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Venujme 2 % na š¾achetnos� 2011

Pre "nováèikov": o ÈO vlastne IDE?

Èo je to š¾achetnos�? nezištne
neèakáme odmenu

Aj Vy môžete by� lepší pomôžete napåòa� naše uš¾achtilé ciele

Ïakujeme Vám za to !

Milí priatelia, kolegovia, obchodní partneri, i neznámi dobrodinci!

Opä� Vás vítame v už 10. roèníku kampane "Venujme 2 percentá na š¾achetnos�". 
Rok 2011 opä� umožòuje zapoji� sa nielen fyzickým, ale aj právnickým osobám. To dáva urèité 

predpoklady k tomu, že efekt bude výrazne vyšší, èo by nám mohlo umožni� v tomto roku rozbehnú� už dlho 
pripravované aktivity nášho vzdelávacieho centra - , etiky, 
etikety,... pre deti, mládež i dospelých.

To sú naše plány, držme si palce, aby to vyšlo!

Ïakujeme všetkým Vám, ktorí ste nám pomohli v predchádzajúcich rokoch i tým, ktorí venujú svoje 
2 percentá pre AZS v roku 2011!

Zákon Vám dáva možnos� urèi�, kam pôjdu 2 % Vašej dane z príjmu. Môžete si vybra� niektorú 
neziskovú organizáciu, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom notárskom registri. Napríklad organizáciu, 
ktorej ciele . Život . 

Keïže ide o už zaplatenú daò, takto vlastne  O ŠTÁTNYCH PENIAZOCH, 
nejde to z "Vášho vrecka", niè nestrácate.

Naším cie¾om je získa� Vás na "našu stranu", aby ste Vaše 2 percentá venovali na š¾achetné ciele 
Aristokratického združenia Slovenska tak, ako sa to rozhodli spravi� aj iní.

Budeme obzvláš� radi, ak sa do našej kampane zapojíte aktívne: oslovte Vašich kolegov, 
priate¾ov, rodinu, známych, malé firmy i ve¾ké podniky. Pošlite im o tom mail, rozmnožujte a rozdávajte 
materiál.

. Úspech kampane závisí len a len od 
množstva "darcov", známe " " tu platí obzvláš�.
Získané prostriedky chceme v tomto roku použi� na rozbehnutie už dlho pripravovaného program nášho 
vzdelávacieho centra - vzdelávacie kurzy PRESTIGE, urèené pre budúcich džentlmenov a dámy. Program 
PRESTIGE má za cie¾ prehåbenie vz�ahu èloveka k èloveku, ku kultúrnemu dedièstvu, je zameraný na 
zvýšenie úrovne spoloèenského prejavu, vystupovania, správania sa, následné zvyšovanie sebadôvery a 
kultivovanosti osobného prejavu, osvojenie si zásad etiky, emoènej inteligencie, asertivity a z toho 
vyplývajúce zlepšenie vz�ahov k okoliu, postupné zlepšovanie ¾udskej spoloènosti. Program PRESTIGE je 
urèený pre všetkých: pre deti, mládež i dospelých. Èo z toho dokážeme zrealizova�, závisí aj od Vás.

O výsledku kampane "Venujme 2 % na š¾achetnos�" Vás budeme informova� na našej 
internetovej stránke zaèiatkom júla, kedy by daòové úrady mali zverejni� príjemcov. Vaše prípadné otázky 
nám môžete zasiela� mailom, prípadne nás môžete kontaktova�  telefonicky.

Teraz máte možnos�, ROZHODNITE SA, pridajte sa k nám!

 Keï nieèo robíme . Keï zabudneme na otázku: "Èo za to?". 
Keï .  Naozaj lepší než tí druhí.

 Zaènite hoci tým, že nám .
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vzdelávacie kurzy spoloèenského správania

obohatia aj Váš život Vašich detí
ROZHODUJETE

Presviedèajte, ak ste sami presvedèení o správnosti

Vtedy sme lepší!

kvapka ku kvapke

2% sú anonymné. Nedozvieme sa, kto nám ich venoval. Veríme vo Vašu š¾achetnos�.
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obohatia aj Váš život Vašich detí
ROZHODUJETE

Presviedèajte, ak ste sami presvedèení o správnosti. Úspech kampane závisí len a len od 
množstva "darcov", známe "kvapka ku kvapke" tu platí obzvláš�.

Vtedy sme lepší!

2% sú anonymné. Nedozvieme sa, kto nám ich venoval. Veríme vo Vašu š¾achetnos�.
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