Prečo som sa rozhodol založiť vlastný časopis
PLAMEŇ CHUDOBY
Rozhodnutie padlo založiť časopis vtedy keď ma navždy opustil veľmi dobrí brat a
tiež aj Mamka ma opustila navždy. Nakoľko som na čiastočnom dôchodku a
zamestnávatelia nechcú vytvárať pracovné miesta pre čiastočných invalidov. No hoci
by aj mohli nakoľko by tam mali aj daňové výhody a úľavy pri vytvorení pracovného
miesta. Čiastočný invalid dokáže tiež poriadne pracovať ak je dobré motivovaný
dobrým a šikovným zamestnávateľom.
Tým chcem ukázať že podnikať sa dá slušne a poctivo preto som sa rozhodol pre
časopis NECENZUROVANY otvorení aj pre bežných pisateľov a občanov z rôznych
problémov zo života. V časopise sa budem venovať témam a problematike chudoby
a nezamestnanosti a tiež ľuďmi bez domova. Na tieto problémy sa budem ako
nezávislí Novinár pýtať kompetentných verejných činiteľov. A rozhovorí budem
uverejňovať v časopise.
Základ časopisu bude tvoriť reklama, inzercia a tiež propagácia a zviditeľňovanie
úspešných podnikateľov ako z bežnej výroby , služieb alebo aj z poľnohospodárstva
a spracovateľských potravinárskych podnikov.
Týmto chcem upovedomiť všetkých podnikateľov, živnostníkov a ľudí podnikajúcich v
poľnohospodárstve o dobrej a kvalitne namierenej reklamy a inzercie za celkom
výhodné ceny s možnosťou uplatniť si náhradné plnenie v plnej výške a to
poskytnutím zákazky chránenému pracovisku. Vydávajúcim časopis.
Všetkým týmto prajem pekné čítanie a hlavné aby kupovali pravidelne časopis od
predajcov. Týmto pomôžeme bojovať spolu proti chudobe a nezamestnanosti.

šéfredaktor Rudolf Varga

Budem vydávať časopis ktorý bude vychádzať ako dvojtýždenik každý druhy týždeň
pravidelne. Základ bude tvoriť INZERCIA a REKLAMA, propagácia.
Ostatní obsah, a to TV PROGRAM na dva týždne.

OBSACH: inzertné a reklamne noviny,

propagácia, TV program, spoločenské zaujímavosti a problémy, reportáže z
domova a zo zahraničia, príbehy a osudy jednotlivcov, recepty a nápady
pre gazdinky a kutilo v, krížovky Navzájom si radíme články pisateľov,
Právne rady a Zdravotné rady a otázky, Články z politiky ekonomiky a ich
problémov riešenie a názory čitateľov na nich, Problémy riešenia
CHUDOBY na Slovensku,
Časopis bude zameraný pre širokú verejnosť pre cele Slovensko.
Hotový časopis vo formáte v PDF pôjde do tlačiarne ktorá ten časopis vytlačí, a potom
bude nasledovať distribúcia a predaj vonku na ulici.
Pomocou kolportérov.
Články do časopisu budú písať odborníci z praxe vzdelaní ľudia už niektorých som oslovil a
prisľúbili prispievaním článkov do časopisu.
Medzi nimi sú Ing Ekonóm, ale aj niektorí Právnici budú prispievať odbornými článkami z
praxe. Bude to ich zviditeľnenie na verejnosti poskytovaním právnych rad pre občanov
Slovenska.
Z ekonomiky tam bude obsah pre začínajúcich podnikateľov , tiež o znalostnej ekonomike,
rady ako riešiť nezhody medzi zamestnávateľom a zamestnancami a pod. Časopis bude aj
propagovať a zviditeľňovať úspešných podnikateľov s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v
podnikaní a ich firiem ako príklad úspechu podnikateľov. Tiež zviditeľňovania Veľkých ale aj
malých firiem podnikajúcich v poľnohospodárstve. Poznatky a problémy s ktorými musia
zápasiť a riešiť.
Časopis bude otvorený aj pre pisateľov a názory občanov a ich problémov s ktorými si
nevedia dať rady. Nakoľko časopis bude NECENZUROVANY.
Tiež tam bude obsah z rôznych prúdov a názorov z politického spektra.
A ich názor ako riešiť nezamestnanosť a CHUDOBU tu na Slovensku.

