VÝROČNÁ SPRÁVA
MEA2000 o. z.

Príhovor predsedu:
Naše občianske združenie MEA2000 o. z. pôsobí na
Slovensku už 7 rokov. Pri svojom založení sme pociťovali potrebu
pomôcť mladým, talentovaným ľuďom zviditeľniť sa na verejnosti.
Našu pôsobnosť sme začali vyvíjať v oblasti literatúry.
Našim základným poslaním bolo podporovať mladých, začínajúcich
autorov, aby sa ich diela dostali do rúk čitateľov, prezentáciou a šírením ich tvorby .
Pravidelne sme sa zúčastňovali na rôznych akciách venovaných literatúre, kde sme si
vymieňali názory, rady a skúsenosti.
Postupom času sme svoju pozornosť orientovali aj na talentovanú mládež z inej kultúrnej
oblasti a začali sme organizovať kultúrne podujatia, kde účinkujúci programu mohli svoj
talent ukázať priamo na verejnosti.
V priebehu našej činnosti sme však došli k názoru, že sa treba prispôsobiť
požiadavkám doby a okrem zvyšovania kultúrneho potenciálu sa treba venovať aj
zvyšovaniu vzdelanostnej a sociálnej úrovne znevýhodnených komunít žijúcej v sociálnej
exklúzii, aby sa mohli aktívne podieľať na svojom sociálnom, ekonomickom, kultúrnom a
environmentálnom rozvoji. Nakoľko som sám sociálny pracovník, prácu v komunite som
pokladal za svoju srdcovú záležitosť a začali sme vyvíjať svoje aktivity aj v tejto oblasti.
Môžem spomenúť napríklad realizáciu motivačných a vzdelávacích aktivít, organizovali sme
sériu verejných komunitných stretnutí v rôznych obciach zameraných na potrebu lokality
výstupom čoho vznikli akčné plány sociálneho rozvoja danej lokality.
Počas realizácie tejto iniciatívy sme sa usilovali o vytvorenie silného a funkčného partnerstva
medzi mimovládnymi organizáciami, štátnou správou a miestnou samosprávou. Jedným z
výsledných a hmatateľných úspechov tohto partnerstva bol medzinárodný workshop, na
ktorej sa zúčastnilo 35 neziskových organizácií.
Zistili sme, že kvalitné projekty, ktoré komplexne riešia danú problematiku sa dajú realizovať
len spoločnými silami a ešte intenzívnejšie sme sa zamerali na budovanie partnerskej
spolupráce.
Ako dôsledok tejto spolupráce vznikla myšlienka realizovať účelovo orientované
mimoškolské vzdelávacie aktivity prihliadajúc na konkrétne potreby danej lokality. Okrem
budovania vlastných kapacít a potenciálu sme za zamerali aj na zvyšovanie úrovne
spolupráce a efektivity našich partnerov.
Pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti každej organizácie je prvoradé vypracovanie jasného
poslania, cieľa, vízie a mať určenú stratégiu v akom smere sa držať či už v krátkodobom,
alebo dlhodobejšom časovom horizonte. Dôležité je byť flexibilný a prispôsobovať sa aj
stále meniacej sa sociálnej, politickej a ekonomickej situácii. Nezanedbateľným faktorom pri
tom je mapovanie potreby ľudí, pre ktorých našu činnosť vykonávame, preto si treba klásť
veľký dôraz na spätnú väzbu.
Naše vzdelávacie aktivity sme preto zamerali na aplikovanie efektívnych metód založené na
príkladoch z dobrej praxe, pričom sme sa snažili zaviesť aj inovatívne formy práce.
Našou snahou bolo odbúranie interného vnímania partnerov pri realizácii aktivít, zisťovanie
záujmu a zainteresovania komunity do verejného diania, motivácia členov, pričom sme sa
zamerali na vytváranie a zachovanie profilu jednotlivej organizácie.

