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Kupon Konkursowy
Imię i nazwisko dziecka:

Drodzy dorośli,

to skromne wydawnictwo powstało, aby pomóc Wam porozmawiać
z dziećmi o ważnych rzeczach, które czasem wydają się dla nich za
trudne. Rozliczenia podatkowe, aktywność społeczna czy zrównoważony
rozwój to pojęcia często mało zrozumiałe nawet dla nas, dorosłych.
Dzięki tej książeczce możecie w łatwy sposób wytłumaczyć dzieciom
sprawy, które choć nie dotyczą ich bezpośrednio, są bardzo ważne
w kształtowaniu ich przyszłej postawy obywatelskiej.
Dodatkowo chcielibyśmy przekonać Was - Rodzice, Dziadkowie, Wujkowie
- abyście zainwestowali w rozwój naszego regionu oraz wymierne
korzyści związane z rozwojem aktywności społecznej mieszkańców
i oferty edukacyjnej dla naszych dzieci. Jak? Wesprzyjcie Stowarzyszenie
Kaczawskie, zaczynając od przekazania nam 1% podatku, a w przyszłości
przyłączcie się do jednej z wielu inicjatyw realizowanych przez lokalne
społeczności w naszym regionie.
Bo bez względu na poglądy wszystkim nam przecież zależy, aby mieszkać
w zadbanej, bezpiecznej i ciekawej okolicy, rozwijającej się gospodarczo
z poszanowaniem naturalnego środowiska.
A to jeszcze nie wszystko! Przekazując nam 1% podatku w 2016 roku
bierzecie udział w konkursie, w którym klasa Waszego dziecka może
wygrać bezpłatną wycieczkę! Szczegółów dowiecie się na ostatniej
stronie.
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Imię i nazwisko prawnego opiekuna:
Adres korespondencyjny:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

Pytania konkursowe:
1. Wymień choć jedną inicjatywę zrealizowaną dzięki wsparciu Programu “Działaj Lokalnie”
na terenie Twojej gminy:

2. Napisz, co chciałbyś/chciałabyś żeby się zmieniło w Twojej miejscowości,
aby Ci się bardziej tam podobało.

15

KONKURS!
Przekonaj jak najwięcej osób ze swojej rodziny, aby przekazało swój 1% podatku
Stowarzyszeniu Kaczawskiemu. Możecie też o to poprosić nauczycieli, sąsiadów czy
przyjaciół rodziny. W formularzu podatkowym (PIT) w części “H” należy umieścić numer
KRS 0000134817, a jako cel szczegółowy podać nazwę szkoły i klasy, która bierze
udział w konkursie (np. SP 1 Jawor, klasa 2b).
Klasa, z której wpłynie największa ilość wpłat otrzyma nagrodę: bezpłatną wycieczkę
do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie! Podczas wycieczki będziecie mogli
spróbować wszystkich atrakcji znajdujących się w Zagrodzie oraz wziąć udział
w zajęciach laboratoryjnych i geologicznym teleturnieju.
Pobyt w Dobkowie finansowany jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie, dojazd klasy do
Dobkowa funduje firma FAM Wdowczyk ze Starej Kraśnicy.
Wzór wypełnienia formularza PIT

0000134817
SP1 Jawor, klasa 2b (przykład)

Każdy dorosły, który pracuje, zarabia w ten sposób pieniądze. Część z nich nie trafia
do jego portfela. Dokąd więc idą? Zabiera je państwo (Polska) i dzięki nim robi dla
nas rzeczy, których nie zrobilibyśmy sami. Utrzymuje szkoły i szpitale, zatrudnia
policjantów, strażaków i żołnierzy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, buduje drogi,
doprowadza do naszych domów czystą wodę i prąd, tworzy parki narodowe i rezerwaty,
w których chroniona jest unikatowa przyroda, a także finansuje teatry i muzea, gdzie
możemy obcować z kulturą i sztuką. Te pieniądze, które państwo pobiera z pensji
dorosłych nazywają się podatkami.
Czasami dorośli narzekają na podatki, bo nie są zadowoleni z
tego, jak ich pieniądze są wykorzystywane. Dysponują nimi ważni
ludzie gdzieś daleko, w Warszawie. Prezydent, premier, ministrowie
i ważni urzędnicy. Dorośli chcieliby, aby państwo nie zabierało im tak
dużo pieniędzy. Albo przynajmniej, żeby sami mogli decydować, co się
z tymi pieniędzmi stanie.

