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Rudná, 1. října 2010
Vážení skautští přátelé,
jsme rádi, že se počet našich členů neustále zvyšuje a že jsme začátkem letošního školního
roku mohli ve svých řadách přivítat další nadšené zájemce. To však s sebou nese i jisté
komplikace. Jedna klubovna, ve které jsme se dosud scházeli nestačí, a proto jsme museli
přistoupit k obnovení provozu i druhé klubovny. Naše finanční možnosti jsou však velmi
omezené a klubovna v současné době není v nejlepším stavu.
Skautské středisko Balvan Rudná je nezisková organizace, která své finanční prostředky
získává jednak ze skautského ústředí a jednak z rozpočtu města. Tyto finance však nestačí
na pokrytí jednorázových nákladů, které je třeba vynaložit na obnovu provozu klubovny
v uspokojujícím rozsahu. Proto bychom Vás tímto chtěli požádat o sponzorský dar na činnost
střediska.
Upřednostňujeme sponzorské dary v peněžní formě, avšak nebráníme se ani hmotným
darům.
V druhé klubovně např. chybí nábytek (zejména bytelný stůl, skříně, botník), který je
nezbytný pro její bezproblémový chod. Pokud máte možnost darovat zachovalý nábytek
vhodný do tohoto prostředí, dejte nám prosím vědět. Ozvěte se telefonicky vedoucímu
našeho střediska na telefonní číslo 603 400 598 či přímo zašlete fotografii nabízeného kusu
nábytku s popisem na email info@balvan.cz a my se Vám ozveme zpět. Berte, prosím, na
vědomí, že nemáme zájem o nábytek, jehož životnost se chýlí ke konci.
Budeme také vděčni za jakékoliv hmotné dary, sloužící k činnosti našeho střediska.
Pokud byste rádi činnost našeho střediska podpořili finančním darem, můžete tak učinit
převodem libovolné částky na náš účet č. 382354399/0800 či hotově do rukou naší
hospodářky Aleny Dejmové (email: alena.dejmova@seznam.cz), která Vám ráda vystaví
potvrzení o převzetí daru, včetně darovací smlouvy. V této souvislosti bychom Vás také rádi
informovali o tom, že hodnotu daru si dle zákona o daních z příjmu lze odečíst od svého
základu pro výpočet daně. Je však nutné přispět darem v minimální výši 1.000,-- Kč
v případě fyzických osob a minimálně 2.000,-- Kč v případě osob právnických.
Věříme, že chápete situaci, ve které se naše středisko nalézá a rádi podpoříte jeho rozvoj.
Můžete si být jisti, že ušetřené i získané prostředky budou vždy použity ke zlepšování
a rozvoji naší činnosti.
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