V rámci prepájania a sieťovania partnerstiev sme sa snažili poukázať na potrebu
vzájomnej komunikácie, výmeny skúseností a spoločnej realizácie projektov, kde
organizácie spoločného zamerania nie sú v konkurenčnom ale vo vzájomnom
doplňujúcom a vypomáhajúcom vzťahu. Tu sa rozumie vypomáhanie si v rôznych
oblastiach počnúc od technickej asistencie, materiálového zabezpečenia ako i
zapožičiavania ľudských zdrojov a expertov.
Naše vzdelávacie aktivity sme zamerali aj na budovanie siete komunitných lídrov ako aj
zvyšovanie manažérskych zručností v rámci organizácie, nakoľko kvalitný manažment je
základom fungovania celej organizácie a preto zvyšovanie úrovne riadiaceho personálu
sme považovali za prioritu. Pri efektívnom fungovaní v neposlednom rade sa nesmie
zabúdať ani na aktívny fundraising a medializáciu aktivít, kde neustále rozširujeme naše
kruhy o nových sponzorov ako sme aj činný v oblasti šírenia publicity prostredníctvom
regionálnych a elektronických médií.
Našu činnosť sme začali rozširovať aj mimo okruhu mimovládneho sektora a do našich
aktivít sme zainteresovali aj sieť partnerov z kruhu štátnej správy, samosprávy, obcí a
vzdelávacích inštitúcií.
Vďaka našej metodickej a konzultačnej činnosti vznikli nové neziskové organizácii, ktoré
síce mali chuť angažovať sa vo verejno-prospešnom záujme, ale nevedeli ako legalizovať
svoju činnosť. Ďalšie organizácie tretieho sektora zas vďaka našej metodickej a
organizačnej príprave dosiahli svoje prvé úspechy. Medzi najvýznamnejšími by som
spomenul vianočnú akciu s kultúrnym programom so zainteresovaním cirkvi a sponzorov
z Nemecka, ktorí sa postarali, aby ani chudobnejším deťom nebol odopretý zážitok z
týchto radostných chvíľ. V krátkosti ešte spomeniem rómsky ples a medzinárodnú
recitačnú súťaž ktoré realizovali naši partneri za našej aktívnej spolupráce.
Takisto sa zrealizovali zaujímavé športové aktivity, dopravnú výchovu mládeže, ako aj
projekty v oblasti budovania detských ihrísk, čim sme sa pričinili o efektívne a zmysluplné
využitie voľného času a elimináciu možných rizík zo strany neefektívne usmerňovanej
mládeže.
Pôvodný profil našej organizácie sme samozrejme nielen zachovali ale snažili sme
sa čo najviac rozšíriť. Získali sme oprávnenie vydavateľa, rozšírili sme okruh našich
členských autorov ako aj sieť knižníc, kníhkupectiev, distribútorov a ďalších partnerov,
ktorých počet neustále narastá. Máme bohatú sériu produktov - elektronických CD
knižiek, čím chceme osloviť inú cieľovú skupinu čitateľov orientovaných na moderný
spôsob šírenia informácií a prispieť k modernizácii umenia a informatizácii spoločnosti.
V našej činnosti plánujeme naďalej pokračovať, neustále rozvíjať svoje aktivity podľa
aktuálnej požiadavky. Naša činnosť symbolizuje snahu uspokojovať potreby, prinášať
také služby a produkty, ktoré oslovia každého a spĺňajú požiadavky a očakávania.

Nie sme zodpovední iba za to, čo sme urobili, ale aj za to čo sme nespravili.
Ak robíš zo srdca svoju robotu, pojem práca pre teba prestane existovať

Údaje organizácie

Názov organizácie: Mladá éra autorov nového tisícročia
Skrátený názov:
MEA2000 o. z.
Právna forma:
701 - Občianske združenie
OKEČ:
913 32 činnosť klubov, spolkov, zväzov a záujmových združení
Dátum založenia: 7. októbra 2002
Registrované na MVSR: č. reg. VVS/1-900/90-13022-1
IČO:
37868357
DIČ:
2021692167
Sídlo:
S. H. Vajanského 62, 940 79 Nové Zámky
Tel:
0903 124 808, 0915 188 623, 0904 843 020
Web:
http://mea2000.eu
e-mail:
info@mea2000.eu, rada@mea2000.eu
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Kristian Kitlei
Orgány združenia
Valné zhromaždenie – najvyšší orgán
Správna rada – výkonný orgán
Predseda správnej rady a podpredseda správnej rady – štatutárny orgán

Ciele združenia, tak ako vyplývajú zo stanov
Cieľom Občianskeho združenia MEA 2000 je podporiť mladých, začínajúcich, autorov,
aby sa ich diela mohli objaviť na verejnosti a poskytnúť im priestor na vlastnú prezentáciu.
Rozvíjať kultúrnu tvorivosť mládeže a pestovať duchovné hodnoty. Prispieť k modernizácii
umenia a k informatizácii spoločnosti. Podporovať efektívne využitie voľného času. Prispieť
k rozvoju komunitného života a iniciovať aktívnu spoluprácu mimovládnych organizácií,
budovať cezhraničnú spoluprácu a so svojimi aktivitami podporovať dobrovoľníctvo pre
verejnoprospešný účel.