DRUGI KONKURS!
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Wytnij poniższy kupon i wypełnij go, odpowiadając na dwa pytania konkursowe.
Wypełniony zanieś lub wyślij do siedziby Stowarzyszenia Kaczawskiego (Mściwojów
45a, 59-407 Mściwojów), zanieś do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie lub
wrzuć do specjalnego pudełka w Twoim urzędzie gminy. 10 maja nagrodzimy trzy
najciekawsze odpowiedzi nagrodami, które podarowały wspierające nas firmy:
1. Obiad dla rodziców lub dziadków z dziećmi w Restauracji Villa Greta w Dobkowie,
2. Godzina na basenie w Pałacu w Krotoszycach dla rodziców lub dziadków z dziećmi,
3. Nagroda-niespodzianka od Banku Spółdzielczego w Jaworze.
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ILE TO JEST

?

Państwo zgadza się, aby każdy dorosły mógł sam zdecydować, co się stanie
z malutką częścią jego podatków, a dokładnie z jednym procentem. Ile to jest jeden
procent (%)? Wyobraź sobie, że podatek to jakby sto babeczek, które dorosły upiekł
i oddał państwu, a państwo w zamian zwróciło mu jedną z nich. Tej jednej babeczki,
czyli jednego procenta swojego podatku, dorośli jednak nie zabiorą dla siebie. Oddadzą
komuś, kto bardziej tego potrzebuje.
Jeden procent podatku można przekazać organizacjom pożytku publicznego.
Są to ludzie, którzy z własnej woli zebrali się i postanowili zrobić coś dla innych. Ludzie,
którzy zbierają pieniądze, aby pomóc komuś wyzdrowieć, aby wspomagać edukację
dzieci albo dbać o bezcenne dobra kultury i historii. W całym kraju jest bardzo dużo tych
organizacji, a dorosły może wybrać tylko jedną, której przekaże swoją babeczkę. To
znaczy, nie babeczkę, tylko jeden procent podatku. To pieniądze, które ta organizacja
spożytkuje, aby zrobić coś dobrego.
Jak dorosły przekazuje swój jeden procent podatku jakiejś organizacji? Co roku
wypełnia specjalny, dosyć skomplikowany formularz, gdzie oblicza, ile zarobił,
a ile podatku przekazał państwu. Ci dorośli to chyba muszą być dobrzy
z matematyki… Nie muszą. Jeżeli nie są, lub nie mają czasu liczyć sami, mogą
znaleźć kogoś, kto policzy za nich. Mogą też użyć specjalnego programu komputerowego,
który im w tym pomoże. Wtedy jednak nie zawsze wiedzą, dokąd pójdzie ich jeden procent
podatku. Warto więc policzyć samemu i samemu wypełnić formularz. Lub poprosić
kogoś, kto liczy za nas, aby nasz jeden procent podatku przekazał tej organizacji, którą
chcemy wesprzeć. Jeśli nie wskażemy nikogo, ostatnią
babeczkę również zabierze państwo.

