
VIZE MADIO z.s. 

Věříme v možnost změny k lepšímu, a to v klidu a s vědomou radostí. 

Proto působíme v oblasti rozvoje společností a jednotlivců a jejich 

vzdělávání. Naším společným cílem je poskytovat takové služby, aby s 

námi klienti chtěli zůstat, a být v tom nejlepší na světě.

Máme organizaci sebevědomou, která má 

styl a je právem hrdá na svou značku, 

pružně reaguje na nově vzniklé situace a jde 

s dobou, organizaci existenčně zcela 

nezávislou na dotacích, v níž působí tým 

odborníků a kompetentních lidí, které tato 

práce baví a naplňuje a kteří si přejí stále se 

v ní zdokonalovat a tím rozvíjet svůj 

potenciál. Planeme trvalým zaujetím pro 

stabilní a systémový rozvoj naší společnosti, 

sebevědomí a sebeuvědomění našich 

klientů, a to partnersky, vše s ohledem na 

smysluplnost služeb a finanční zájmy 

organizace. Jsme organizací, která našim 

klientům reálně pomáhá najít jiné pohledy, 

možnosti a řešení a tím jim soustavně 

přináší jasné výhody spolupráce s námi. 

Stavíme na naší praxi, lidském přístupu, 

spolehlivosti a neustále získávaných nových 

dovednostech. 

Nabízíme stále lepší služby, které uspokojují 

potřeby našich zákazníků, zároveň také 

pracovní podmínky zajímavější, než nabízí 

naši konkurenti. 

Dosažení těchto velkých cílů bude 

nepochybně vyžadovat každý rok nárůst 

zisku o dvacet a více procent. Realizujeme 

služby, které si na sebe vydělají a přinášejí 

užitek klientům, zákazníkům a naší 

organizaci. 

Finance pečlivě hlídáme, odpovědně s nimi 

nakládáme a investujeme. 

Znamená to dále, že musíme být tvůrci 

změn, a ne jejich obětí, tedy aktivně rozšířit 

a plánovat ziskové činnosti a služby firmám, 

soustavně komunikovat s veřejností, dále si 

budovat dobré jméno a sbírat reference na 

naše služby od klientů. Současně se každý 

z nás musí zaměřovat na výsledky a 

vystupovat velmi aktivně a samostatně. 

K tomu, aby zákazníci měli dostatečný 

přehled o našich službách, budeme 

například propagaci jasně plánovat, více se 

pak uvolníme, budeme tvořiví, nápadití, jiní, 

překročíme sami sebe, bude nás to hodně 

bavit a tím toho dokážeme mnohem více.  

Naši zákazníci mají příležitost sami se 

přesvědčit, že naše motto „Pomáháme najít 

možnosti a řešení“ je naplňováno. Jsme 

upřímně přesvědčeni, že pokud budeme 

pracovat společně, je tato vize 

uskutečnitelná. Hned od začátku si 

uvědomujeme, že stále tvoříme organizaci, 

které si všichni, kdo ji finančně i nefinančně 

podporují, zákazníci, zaměstnanci i okolní 

komunity, mohou vážit.  