Činnosť združenia
a)

Podpora mladých, začínajúcich autorov, získavanie ich pre aktívnu literárnu činnosť
v spolupráci s našim združením.

b)

Pomoc mladým, začínajúcim autorom, aby sa ich diela mohli objaviť na verejnosti
a poskytnúť im priestor na vlastnú prezentáciu. V záujme čoho tvorbu členských
autorov budeme vo vlastnej edícií a s vlastným dizajnom vyhotovovať a vydávať vo
forme:
- elektronickej knižnej publikácie (CD knižky, audio knižky alebo zvukovo obrazovej forme )
- vo forme výtlačkov alebo v knižnej väzbe.
Vo vlastnej edícii vyhotovené produkty ponúkneme distribútorom za účelom predaja.

c)

Šírenie publicity o činnosti združenia, publikácia, prezentácia a šírenie tvorby členských
autorov prostredníctvom Internetu a v rôznych médiách (TV, rádio, tlač..)

d)

Podpora efektívneho využitia voľného času mládeže, prispieť k rozvoju komunitného
života a iniciovať aktívnu spoluprácu MVO. V rámci tejto činnosti budeme:
- usporadúvať a realizovať kultúrne podujatia a vystúpenia, čím chceme poskytnúť
priestor pre talentovaných mladých ľudí v rôznych oblastiach kultúry ako hudba,
tanec, spev, recitácia...
- voľno časové a mimoškolské vzdelávacie aktivity pre menšinové a sociálne slabé
vrstvy obyvateľstva, zvyšovanie úrovne ich sociálnych a osobnostných zručností
a pestovanie ich kultúrneho dedičstva.

e)

Budovanie spolupráce a získavanie partnerských MVO podobného zamerania na
aktívnu spoluprácu a ich vzájomné sieťovanie.
Na základe spolupráce s partnermi sa podieľať na spoločných aktivitách.

f)

Usporiadanie a realizovanie konferencií – workshopov v záujme výmeny skúseností
a budovania know-how, vrátane budovania cezhraničnej spolupráce.

g)

Metodicko-konzultačná pomoc neregistrovaným záujmovým združeniam bez právnej
formy pri zakladaní MVO a pomôcť už existujúcim MVO s menej kvalifikovaným
personálnym obsadením pri vyhľadávaní a písaní projektov – technická asistencia
a poradenstvo.

Partnerské organizácie
ACET SR, Nové Zámky
Akadémia vzdelávania, Nové Zámky
Centrum rozvoja, n. o. Nové Zámky
Colours o.z. – Šaľa
IGYK o.z. - Nána
Fond rozvoja kultúry a vzdelávania, n. f. Nové Zámky
Humanitné združenie – Ľudské srdce, Štúrovo
Kuriatko o. z.
Le Luma, o. z. Dvory nad Žitavou
Lungodrom, o. z. Hurbanovo
Občianske združenie Nelegál, Nové Zámky
Rómska hviezda, o. z. Dvory nad Žitavou
Sociálne centrum Spolok Svätého Vincenta, Šurany
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Spoločnou cestou za rómskou kultúrou Bíňa
Spoločnou cestou za rómskou kultúrou Dvory nad Žitavou
Úsmev n. o. Nové Zámky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Nové Zámky
Združenie Rómov Bátorové Kosihy
Ženy pre ženy o.z. Nové Zámky
LOKI LPSI okresov NZ-KN-SA

Zástupcovia verejného
a súkromného sektoru

Strategický partneri:

Mesto Kolárovo
Mesto Nové Zámky
Obec Bajč
Obec Dvory nad Žitavou
Obec Zemné
Obec Dulovce
Obec Bátorové Kosihy
Obec Dubník
Obec Palárikovo
Mesto Šurany
Mesto Komárno
Mesto Hurbanovo
Gabriel Kovács – ONYX Comp. s.r.o.
Moja Kniha – internetové kníhkupectvo
Martinus – internetové kníhkupectvo
Kníhkupectvo MC-USIP s.r.o.
OD Tabat – Považská Bystrica

UPSVaR Nové Zámky
UPSVaR Šurany
UPSVaR Komárno
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Slovenská Národná knižnica
a ďalšie knižnice po celej SR

Zasadnutie správnej rady

Naše realizované aktivity
Vydavateľská činnosť:
Rozšírili sme okruh našich členských autorov a vo vlastnej edícii sme vydali elektronické CD
knihy z ich tvorby. Vybudovali sme sieť distribútorov, knižníc, kníhkupectiev a ďalších
partnerov, ktorí nám pomáhajú pri šírení našich produktov pre čitateľskú verejnosť.