Wspólne dzieło – wielka sprawa!
Pewna Zosia i jej brat
chcieli wciąż naprawiać świat.
Rozpoczęli wielką sprawę
poprzez pracę i zabawę.
Na początku wokół domu,
nie mówiąc o tym nikomu,
uprzątnęli wszystkie śmieci.
W ich ślad poszły inne dzieci.
We wsi czysto się zrobiło,
przyjemnie i badzo miło.
Ich mamusie oraz ciocie
wzory malują na płocie.
Wieś zmieniła swe oblicze,
wszyscy teraz tym się szczycą.
Babcie wołają od progów:
,,Mamy dla was moc pierogów!”.
Tatusiowie na ostatku:
,,1 % od podatku
Dla regionu odpiszemy,
bo to ważne, wszyscy wiemy.”
Można zrobić wielką sprawę
poprzez pracę i zabawę.
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Czasem przychodzi nam do głowy pomysł, jak upiększyć naszą okolicę lub pomóc jej
mieszkańcom. Chcielibyśmy zrobić coś dobrego, ale nie wiemy jak. W pojedynkę trudno
jest zmieniać świat, natomiast gdy będziemy pracować razem, może nam się to udać!
Mieszkańcy różnych miejscowości mogą zebrać się, aby wspólnie coś zdziałać. Każdy
może dać coś od siebie i każdy może coś zrobić. Praca może pójść szybko i łatwo.
Czasem jednak potrzebna jest pomoc z zewnątrz, nie wszystko jesteśmy
w stanie zrobić sami. Gdy napotkamy taki problem, nie powinniśmy się poddawać! O wiele
rzeczy wystarczy tylko poprosić, aby uzyskać pomoc. Zgłosić
się do odpowiedniego urzędu lub organizacji.
Mieszkańcy pewnej miejscowości
Czasami okazuje się, że do realizacji naszego pomysłu
sami uprzątnęli stary cmentarz.
potrzebne są pieniądze, których nie mamy. To też nie powód,
Dzieci i dorośli przynieśli własne
aby się poddawać! Istnieją różne fundusze wspierające
grabie, sekatory i siekierki. Przez cały
takie inicjatywy. Jednym z nich jest Program „Działaj
dzień sprzątali rozrzucone śmieci,
Lokalnie” realizowany przez Polsko - Amerykańską
grabili opadłe z drzew liście i wycinali
Fundację Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
nadmiernie rozrastające się krzewy.
Fundusze z Programu „Działaj Lokalnie” rozdysponowują tak
Potrzebowali pomocy w wywiezieniu
zwane Ośrodki „Działaj Lokalnie”, czyli organizacje, które
kilkudziesięciu worków śmieci. Zwrócili
przyznają małe granty finansowe na lokalne inicjatywy.
się o pomoc do urzędu gminy, który
Stowarzyszenie Kaczawskie również co roku przyznaje
zorganizował wywóz odpadów.
granty w ramach tego Programu, a naszym ośrodkiem
„Działaj Lokalnie” jest Sudecka Zagroda Edukacyjna
w Dobkowie. Tam możecie uzyskać wszelkie informacje i pomoc w przygotowaniu wniosku
na dofinansowanie Waszego pomysłu.
Do tej pory wsparliśmy już blisko 150 inicjatyw lokalnych w naszym regionie.
Abyśmy dalej mogli to robić, potrzebujemy wsparcia w postaci Waszego 1% podatku.

To bardzo duży wkład w rozwój regionu!
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Pokoloruj jedną, ale tylko jedną jedyną babeczkę na złoty kolor. Inne możesz pokolorować w innych kolorach, albo
wcale. Jedna złota babeczka pośród dziewięćdziesięciu dziewięciu innych to właśnie jeden procent.
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STOWARZYSZENIE
KACZAWSKIE

to organizacja pożytku publicznego, czyli taka, której
można przekazać 1% podatku. Powstała z pasji oraz wspólnej wizji zwykłych ludzi, takich
jak ja i Ty. Nie działa, aby osiągnąć zysk, nie jest też związana z polityką. To coś, co robią
mieszkańcy dla mieszkańców.
15 lat temu zaczynaliśmy od realizacji małych pomysłów na rzecz naszego regionu
i społeczności, teraz sami pomagamy innym realizować ich pomysły.
Dziś jesteśmy organizacją skupiającą 13 gmin i 2 miasta, na których obszarze mieszka
ponad 107 tysięcy ludzi. To dla nich wszystkich działamy!
Wspierają nas również dwie firmy: Bank Spółdzielczy w Jaworze oraz Pałac Krotoszyce.
Członkami naszego Stowarzyszenia są też zwykli ludzie, wszyscy, którym droga jest ich
mała ojczyzna i zależy im na jej rozwoju.

Wykreślanka:
Znajdź nazwy gmin
i miast wspierających
Stowarzyszenie
Kaczawskie. Uwaga,
wyrazy ukryte są
również pod skosem
i wspak.
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SUDECKA
ZAGRODA
EDUKACYJNA

Żeby jak najciekawiej opowiadać o atrakcjach
naszego regionu, stworzyliśmy wyjątkowe miejsce.
Znajduje się w Dobkowie, dokładnie na granicy
Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich. Nazywa
się Sudecka Zagroda Edukacyjna. Dlaczego?
W miejscu, w którym dziś się znajduje, kiedyś było
gospodarstwo rolne. Budynki ustawione są na
planie kwadratu tworząc swojego rodzaju zamknięty
dziedziniec, z którego można wejść do każdego
budynku. W największym z budynków znajduje się
wyjątkowe centrum edukacyjne. Tutaj zajrzycie do środka różnych wulkanów, obejrzycie, jak na przestrzeni
milionów lat poruszały się kontynenty, dotkniecie ciekawych minerałów i skał, sami wywołacie powódź na
niezwykłej makiecie rzeki i poczujecie, jak trzęsie się Ziemia.
Co miesiąc gościmy tu ponad tysiąc osób, z których większość to dzieci i młodzież odwiedzająca nas
podczas szkolnych wycieczek. Na obszarach wiejskich, gdzie działamy, dostęp do nowoczesnej edukacji często
jest utrudniony. Zależy nam, aby dzieci mieszkające na wsi miały takie same szanse na ciekawe, wzbogacające
zajęcia jak dzieci z dużych miast.
Tu można również zorganizować konferencję lub spotkanie, a także otrzymać wszelkie informacje jak ubiegać się
o mały grant w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

