Tisztelt civil szervezet képviselı!

Elıször is engedje meg, hogy az Optimista Ügynökség gratuláljon az eddig elért eredményükhöz. Azért
tartjuk fontosnak elismerni, mivel sokan azt gondolják az 1%, csak úgy magától jön. Nem!
Mit kell tenni, hogy az 1%-os bevétele növekedjen? Mőködjön együtt az Optimista Ügynökséggel.
Az együttmőködés lényege, nem csak a saját 1%-át, hanem a második 1%-ot is hirdeti, minden elérhetı
reklámozási csatornán keresztül.
Fontos: a második 1% szervezetének nem konkurenciája, hanem támogatója. Tehát nem elvenni, hanem
adni akarunk.
Engedje meg, hogy egy példán keresztül levezessem mirıl is van szó: Szervezete tavaly 100 fıtıl kapott
1%-os felajánlást, amelynek összege 100.000 forint volt. Számításaink szerint a biztos 1%-ot adók 25%-a
igent mond, ha Önök arra kérik, adják a második 1%-ukat a 1524-es szervezetnek. Tehát ha
együttmőködik és a második 1%-ot is népszerősíti, akkor ugyanennyi felajánló mellett lesz még plusz
25.000 forint értékő közös kezdeményezésre elkölthetı pénze. Fontos megjegyezni, nem készpénzt adunk
át, hanem Önök által meghatározott közös programot, a mi szervezetünk finanszíroz.
Mi a buktatója az együttmőködésnek? Mivel nem történik pénz átadás, csak közös program megvalósítás,
ezért semmi. Teljesen tisztességes, hiszen tavaly 10 milliárd forint sorsáról az állam döntött az adózók
helyett, mert az emberek nem rendelkeztek a második 1%-ukról! Tehát ezzel segítjük egymást.
Nekünk mi ebbıl a hasznunk? Kapunk egy kis reklámot, de a lényeg, hogy megvalósítunk közösen
valamit,
amit
egyedül
nem
tudnánk.
A
plusz
1%-ból
a
szervezetünk
„e-adományozási programot” indít be, mivel együtt többet tehetünk, Egy optimista Magyarországért!
Mi a következı lépés, ha szeretne az 1+1% népszerősítésébe bekapcsolódni?
1. Döntést hozni (kuratórium, egyéb szervük), hogy elfogadják az 1+1% népszerősítési lehetıséget.
2. Két szervezet közötti megállapodást aláírni, melyben rögzítjük azt a célt, amit szeretnének a plusz
pénzbıl megvalósítani,
3. Kezdıdhet a plusz 1% reklámozása, az alábbi szöveggel.

"Kérjük a második 1%-ról se feledkezzen meg, és támogassa a 1524-es technikai számú
szervezetet.”
Mi vagy ki az a 1524-es technikai számú szervezet? A Derő Egyház 2006-ban jött létre (a Pest megyei
Bíróság EE33-s számon nyilvántartásba vette) 100 derős, tenni akaró magyar ember kezdeményezésére,
akiknek többek között célja az „e-adomány program” beindítása a www.deru.hu oldalon keresztül, hogy
megmutassák, lehet másképp is!
Együttmőködési szándékát kérem, jelezze az info@optimistaklub.hu címre, hogy a közös 1+1%-os
népszerősítési munka elkezdıdhessen.
Legyen szép és derős a napja!
Budapest, 2008. február 12.

