Občianske zruženie

SOKOLIE KRÍDLA

www.Sokol.sk

Malinová 2, 044 31 Sokoľ
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2 % pre Sokoľ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.2015, Sokoľ
Aby sme mohli od kohokoľvek žiadať či očakávať, aby sa zapojil do nejakej aktivity, muselo
by byť splnených niekoľko základných predpokladov:
! musel by sa mu mu projekt / myšlienka páčiť
! vedel by sa s niektorými, resp. s väčšinou myšlienok a cieľov stotožniť
! musel by vedieť aký prospech daný projekt môže potenciálne priniesť jemu
(resp. pre neho dôležité okolie)
! musel by vedieť, s čím je treba pomôcť.
Prvé 3 predpoklady spĺňa občianske združenie Sokolie krídla pre všetkých Sokoľčanov – od ľudí
s trvalým bydliskom v Sokoli až po chatárskych rekreantov.
Na stránke www.sokol.sk si veľmi prehľadne viete pozrieť myšlienku, ktorá ma viedla k založeniu
tohto združenia, nájdete tu ciele, ktoré si združenie vytýčilo a môžete si prezrieť základné programy, ktoré
sme na úvod stanovili. Veľmi ľahko si z toho všetkého môžete urobiť vlastný záver čo toto združenie
môže priniesť Vám, Vašej rodine a našej spoločnej obci.
Ja osobne som presvedčený, že každý, kto nezatrpkol až do miery, kedy je presvedčený že sa nič
nedá zmeniť, či zlepšiť privíta iniciatívu, ktorá chce zlepšovať jeho prostredie. Sokolie krídla nie je umelo
vytvorenou entitou, ktorá vznikla preto, že by niekto nemal nič lepšie na práci, je to združenie, ktoré chce
presadzovať ciele jednotlivcov, na ktorých sa zhodneme, a ktoré by sme radi presadili – a ktoré sa
presadzujú ľahšie s podporou skupiny (členov združenia), než by sa presadzovali individuálne. Dalo by sa
o tom všetkom napísať ešte veľa, ale mám za to, že rozumný človek už pochopil a tým ostatným by
možno nestačilo ani ďalších 1000 slov.
Momentálne je aktuálna finančná pomoc vo forme 2% z dane z príjmov. Je to veľmi vďačná
pomoc, pretože ide o reálne finančné prostriedky, no nemusíme pritom siahať do svojho vrecka, máme
možnosť rozhodnúť, že malú časť nami zaplatených daní má správca dane povinnosť presunúť na aktivitu,
ktorú si sami vyberieme. Budeme radi, ak venujete svoje dve percentá Sokoľskému občianskemu
združeniu. Tu sú údaje, ktoré budete potrebovať vyplniť do svojho daňového priznania:
názov organizácie:
právna forma:
sídlo:
IČO:

Sokolie krídla
občianske združenie
Malinová 2, 044 31 Sokoľ
42 33 2010

Dajte nám prosím mailom vedieť ak uvažujete o akejkoľvek forme pomoci. Veľmi sa teším nielen
na to, ako si tu spoločne budeme zlepšovať náš Sokoľ, ale že sa i navzájom spoznáme a mnohí
i spriatelime.
Váš,

Ing. Peter Kokoľus
Predseda a zakladateľ
Sokolie krídla
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peniaze samotné nestačia na to, aby sa presadilo alebo spôsobilo čokoľvek užitočné.
No aby sa stal opak - že by sa neuskutočnilo niečo užitočné kvôli nedostatku
peňazí - by bola naozaj škoda. Venujte prosím Sokolím krídlam 2% zo svojich daní.
Doslova tým zlepšíte svoj Sokoľ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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