To między innymi dzięki jednemu procentowi podatku osób, które wsparły nas w poprzednich latach, mogliśmy
stworzyć to niezwykłe miejsce. Nie mamy stałej dotacji na utrzymanie ośrodka. Dzięki Waszemu wsparciu
będziemy mogli się dalej rozwijać i pozyskiwać kolejne dotacje, aby poszerzać naszą ofertę i przez kolejne lata
uczyć i bawić setki, tysiące dzieci.
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KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW
Czy wiedziałeś, że w naszym regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego można obserwować pozostałości wulkanów?
Nie obawiajcie się jednak, gdyż wszystkie już wygasły, są zupełnie bezpieczne, a zdobywanie ich piechotą to
świetny pomysł na niedzielną wycieczkę! Niektóre nasze wulkany są bardzo, bardzo stare, bo mają ponad
500 milionów lat. Inne przestały wybuchać zaledwie 10 milionów lat temu. Jest ich tu bardzo wiele, dlatego
region nazywamy Krainą Wygasłych Wulkanów. Poza wulkanami mamy tutaj unikatową przyrodę z ciekawymi,
rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt oraz pasjonującą historię i piękną architekturę.
Wszystkie hasła z poniższej krzyżówki znajdują się na rysunku na poprzednich stronach. Hasła główne to nazwa
najsłynniejszego dawnego wulkanu w Polsce oraz masyw górski, do którego należą Góry i Pogórze Kaczawskie.
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Jesteśmy Lokalną Organizacją Grantową Programu “Działaj Lokalnie”. To znaczy, że
wspieramy grupy ludzi, którzy sami dopiero zaczynają działać na rzecz swojej małej
ojczyzny. Możemy przyznać im pieniądze, czyli tak zwany grant, na realizację ich
pomysłu, który posłuży społeczności. Możemy to robić dzięki wsparciu Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, czyli dużej,
międzynarodowej organizacji wspierającej rozwój społeczny i gospodarczy w Polsce.
Więcej na ten temat dowiesz się na stronie 12.
Oprócz tego staramy się pokazywać, jak ciekawy jest nasz region. Szczególnie
pod względem jego unikatowej przyrody: bogatej przeszłości geologicznej
i ogromnej rożnorodności roślin i zwierząt. Uczymy zarówno dzieci
jak i dorosłych, tych, którzy tu mieszkają, jak i tych, którzy przyjeżdżają do nas
z daleka. Angażując się w edukację mieszkańców, dbamy o to, aby pokochali swój
region, chcieli tu zostać, rozwijać się, zakładać rodziny.
Zajmujemy się też promowaniem naszego regionu, aby więcej osób się o nim
dowiedziało i chciało tu spędzić wakacje lub ferie, a może zamieszkać na stałe
i prowadzić tu biznes. Wspieramy rozwój zrównoważonej turystyki. Takiej, która
nie niszczy środowiska ani krajobrazu, szanuje tradycje, daje uczciwą pracę. W tym celu
prowadzimy różne kampanie, wydajemy materiały promocyjne,
aktywizujemy społeczność do działania, współpracujemy
z biznesem.

To prawdziwe skarby Krainy
Wygasłych Wulkanów.
Trzeba być bardzo
cierpliwym poszukiwaczem,
aby je odnaleźć. Wiesz jak
się nazywają?
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Pomocnicze hasła do krzyżówki:
1 - miasto, gdzie znajduje się piękny, drewniany kościół
(na liście UNESCO), 2 - kaczawskie smoki, 3 - kamienie ozdobne z Lubiechowej lub Nowego Kościoła,
4 - zamek na wulkanie, 5 - zabytek w Legnickim Polu, 6 - chroniona paproć z Wąwozu Myśliborskiego,
7 - rzeka płynąca przez Wojcieszów i Złotoryję do Legnicy, 8 - piękne, rzadkie kwiaty, popularne jako doniczkowe,
9 - słynna góra w Sędziszowej ze wspaniałymi skalnymi organami, 10 - ma zakręcone rogi, 11 - rzadki niebieski
motyl, 12 - góra z kapliczkami w Męcince, 13 - Patronka kościoła w Świerzawie, 14 - inaczej las bukowy.
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Pokoloruj rysunek. Numery na rysunku pomogą Ci odgadnąć hasła krzyżówki na następnej stronie.
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