Akcie venované literatúre – výmena skúseností

Stretnutie ml. spisovateľov DK v Komárne

Stretnutie literárnych klubov
v Žiline

Literárny krúžok
Mestská Knižnica N. Zámky

Diskusné stretnutie predstaviteľov
literárnych klubov v Nitre

Literárny večierok
DK Dvory nad Žitavou

Večierok umeleckého prednesu
v Bratislave

Charitatívne akcie
V spolupráci s našimi partnerskými organizáciami sme organizovali rôzne charitatívne akcie

Za spolupráce LOKI LPSI a UNICEF a MEA 2000 o. z.
sme usporiadali charitatívnu zbierku „Modrý gombík“

Naše občianske združenie organizovalo charitatívnu zbierku pre ľudí bez
domova. Akcia bola spojená s rozdávaním teplej stravy, šatstva.
Aktivity sa zúčastnili naše partnerské organizácie ako SČK – meranie krvného
tlaku a základné ošetrenie a dezinfekcia poranení. LOKI LPSI okresov NZ-KN-SA
poskytla teplú stravu a občerstvenie. Bezdomovcom bolo poskytnuté aj
poradenstvo zo strany poradcu UPSVaR. MEA2000 o. z. zabezpečilo
Charitatívnu zbierku a zbierku šatstva. Akcia pre ľudí bez domova sa konala v
priestoroch Marianum - rímsko katolíckeho kostola.

Uskutočnili sme zbierku na zabezpečenie Vianočnej večery pre bezdomovcov žijúcich v útulku spolku Sv. Vincenta
v Šuranoch a zabezpečili sme pre nich Vianočný kultúrny program.

Vianočná akcia pre rómske deti vo Dvoroch nad Žitavou.
Akciu organizovalo naše združenie za spolupráce miestnych rómskych združení.
Zúčastnil sa aj starosta obce a obecná televízia. Uskutočnili sme vianočný program
s občerstvením a Nemecká delegácia zabezpečila darčeky a školské potreby pre
deti z chudobných rodín.

Pomoc komunitám pri hodnotení potrieb a facilitovanie verejných stretnutí
Naše združenie nadviazalo aktívnu spoluprácu so zástupcami komunít a cieľových skupín,
samosprávou a širokou verejnosťou v oblasti prípravy a vedenia verejných stretnutí.
Výstupom týchto stretnutí bolo získanie podkladov pre prípravu akčných plánov, zohľadňujúcich
všetky lokálne potreby a možnosti ich riešenia. Na verejných stretnutiach sa zúčastnili
predstavitelia samosprávy, zástupcovia komunít, školské zariadenia, predstavitelia firiem,
zástupcovia miestnych aktívnych MVO a charitatívny sektor.
Na základe uskutočnenej série verejných stretnutí boli vypracované akčné plány rozvoja
sociálnych služieb na rok 2008-2013, ktoré boli všeobecne - záväzne schválené obcami.
Verejné stretnutia
uskutočnené na
obecnom úrade
v obci Dubník

Hotel Grand NZ

MsÚ N. Zámky

Séria verejných stretnutí
v Nových Zámkoch

Séria verejných stretnutí v obci Dvory nad Žitavou

Mimoškolské vzdelávacie aktivity
Realizovali sme vzdelávacie a motivačné aktivity zamerané na rozvoj sociálnych, komunikačných,
prezentačných a právnych zručností pre zástupcov MVO, dobrovoľníkov a aktivistov.

Školiace aktivity
uskutočnené
v Nových Zámkoch

Školenie vo Dvoroch nad Žitavou

Školenie v Komárne

Počítačový krúžok v CKR Nitra

Školenie v Štúrove

Kultúrne a spoločenské aktivity

Športové dni pre deti

kultúrno – spoločenský večierok
v obci Bátorové Kosihy

Kultúrny program – DOŠ Internát Bratislava

Vianočný
kultúrny
program
v DK Šurany

Letný tábor – stanovačka
pri Váhu v Komárne

Rómska zábava vo Dvoroch nad Žitavou

Za spolupráce s Colours o.z a IGYK o.z sme organizovali
kultúrny festival v Šali

Konferencie a workshopy
V záujme vytvorenia podmienok pre spoluprácu a výmenu skúseností partnerstiev a
prezentácie výsledkov z doterajšej činnosti sme organizovali konferenciu spojenú s
workshopom v rámci vytvárania spolupráce a sieťovania MVO podobného zamerania.
Dvojdňová medzinárodná konferencia v Štúrove – hotel Thermal

