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Výročná správa

Príhovor predsedu
Dovoľte, aby som sa v krátkosti prihovoril a
priblížil Vám, čo sa u nás udialo v uplynulom roku.

Nebudem vypisovať o našej činnosti, ktorú všetci
poznáte, alebo si môžete dočítať na našej stránke a ďalších materiáloch.
Položme si radšej klasickú manažérsku otázku, čo sa plánovalo a k čomu sme
sa dopracovali.
Tento rok bol významným obdobím, stihli sme dosť vecí a to najmä z hľadiska
budovania profilu našej organizácie, rozšírenia a skvalitnenia našich
personálnych kapacít, šírenia publicity, ako aj rozrastanie kruhu našich autorov,
partnerskej základne a s tým našich vydaných produktov tj. CD kníh.
Prvou asi najzásadnejšou zmenou bolo zriadenie chráneného pracoviska od
októbra 2009 v zmysle § 56 zákona o službách zamestnanosti, ktorú finančne
podporil úrad práce soc. vecí a rodiny z prostriedkov ESF.
Prijali sme do pracovného pomeru 6 zdravotne postihnutých ľudí na pozíciu
technicko administratívneho pracovníka. Naši zamestnanci sú činní v edičnej
oblasti, teda od spracúvania a korektúry textov od našich autorov, po grafický
dizajn, výrobu a logistiku. Sú nám nápomocní v bežných administratívnych
prácach, pomáhajú v teréne ako aj pri organizovaní kultúrnych podujatí a
zabezpečovaní projektových aktivít.

Od júna 2010 sme naše kruhy rozšírili okrem toho o 2 manažérskych
pracovníkov v pozícii odborný referent organizácie a riadenia v zmysle
§50i zákona 5/2004,čím sme prispeli k zvyšovaniu regionálnej
zamestnanosti. Títo odborní referenti majú za úlohu sústavný dohľad,
organizovanie a riadenie chránenej dielne v oboch pracovných zmenách.
Zabezpečujú vhodné pracovné podmienky prideľovanie úloh, aktívne sa
venujú zaúčaniu pracovníkov pri zavádzaní nových výrobných technológií a
postupov a zodpovedajú za ich profesionálny rast.
Sústavne ako aj tento rok v zmysle dobrej praxe naďalej zamestnávame
dobrovoľných pracovníkov podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti.
Títo dobrovoľníci z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
pracujú u nás 4 hodiny denne a zabezpečujú aktívnu a všestrannú pomoc
zamestnancom chránenej dielne, ako vykonávajú aj bežné administratívne
práce. Ich pracovný čas je prispôsobený, aby mohli byť nápomocní v oboch
zmenách.
Tento personálno-kapacitný rozvoj samozrejme veľmi pozitívne poznačil
vývoj a celkovú činnosť nášho združenia. Dôvod je jednoduchý, viac ľudí
viac zvládne a výkonný manažment je odbremenený od práce a
papierovačiek, čím zostáva viac času a priestoru na kreatívnu činnosť a
rozvoj. Na druhej strane je to plus aj pre našich pracovníkov, predovšetkým
z oblasti zvyšovania ich ekonomickej situácie, odbúrania ich pocitu
menejcennosti a budovania ich osobnostného rastu.
Som rád, že týmto krokom sme prispeli nielen k sociálno ekonomickému
rozvoju nášho občianskeho združenia ale dovolím si povedať, že aj nášho
mesta, čo ako rodený občan považujem za veľmi dôležitý faktor.
Taktiež, že môžeme byť dobrým vzorom pre okolité spoločnosti.
Dobré nápady sú nad zlato, ale predovšetkým by som sa chcel poďakovať
našim zamestnancov a odbornému personálu za ich snahu a obetavú
prácu, ktorá priniesla viditeľné výsledky.
Čo sa týka šírenia publicity oslovili sme kompletnú sieť slovenských
knižníc, kníhkupectiev, sieť distribútorov, firmy a školský systém a s
niektorými sme nadviazali aktívne partnerstvá.
Vyšlo o nás zopár článkov v krajských a regionálnych novinách a v tejto
publicitnej činnosti plánujeme aj naďalej pokračovať.
V neposlednom rade naša hlavná činnosť, teda vydavateľstvo.
V súčasnosti máme 19 spokojných členských autorov a ich vydaných 45
knižných produktov a tento počet neustále rapídne narastá.
O našej činnosti sa dozvedá čo najviac ľudí a prejavujú aktívny
záujem. Dovolím si povedať, že za tento rok sme sa z miestnej spoločnosti
rozrástli na celonárodnú.

