tradícia od roku 1873

PODPORTE

KRAJŠIE TATRY
Darujte 2%

z vašich daní
Tatranskému
okrášľovaciemu
spolku

Vážení priatelia,
rok 2012 bol v Tatranskom okrášľovacom
spolku v znamení dobrovoľníctva. Mám z toho
obrovskú radosť, pretože za dva a pol roka
existencie spolku bol práve tento rok prelomový
a udal smer pre ďalší rozvoj. S myšlienkou
dobrovoľníctva sme sa pohrávali od samého
začiatku, no nevedeli sme nájsť správny kľúč, ako
na to. Tento rok sa však spolu s jarou ohlásili prvé
dobrovoľnícke lastovičky. Chvíľu som váhal, ale
nakoniec padlo na schôdzi správnej rady
rozhodnutie. Poďme do toho! Dobrovoľníci
v Tatrách čistili drenáže, prerezávali chodníky, zrekonštruovali „Chodník medzi
Plesom a plesom“, venovali sa činnosti v prospech Tatier. Mal som z toho
veľkú radosť. Títo ľudia obetovali svoj vlastný čas Tatrám bez akéhokoľvek
nároku na honorár. Pracovali len za ubytovanie a stravu. Okrem toho ste na
tatranských chodníkoch mohli stretnúť našich dobrovoľníkov z neformálnej
platformy Tatranská zelená hliadka, ktorých prácu zastrešuje Tatranský
okrášľovací spolok. Poslaním TZH je zbierať odpad z Tatier, lokalizovať
kumulovaný odpad, pracovať na odstránení nelegálnych skládok. Veľmi ma
teší, že ako neformálna platforma fungovali dobrovoľníci kvalitne a absolútne
samostatne. Sami si riadili svoje služby a v teréne odpracovali spolu 1230
hodín. Tento počin nás nasmeroval k tomu, aby sme koncept dobrovoľníctva
rozvíjali ďalej aj v roku 2013. Všetky tieto aktivity sa nám darí realizovať aj
vďaka darom fyzických a právnických osôb a asignáciám 2% z dane z príjmov.
Ubytovanie, rozvoz a starostlivosť o dobrovoľníkov, nákup materiálu, to
všetko sa nám darí uhrádzať vďaka podpore našich členov a darom od tretích
osôb. Spolok má kvôli vlastnej transparentnosti v banke vytvorených niekoľko
účtov. Prostriedky bežnej prevádzky kancelárie a bežných režijných nákladov
sú hradené z vlastných prostriedkov zakladajúcich členov a účtovne ich
vedieme na samostatných účtoch oddelene od všetkých ostatných projektov.
Peniaze z 2% a dary na konkrétne projekty sú na samostatných účtoch. Z tých

platíme len náklady na jednotlivé projekty. Máme tak poriadok v peniazoch aj
v účtoch. Nechceme, aby bola z projektových peňazí hradená réžia.
Považujeme to za nedôstojné, bol by to prejav neúcty voči naším darcom
a donorom.
Moje poďakovanie patrí každému, kto na naše projekty prispel. Ten kto
prispieva „na nás“, prispieva v skutočnosti na dobro Tatier. Ďakujem vám - naši
priatelia, podporovatelia a dobrovoľníci. Spolok je o našej spoločnej práci,
nie o nás, samotných bytostiach.
Čaká nás veľa práce, ale dúfam, že spoločne to dokážeme.
Patrik Kolesár
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Identiﬁkačné údaje
Tatranského okrášľovacieho spolku:
Tatranský okrášľovací spolok
Grandhotel Starý Smokovec,
Starý Smokovec 38,
062 01 Vysoké Tatry
IČO: 42089514
Číslo účtu: 4000040000/6500
Ako prejav vďaky poskytne spolok všetkým svojim donorom
pamätný list. V prípade, že bude poukázaná suma vyššia ako
1000.- EUR, získa donor ako formu poďakovania aj pamätnú tabuľku
na pripravovanej stene donorov Tatranského okrášľovacieho
spolku v Pube HUMNO v Tatranskej Lomnici. V tejto súvislosti
prosíme donorov o uvedenie svojich základných osobných údajov,
na základe ktorých bude možné rozlíšiť jednotlivé dary.

Ďakujeme za vašu podporu!

