Založeno u příležitosti

KLUB PŘÁTEL ICOS
I díky vám pomáháme tam, kde je potřeba

KDO A JAK SE MŮŽE STÁT ČLENEM?
Členství v klubu přátel je určeno pravidelným podporovatelům služeb neziskovky ICOS Český Krumlov, ať už
se jedná o pravidelné dárce, dlouhodobě spolupracující dobrovolníky či jiné výrazné podporovatele.

Nárok na členství vzniká, jestliže:


jsem dárce, který přispívá na jakoukoli obecně prospěšnou činnost ICOS pravidelně - minimální částka
(příslib pravidelné podpory) je 200 Kč/měsíčně*,



jsem dárce, který za období posledních dvou let přispěl souhrnnou částkou přesahující 6.000 Kč*,



jsem dobrovolník, který v některém z programů ICOS věnoval druhým 200 a více hodin podpory
za poslední dva roky,



jsem člověk, který výrazně a pravidelně pomáhá činnosti či rozvoji služeb ICOS i jinak.
*dar na základě uzavřené darovací smlouvy či přes zabezpečenou platební bránu darujme.cz.

Členství je možné samozřejmě kdykoli ukončit. Je to jen na vás, stejně tak jako forma a výše vaší podpory.
V případě, že nemáte o členství v klubu zájem, stačí napsat či zavolat na kontakty uvedené níže.

PROČ SE STÁT ČLENEM?
Protože pomáhat s námi je radost. Ale také:
1. Získáte automaticky pozvánku na tradiční a slavnou Snídani v trávě (obvykle září), kterou pravidelně
pořádáme s hudebním doprovodem pro naše podporovatele a přátele,
2. Budete zváni na naše doprovodné a dobročinné akce s možností sníženého vstupného (dobročinný
svatomartinský běh Krumlovská 11; masopustní Polévka, která pomáhá; Pohádkový les ad.)
3. Snížíte si daně. Samozřejmostí je (jako u jiných našich dárců) potvrzení o daru za každý rok pro
daňové zvýhodnění,
4. Členové klubu jsou pravidelně informováni o akcích a novinkách v ICOS Český Krumlov, i o tom, čemu
jejich dar napomohl,
5. Člen klubu může využít nabídku strávit s námi „den pro vás“ v ICOS a jeho službách. Dle přání a
možností vás provedeme a seznámíme s chodem organizace,
můžete si vyzkoušet naši práci,…
6. Získáte nárok na unikátní Icosí tričko,
7. Člen klubu obdrží identifikační průkazku klubu, kterou se
může jednoduše prokazovat na našich akcích,
8. Členům klubu jako poděkování za jejich podporu nabízíme
někdy i …ale to už jako překvapení.
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9 Z DŮVODŮ PROČ PODPOROVAT ICOS
1) Umožňujeme a usnadňujeme důstojný a plnohodnotný život těm z nás, kteří se neobejdou bez pomoci
druhých.
2) Řešíme skutečné problémy a potřeby s ohledem na individualitu každého z nás.
3) Víme, co a jak děláme a chceme dělat: naše služby a aktivity vycházejí z jasných plánů a potřeb regionu.
4) Máme více než 20ti letou historii, za níž jsou vidět úspěchy.
5) Bod 4 netvrdíme sami o sobě - jsme mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku ČR – 2. místo v
roce 2016, v roce 2020 jsme obdrželi cenu hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost.
6) Jsme transparentní: zveřejňujeme a zpřístupňujeme veškeré informace, podrobné výroční a další
zprávy o naší činnosti a financování, dárci vědí, na co je jejich podpora využívána a čemu pomohla.
7) Jsme otevřená, spolupracující organizace: víme, že toho spoustu umíme, ale také víme, že nevíme vše
nejlépe, rádi se učíme, propojujeme služby, lidi,…
8) Naši práci bereme vážně, ale rádi se smějeme
9) Vaše dary a podpora skutečně pomáhají.

I za naše klienty za každý dar děkujeme!
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Více informací o ICOS Český Krumlov, o.p.s.:


Klub přátel ICOS na darujme: základní informace o klubu vč. zabezpečené platební brány pro vaše dary
www.darujme.cz/projekt/1204494



Klub přátel na webu ICOS: základní informace o klubu, dárcovství a další podpoře ICOS
http://icos.krumlov.cz/w/klub-pratel-icos-945/

V případě zájmu o více informací, zrušení členství apod., nás kontaktujte:


Magdaléna Zronková, péče o dárce ICOS, klub přátel, tel.: 605 215 882, e-mail: zronkova@latran.cz



Hana Šustrová, PR pracovník a fundraiser ICOS, tel.: 739 010 444, e-mail: sustrova@latran.cz

www.icos.krumlov.cz

Platnost dokumentu: od 30.4.2021

Naši dárci si snižují daně. V roce 2021 je darovat ještě více výhodnější. Více info např. na webu ICOS, zde.