Nadviazali sme kontrakt s najväčším knižným distribútorom so 60 vlastnými
obchodnými sieťami na Slovensku a výhradným dodávateľom knižných
produktov pre obchodné centrá Tesco, Metro, Hypernova,
Slovenská pošta- PostShop, knižné obchody Bene Libri , Panta Rhei,Martinus
atď., teda naše produkty budú naozaj dostupné širokej čitateľskej verejnosti.
V zmysle toho sme museli pristúpiť a doriešiť aj označovanie našich
produktov EAN čiarovými kódmi, aby sa naše výrobky stali kompatibilnými na
slovenskom trhu.
Okrem toho sme sa s našimi knižkami zúčastnili aj na vianočných trhoch v
bratislavskej Inchebe.
Sme jediná spoločnosť v strednej Európe, ktorá v hlavnej činnosti vyvíja
podobné aktivity.
V oblasti projektového manažmentu sme tiež vyvíjali aktivity za účelom
realizovania kultúrnych podujatí, organizovania worskhopov za účelom
sieťovania aktívnych partnerstiev, ale žiaľ aktuálna politická situácia nám
priniesla sťažené podmienky a niektoré projekty nám neboli schválené.
Našou snahou je v budúcom období aktívne sa zamerať aj na túto oblasť.
Boli sme činný aj v oblasti poskytovania metodicko-konzultačného
poradenstva partnerom a vzdelávacích aktivít v zmysle našich ďalších činností
podľa stanov združenia. Síce nie projektovo a na široký okruh, ale skôr na
dobrovoľnej báze ale prinieslo to svoj efekt a pozitívne spätné väzby, ako i
vzdelávanie bolo skôr vnútro-firemného charakteru, samozrejme s dobrými
výsledkami.
V budúcom období by sme chceli však trocha zočividnieť aj túto našu činnosť
a orientovať sa na široký okruh partnerov a záujemcov o naše služby.
V zmysle toho budú naše projekty a reagovania na grantové výzvy adekvátne
zamerané.
Každopádne aj tieto drobné neúspechy neschválených projektov nesmieme
brať ako demotivujúci faktor, ale skôr vziať ako ponaučenie do budúcna a
hľadať za tým príležitosť na vytváranie ďalších vízií a poslaní do ďalšieho
funkčného obdobia.
Našou snahou bude naďalej vyhovieť okruhu našich priaznivcov a osloviť čo
najširší okruh verejnosti, aby naša snaha a činnosť padla na úrodnú pôdu.
Ďakujem vám za prejavenú dôveru, budem sa naďalej snažiť viesť našu
spoločnosť tým správnym smerom a dúfam, že spoločnými silami sa
dopracujeme ku kvalitným výsledkom.

Budem strážiť aby náš oheň nevyhasol

„Človek nikdy nevie“ - aby práca bola psina

Z nášho tvorivého obdobia vznikol nový produkt – kombinovaná CD kniha, ktorú
je možné prečítať si v PC a kompatibilných zariadeniach ako si ju aj vypočuť vo
forme zvukovej nahrávky v bežných audio prehrávačoch.
Túto odbornú publikáciu z našej tvorivej dielne spoluautorov MEA 2000 o.z.
sme zamerali na rozvoj manažérskych zručností každému, kto by sa rád angažoval
v oblasti zapojovania verejnosti a rozšírenia okruhu partnerov k čomu aj tento rok
smerovala naša činnosť.
Vydanie publikácie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
V budúcnosti by sme v podobnom kombinovanom formáte chceli vydávať aj
literárne diela našich autorov ak získame podporu.

Naše začiatky a založenie chráneného pracoviska
spracúvanie diela novej autorky - edičná činnosť
Obrázok 1 (vľavo) Zamestnanec pri PC vykonáva gramatickú a formátovú
korektúru „surového diela“ , v ďalšej kancelárii sa spracúva dizajn CD obalu.
Ďalší dvaja zamestnanci vystrihujú, označujú etiketami a balia finálny knižný
výrobok, ktorý sa dostáva ku konečnému spotrebiteľovi.
odborná referentka organizácie a riadenia zaúča nových pracovníkov, vysvetľuje
postup a výrobné technológie.
Obrázok 2 (vpravo) Výroba v malom. Naši dvaja zdravotne postihnutí pracovníci
vyrábajú CD knihy na objednávku. Odborná referentka kontroluje kvalitu
finálneho výrobku.

Poobedňajšia smena - naši zamestnanci spracúvajú ďalšie nové dielo
od nášho autora. Naľavo pri PC pracovník vytvára dizajn obalu CD
a napravo sa robí gramatická a formátová korektúra k vytvoreniu finálneho
prototypu na rozmnožovanie. Vedúca výroby kontroluje a vysvetľuje postup.

Výroba vo veľkom – 200 kusov vybraných výrobkov – plnenie zákazky veľkoodberateľovi

Výrobná hala miestnosť č.1 po rekonštrukcii

Naše projekty OP ZaSI ľudské zdroje

Publicita – vyšlo o nás

Regionálne noviny Castrum Novum

Nitrianske noviny

Vianočné trhy

Zúčastnili sme sa na vianočných dňoch v
Icheba Expo aréne Bratislava, na predajnej akcii
Srdiečkovo, kde si naše CD knižky našli ďalších
spokojných čitateľov

 Winter Urban market predajná akcia v BA
galéria Cvernovka kreatívna tvorba a
handmade výrobky

Literárny klub Generácia pri knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Literárny večierok spojený s prezentáciou vydavateľstiev a tvorby autorov.
Predstavili sa nové knižné produkty – papierová kniha verzus elektronická kniha

