Podporte nás 2% dane
Vážení priatelia, aj tento rok je možnosť pre firmy a pracujúcich určiť, kde pôjdu ich 2% , 3% z
odvedených daní za r. 2018. Rozhodli sme sa, že nezahodíme príležitosť získať finančné prostriedky
na prácu Združenia aj touto formu a preto Vás chceme požiadať o pomoc. Sila tohto projektu je v
tom, že nikoho to nič nestojí, lebo sú to dane, ktoré sú už odvedené. Ak daňovník neurčí, komu
venuje s 2% , 3% zo svojej už zaplatenej dane, tak ostanú v prospech štátu.
Združenie ZPOZ sa každoročne uchádza o 2%, 3% z odvedenej dane a robíme tak opäť
a obraciame sa na Vás i na ľudí z Vášho okolia, ktorým jeho činnosť nie je ľahostajná o podporu
aktivít Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike.
Každý človek sa vo svojom živote stretne s obradom, či peknou slávnosťou - svojou, alebo
svojich blízkych – pri uvítaní dieťaťa do života, uzavretí manželstva, jubileu i poslednej rozlúčke
s príbuzným, známym, na príprave ktorej organizátorom obradu metodickou pomocou pomáha i
Združenie ZPOZ. Spomienky na chvíle prežité so svojou rodinou a blízkymi v radostných
i smutných okamihoch života ostávajú trvalými hodnotami, na ktoré spomíname i po rokoch. A nie
je nám ľahostajné, či sú zrealizované dôstojne a emotívne - hodné daného okamihu.
Ak poukážete 2 % zo svojich daní pre Združenie ZPOZ Človek – človeku v SR podporíte
zmysluplnú činnosť, ktorú robíme.
Podporíte:
metodickú pomoc Združenia ZPOZ kolektívom ZPOZ v obciach a mestách vo forme odborných
podujatí, seminárov a školení, pre účinkujúcich na obradoch,
vydávanie zborníkov scenárov, príhovorov, príležitostnej poézie, časopisu Človek – človeku,
rôzne formy metodických ukážok programov prostredníctvom prehliadok na úrovni regiónov, krajov
a slovenskej úrovni,
výmeny skúseností medzi kolektívmi, regiónmi a krajmi z celého Slovenska,
možnosť pre tvorivých ľudí a deti obdarené talentom, zmysluplne využívať voľný čas
a prostredníctvom účinkovania na občianskych obradoch a slávnostiach samospráv robiť radosť
slovom, hudbou, spevom všetkým účastníkom obradov ( na uvítaniach našich detí do života,
slávnostiach životných jubileí, starším občanom v Mesiaci úcty k starším, na občianskych či
jubilejných sobášoch). V neposlednej miere zaistiť dôstojný akt rozlúčky s blízkym človekom, keď
sa jeho život naplní.
Ďakujeme Vám za podporu tejto ušľachtilej práce.
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno, názov:
Sídlo:
Právna forma:
Identifikačné číslo (IČO):

Združenie ZPOZ Človek – človeku v SR
Banská Bystrica, 974 01, ČSA 26
občianske združenie
17335302

* Tlačivá:
"Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" a "Vyhlásenie o poukázaní sumy"
„Daňové priznanie FOtyp A“ „Daňové priznanie FOtyp B“ „Daňové priznanie PO“ s vyplnenými
údajmi Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR nájdete na našej web. stránke – www.zpoz.sk.
V prípade, že máte otázky týkajúce sa poukázania 2%,3%, alebo podpory Združeniu ZPOZ,
kontaktujte nás. Radi vás budeme v budúcnosti informovať o našich aktivitách.