Organizátori – príchod

registrácia účastníkov – reportér STV

Konferencia – workshop
po skončení konferencie sme navštívili
Ostrihomskú baziliku a termálne kúpalisko

SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

 Pripravenosť a dostatok
kvalifikovaného personálu
 Úzka spolupráca a výmena
skúseností medzi partnerskými
organizáciami
 Ochota a záujem zo strany mladých
ľudí spolupracovať s nami
 Viacročné skúsenosti a zručnosť
projektového tímu

 Nedostatok podnetov
a motivujúcich vzorov v prostredí
mladých ľudí
 Nedostatočný prístup k informáciám
o činnostiach MVO
 Nezosúladená spolupráca subjektov
 Nedostatok organizácii,
podporujúcich rozvoj mladých
talentov

Príležitosti

Ohrozenia

 Využitie už existujúcich našich
možností na podporu mládeže
 Možnosť kontaktovať široké
spektrum štátnych a mimovládnych
organizácií ako potencionálnych
partnerov
 Aktivácia a motivácia cieľových
skupín k tvorivej činnosti pod našou
záštitou

 Nedostatok finančných prostriedkov
na podporu činnosti o. z. s
podobným zameraním
 Nedostatočné výzvy na podporu
organizácií v oblasti literatúry a
kultúry
 Absencia čerpania prostriedkov z
fondov EÚ na podporu programov s
podobným zameraním

Finančné prostriedky na realizáciu činnosti združenia získavame najmä:
• Z nenávratných finančných príspevkov a dotácií z grantových programov cez
projekty
• Zo sponzorských darov od FO a PO
• Z prijímania 2% zaplatenej dane z príjmov od FO a PO
• Z výnosov z predaja produktov vo vlastnej edícii
• Z príjmov z hospodárenia a z vlastných aktivít

Výnosy MEA2000 o. z.

z predaja vlastných
výrobkov
5%
z predaja vlastných výrobkov

sponzorské dary
30%

sponzorské dary
PZD 2%

NFP z grantov
56%

ostatné
NFP z grantov
ostatné PZD 2%
4%
5%

0%
1

iné výdavky

účtovno-ekonomické
výkony

5%

služby pracovného
charakteru

10%

prenájom priestorov

15%

cestovné náklady

20%

telekomunikačné náklady

25%

materiálové náklady
technické vybavenie

30%

náklady na publicitu

Náklady MEA2000 o. z.

Vízia a plány do budúcna
Naše občianske združenie plánuje naďalej pokračovať vo svojej doterajšej činnosti, ktoré
mienime naďalej rozširovať podľa aktuálnych požiadaviek.
Vzhľadom na našu širokú oblasť pôsobnosti plánujeme rozšíriť aj naše personálne kapacity.
V súčasnosti prebieha konanie o vytvorenie chráneného pracoviska pre pracovníkov so
zníženou pracovnou schopnosťou využívajúc zákon č. 5/2004 §56 zákona o službách
zamestnanosti.
So zriadením chráneného pracoviska chceme zlepšiť podmienky zamestnávateľnosti
občanov so zdravotným postihnutím, aby sa mohli aktívne uplatniť na trhu práce. Po ich
zaučení chceme vytvoriť pre nich také pracovné podmienky v ktorých sa cítia byť užitoční a
môžu si uplatniť svoje individuálne kvality bez toho, aby práca pre nich bola zaťažujúca a
zároveň mali pocit, že sú dôležitým článkom v našom fungujúcom mechanizme.
Títo naši zamestnanci sa budú plne angažovať a zapájať sa do našej činnosti, či už v oblasti
vydavateľskej činnosti, realizovania kultúrnych aktivít alebo administratívnej časti a
organizačného procesu.
Chceme pomáhať sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva pri začleňovaní sa na trh
práce zvyšovaním ich osobného potenciálu, poskytnutím teoretických a praktických zručností
a skúseností v oblasti administratívnych prác využitím informačných technológií.
Ak sa nám podarí získať potrebné finančné prostriedky na zakúpenie notebookov, ešte tento
rok plánujeme začať s realizáciou 6 týždňových vzdelávacích aktivít vo viacerých regiónoch.
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