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Klub dárců je jedním ze způsobů, jak podpořit výuku ve Sluneční Klub dárců je jedním ze způsobů, jak podpořit výuku ve Sluneční škole a dopomoci tak kargyackým dětem škole a dopomoci tak kargyackým dětem 
ke vzdělání. Kvůli značné odlehlosti a extrémním klimatickým podke vzdělání. Kvůli značné odlehlosti a extrémním klimatickým podmínkám je provoz Sluneční školy značně mínkám je provoz Sluneční školy značně 
nákladný. Klub dárců, společně snákladný. Klub dárců, společně s Adopcí Surya, by měl dopomoci kAdopcí Surya, by měl dopomoci k dlouhodobé finanční udržitelnosti dlouhodobé finanční udržitelnosti 
projektu. projektu. 

V  grafu jsou  uvedeny  výdaje  za  rok 2008,  které byly kvůli V  grafu jsou  uvedeny  výdaje  za  rok 2008,  které byly kvůli dostavbě  dostavbě  
školy bezmála 2 miliony Kč. Rozpočet  projektu pro rok 2009 přesškoly bezmála 2 miliony Kč. Rozpočet  projektu pro rok 2009 přesahuje ahuje 
1 milion Kč. Z Adopcí Surya se pokryje zhruba 1/3 této částky. P1 milion Kč. Z Adopcí Surya se pokryje zhruba 1/3 této částky. Příspěvříspěv--
ky z  Klubu  dárců by měly do  budoucna  tvořit  stabilní zdroj ky z  Klubu  dárců by měly do  budoucna  tvořit  stabilní zdroj financí, s financí, s 
kterými může projekt počítat.kterými může projekt počítat.

Jak se stát členem a co členství obnáší?Jak se stát členem a co členství obnáší?

Stát se  členem Klubu  dárců je snadné. RozStát se  členem Klubu  dárců je snadné. Roz--
hodnete se,  jakou částku  chcete  pravidelně hodnete se,  jakou částku  chcete  pravidelně 
darovat  (měsíčně, čtvrtletně  nebo ročně), vydarovat  (měsíčně, čtvrtletně  nebo ročně), vy--
plníte přihlášku  a zadáte trvalý příkaz  ve své plníte přihlášku  a zadáte trvalý příkaz  ve své 
bance. Zbance. Z Klubu dárců je samozřejmě kdykoliv Klubu dárců je samozřejmě kdykoliv 
možné vystoupit.možné vystoupit.
Členové klubu dostávají  každoročně výroční Členové klubu dostávají  každoročně výroční 
zprávu sdružení Surya  a jako pozornost kvazprávu sdružení Surya  a jako pozornost kva--
litní fotografii formátu 20 x 30 cm.litní fotografii formátu 20 x 30 cm.
Dary  věnované  vDary  věnované  v rámci  Klubu dárců  lze sarámci  Klubu dárců  lze sa--
mozřejmě odečíst zmozřejmě odečíst z daní. Sdružení Surya  vydaní. Sdružení Surya  vy--
staví na požádání potvrzení  o daru pro finanstaví na požádání potvrzení  o daru pro finan--
ční úřad.ční úřad.

Na co budou moje peníze použity?Na co budou moje peníze použity?

Získané finance jsou určeny pro dlouhodobé zajištění výuky ve SlZískané finance jsou určeny pro dlouhodobé zajištění výuky ve Sluneční škole. Největší sumu představují náuneční škole. Největší sumu představují ná--
klady  na mzdy místních, popřípadě  tibetských učitelů a nákladyklady  na mzdy místních, popřípadě  tibetských učitelů a náklady ss jejich  pobytem  spojené.  Sdružení Surya jejich  pobytem  spojené.  Sdružení Surya 
dále proplácí cestovné dobrovolným evropským  učitelům, kteří dodále proplácí cestovné dobrovolným evropským  učitelům, kteří dohlížejí na  kvalitu výuky a fungují  jako spojhlížejí na  kvalitu výuky a fungují  jako spoj--
nice mezi sdružením a děním ve vesnici. Dále je  nezbytné zajistnice mezi sdružením a děním ve vesnici. Dále je  nezbytné zajistit veškeré zásobování školy (od materiálního it veškeré zásobování školy (od materiálního 
vybavení až po potraviny), nutné opravy  budovy atd. Část nákladvybavení až po potraviny), nutné opravy  budovy atd. Část nákladů je také třeba vynaložit na nezbytnou admiů je také třeba vynaložit na nezbytnou admi--
nistrativu  zde vnistrativu  zde v ČR. Pro rok  2009 se vedle  běžných provozních  nákladů  a nezbyČR. Pro rok  2009 se vedle  běžných provozních  nákladů  a nezbytných  oprav  plánuje také tných  oprav  plánuje také 
instalace malé větrné elektrárny, která zlepší zásobení školy elinstalace malé větrné elektrárny, která zlepší zásobení školy elektrickou energií zejména vektrickou energií zejména v době nepříznivých době nepříznivých 
zimních podmínek.  zimních podmínek.  

Kontakt KLUB DÁRCŮKontakt KLUB DÁRCŮ
Tel: 604 321 104 / Email: Tel: 604 321 104 / Email: jitka.akrmanova@suryaschool.orgjitka.akrmanova@suryaschool.org
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