Výsledok hospodárenia za rok 2010
Peňažné prostriedky v
hotovosti

Príjmy zahrňované do
základu dane

Príjem

1983,26

Predaj tovaru

Výdaj

1983,26

Predaj
výrobkov a
služieb

0,00

Výdavky na dosiahnutie a
udržanie príjmov
302,39

3800,00

Nákup materiálu

957,97

Nákup tovaru

288,90

Ostatné príjmy

30005,97

Mzdy

Peniaze na bankovom účte

Celkom:

34108,36

Platby do fondov

11922,86

Príjem

52219,13

Príjmy neovplyvňujúce
základ dane

Prevádzková réžia

3937,95

Výdaj

52215,33

Vlastný vklad

Celkom:

Zostatok

Zostatok

3,80

Príjmy
SPOLU:

20094,03

54202,39

3,80

45498,45

Výdavky neovplyvňujúce
základ dane
Ostatná spotreba

Zostatok
SPOLU:

28390,77

Výdavky
SPOLU:

8700,14

54198,59

Príjmy za bežné účtovné obdobie r.2010
Predaj tovaru
Predaj výrobkov a služieb

302,39
3800,00

Ostatné príjmy

50100,00

Príjmy celkom:

54202,39

Výdavky za bežné účtovné obdobie r.2010
Nákup materiálu

957,97

Nákup tovaru

288,90

Mzdy

28390,77

Platby poistného a príspevkov

11922,86

Prevádzková réžia a ostatné
výdavky

12638,09

Výdavky celkom:

54198,59

Plány do budúcna
V tomto roku by sme chceli podobne pokračovať v našej činnosti a predovšetkým sa
zamerať aj na širšiu verejnosť a okruh partnerov, postupne vtiahnuť ďalších záujemcov a
kľúčové subjekty. Chceli by sme začať sériu vzdelávacích aktivít zameraných na
profesionalizáciu personálnych kapacít, či už účelovo orientované vzdelávacie tréningy
našich budúcich zamestnancov, aktivistov z okolitých partnerských združení, alebo prípravu
sociálne znevýhodnených občanov na trh práce, čím by sme chceli odbremeniť zároveň
miestne vzdelávacie inštitúcie a úrady práce po čoraz narastajúcom záujme o vzdelávacie
aktivity v regióne. Zároveň by sme chceli vyškoliť a pripraviť kvalitné ľudské zdroje na trh
práce kladúci čoraz vyššie nároky.
Taktiež by sme radi odmenili našich zdravotne postihnutých zamestnancov za ich obetavú
prácu a skvelé výsledky rekondičným pobytom spojeným s teambuildingom, nakoľko
profesionalita sama o sebe nestačí bez súdržnosti, vzájomnej pomoci, kolegiality a dobrých
pracovných vzťahov. V rámci toho sa zameriame aj na mapovanie výziev na túto oblasť.
Chceme zorganizovať konferenciu zameranú na sieťovanie a výmenu skúseností
aktívnych partnerských subjektov v regióne, či už miestnych knižníc, klubov, spolkov
združení, firiem, štátnej správy, mestského zastupiteľstva či občianskych aktivistov, chceme
rozšíriť budovanie spolupráce, participácie na rozvoji lokality, výmeny know-how a
„zapožičiavanie expertov“ na spoločné riešenie spoločných projektov.
Radi by sme nadviazali aktívne partnerstvá s miestnymi kľúčovými subjektmi tj. nielen
príležitostné formálne stretnutia ale aktivity zamerané na trvalú a efektívnu spoluprácu.
Veríme, že aktuálna politická a legislatívna situácia prinesie množstvo pozitívnych zmien a
možností. Chceme sa pričiniť o efektívne, účelové a transparentné prerozdeľovanie
Európskych financií a štátnych prostriedkov realizáciou jasných a užitočných projektových
plánov, ktoré prinesú pozitívne výsledky a budú vzorom pre okolie.
Naša snaha bude samozrejme viesť aj k zdokonaľovaniu vydavateľstva implementáciou
inovatívnej formy práce a modernizácie výrobných technológií a postupov.
Naďalej budeme neustále rozširovať našu ponuku knižných produktov ako aj rady
spokojných autorov, distribútorov a čitateľskej verejnosti. Chceli by sme spraviť prvé kroky k
budovaniu zahraničnej spolupráce a prístupu na medzinárodný trh a naše produkty
prispôsobiť aktuálnemu dopytu. Naďalej sa budeme aktívne angažovať vo fundaisingu a
projektovom manažmente, zapájaniu verejnosti do našich aktivít, medializácii našej činnosti
a organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí za pomoci našich partnerov.
Verím, že tento rok pre nás bude zas tvorivým obdobím a naplníme čo najviac našich cieľov.
V tomto duchu budem naďalej viesť našu spoločnosť, aby plány a dobré myšlienky nezostali
len v štádiu vízií ale skutočných a hmatateľných výsledkov.

Ďakujeme za pozornosť a prejavenú dôveru

Personál MEA2000 o. z.

