúcich činov.
Ktokoľvek by vám povedal, že nezvládnete dosiahnuť svoje ciele, ktoré ste si nastavili v mysli, neverte
mu! Dôležité je, aby ste verili sebe samému, nikdy nepoľavili na ceste k svojim snom a potom všetko čo
získate je ten nádherný pocit pokoja, mieru a lásky. To vždy stojí za to.

Vďaka úspešne zrealizovanej aktivite sa nám podarilo zviditeľniť našu činnosť a prinieslo to aj svoje
očakávané výsledky vo forme ocenenia cez sponzorský dar. Na vlastnú žiadosť nemenovaný na
aktivite prítomný občiansky aktivista a úspešný podnikateľ nám venoval 200 Eur sponzorského daru,
ktorý sme doplnili k vyzbieranej sume popri predaji knižiek a investovali na zlepšenie pracovných
podmienok a vzdelávania našich kolegov v chránenej dielni.

Čas Vianoc, lásky, radosti, pokoja a rodinnej pohody ale aj čas príprav, stresu a zvýšených výdavkov a
doťahovania pracovných úloh pred odchodom na dovolenky. Naši kolegovia si už z predchádzajúcich
rokov zvykli a našou snahou je neustále motivovať a odmeňovať za vynikajúce pracovné výsledky.
Tento rok nebol tiež výnimkou a odmeny vo forme 13 platov / vianočných odmien si našli svoje
uplatnenie. K bežnej výplate sme im prihodili motivačnú sumu, ktorá pomohla im a ich rodinám
zlepšiť chvíle sviatočnej pohody alebo nákupu darčekov pre ich ratolesti.

Zúčastnili sme sa dvojdňovej konferencie 3-4 decembra s medzinárodnou účasťou v hoteli Chopin v
Bratislave v rámci projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb
poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových
organizácií“.
Na workshope sa zúčastnili hlavní predstavitelia ako Dagmar Kubíčková z centrálneho portálu
neziskového sektora prevádzkujúci informačno-poradenský portál a ekoknomicko-právnych informácií
pre MNO , Aleš Mrázek z asociace verejno-prospešných organizácií ČR v oblasti hodnotenia a
prideľovania známky spoľahlivosti. Boris Strečňanský a Radana Deščíkiová z Centra pre filantropiu,
JUDr. Peter Haňdiak zo Slovenského neziskového servisného centra, Jana Feherpataky z úradu vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti nás informovali o otvorených projektoch a grantových výzvach
pre obdobie 2014- 2020.
Nosnou témou konferencie bol návrh na vybudovanie centrálneho otvoreného informačného
systému na báze Open Data s prístupom verejnosti ako aj centralizáciou všetkých údajov, ako
základného registra , histórie čerpania a použitia verejných zdrojov pre zachovanie transparentnosti a
budovania dôvery medzi verejnosťou, štátnou správou, ratingovými agentúrami a spolupracujúcou
MNO navzájom. Momentálne nie je vybudovaná centrálna databáza ako napr. obchodný a
živnostenský register pre občianske združenia. V súčasnosti je krátka zmienka na portáli ministerstva
vnútra v registroch evidencií obsahujúca adresu IČO a pár slovnú činnosť, nie je známy ani konateľ,
ktorý sa priebežne volí. Dôležitou súčasťou OIS je aj self reporting dobrovoľných doplňujúcich údajov
ako napr. personálne zabezpečenie a história projektov, organizačnej štruktúre, referenciách,
kontaktné osoby atď. Ďalšou výhodou v prípade zainteresovania štátnych inštitúcií by bolo časovo
flexibilnejšie a bez poplatné vybavenie potvrdení napr. sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektorát
práce, ministerstvo vnútra, kde by tieto údaje boli priamo nahrané do profilu a darca by mohol
priamo nahliadnuť, alebo mu bol doručený import. Ing. Martin Húska generálny riaditeľ informoval o
operačnom programe a výzvach kvality životného prostredia v rámci jednotlivých prioritných osí a
špecifických cieľov. Rut Erdélyiová predniesla programovú štruktúru operačného programu efektívna
verejná správa. V troch samostatných pracovných skupinách sme sa vyjadrili a prispeli k tvorbe OIS z
hľadiska ekonomických právnych a technologických aspektov.

Ďalší zúčastnení prezentátori a facilitátori ako Karolína Miková z Partners of democratic changes of
Slovakia, Ives Nicolaus Ogou sociálne podniky. Michael Lenczner z USA Kanady prezentoval ich funkčný
model otvoreného informačného systému.
Okrem zaujímavých informácií o pripravovaných aktivitách, grantových programoch zúčastnení mohli
klásť otázky a pripomienky k zlepšeniu navrhovaných opatrení, priamo sa zúčastňovať na tvorbe
nových legislatívnych návrhov a opatrení jednotlivých štátnych rezortov, poukázať na aktuálne
problémy a nedostatky v doterajších či navrhovaných opatreniach a prispieť svojimi reálnymi
potrebami do tvorby pilotných projektov a predovšetkým výmeny skúseností medzi zúčastnenými
vedúcimi neziskových organizácií a budovania aktívneho dialógu a spolupráce.

Konferencia s medzinárodnou účasťou Aleš Mrázek z asociace
Hotel CHOPIN BA 3-4 decembra 2014 verejno-prospešných organizácií

Bohdan Smieška hovorca a
organizátor projektu

Rut Erdélyiová MVSR koordinátorka
programu efektívna verejná správa

Michael Leczner Kanada NGO
prezentoval ich fungujúci model OIS

Ing. Martin Huska životné prostredie

Airport Hotel Chopin Bratislava dejisko konferencie s medzinárodnou účasťou 3-4 decembra v
rámci projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných
neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových
organizácií“.

Výkaz o príjmoch a výdavkoch
za rok 2014
PRÍJMY
Z vkladu zriaďovateľa alebo
zakladateľa

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovaná činnosť

10724,90

Z dotácií
30648,00

Z poskytovania služieb a
predaja vlastných výrobkov

Príjmy celkom

VÝDAVKY

906,00

10724,90

Nezdaňovaná činnosť

31554,00

Zdaňovaná činnosť

Zásoby

213,00

Služby

366,00

Mzdy, poistné a príspevky

36845,00

Prevádzková réžia

1198,00

Ostatné

Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a
výdavkov
Daň z príjmov

3652,00

3652,00

38622,00

7072,90

-706800
1,12

Ciele a plány do budúcna
Chvályhodné výsledky tohto roka priniesli svoje ovocie, my však nemienime poľaviť ani
v nasledujúcom funkčnom období. Naopak chceme nadviazať na rozbehnuté cesty,
budovať sieť kontaktov, rozšíriť a spestriť spoluprácu s existujúcimi aj novými
partnerskými organizáciami. Chceme prispieť k firemnej filantropii a rozvoju
občianskeho dobrovoľníctva. Naďalej sa chceme prispôsobovať novým požiadavkám
klientov, záujemcom o aktivity budovať aktívny dialóg a spätnú väzbu. Okrem
interného kooperatívneho teamleadingu a mentoringu sa budeme aktívne venovať aj
širokospektrálnej spolupôsobnosti medzi aktívnymi spolkami v regióne a zakladať na
affiliate partnerstvách v rámci vzájomného pozitívneho odporúčania. Chceme rozvinúť
stratégiu info marketingu a vzájomnú výmenu skúseností z praxe. Budeme poukazovať
na potrebu a sociálo-ekonomický charakter fungovania neziskových organizácií.
Aktívnym spolupôsobením v rámci partnerských projektov chceme rozvinúť spoluprácu
a dosahovať väčšie výsledky resp. iniciovať občianske dobrovoľníctvo a vznik resp.
aktivizáciu nových mimovládnych organizácií, resp. rozšírenie ich pôsobnosti a portfólia
aktivít. Angažovanie v spoločných projektoch buduje obraz spolupatričnosti a
aktivizácie miestnych kapacít a odbúrava pocit konkurencie.
Naďalej chceme budovať aktívny okruh podporovateľov v činnosti ako aj fundraiserov.
Kľúčovým krokom je aj spolupráca s miestnou štátnou správou, úradom práce,
samosprávy, nadácií a zapájanie sa do programov štátnej a EU podpory v rámci trvalej
udržateľnosti kvality personálu a výkonu aktivít. V budúcnosti by sme chceli nadviazať
na aktívnu politiku trhu práce v rámci operačných programov zvyšovania regionálnej
zamestnanosti, výkonu dobrovoľníckych aktivačných prác v zmysle budovania
povedomia udržateľnosti ľudských zdrojov a zapájanie sa do programov národného
akčného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V rámci metodicko - konzultačnej
činnosti sa zameriame na vytváranie a vznik sociálnych a aktivačných podnikov.
Šírenie nášho poslania, vízie, cieľov, informovanie o aktivitách a mediálna účasť bude
naďalej jednou z hlavných priorít.
Ďakujeme za podporu všetkým ktorí prejavili záujem o našu činnosť akýmkoľvek
spôsobom či už nákupom produktov, pomocou či účasťou na aktivitách, alebo
podporou našich cieľov.

