VÁŽENÍ PRIATELIA, aj v roku 2017 sa na Vás obraciame so žiadosťou o venovanie
prípadne *1%

2%

z daní na podporu našich aktivít v prospech detí a rodín ohrozených násilím

POMÔŽTE SPOLU S NAMI
o

podať pomocnú ruku deťom, ktorých život alebo zdravý vývin sú vážne ohrozené

o

dodať im silu, aby vedeli ľahšie čeliť problémom – teraz aj v budúcnosti

o

podporiť rodiny, ktoré z rôznych dôvodov zlyhávajú, ale sú schopné postarať sa o deti, ak im v tom
pomôžeme

o

odovzdať skúsenosti získané v práci s ohrozenými deťmi spolupracujúcim odborníkom

o

presvedčiť politikov, že o blaho detí sa treba zasadzovať každý deň a v každej oblasti - hovoriť nestačí !

V roku 2016 sa nám vďaka mnohým z Vás podarilo získať vyše 35 000 € z Vašich daní.
Snažili sme sa zúročiť ich čo najlepšie a nadviazať na všetko dobré, čo sa nám podarilo dosiahnuť v uplynulých
rokoch.

Ponúkame Vám niekoľko faktov a čísel pre Vašu predstavu, kde všade Náruč aj s Vašim
prispením doteraz pomohla:
o

Detské krízové centrum Náruč sa do dnešného dňa stalo útočiskom pre vyše 600 detí, ktoré tu našli
bezpečie, láskyplný prístup a kvalitnú odbornú starostlivosť.

o

V novootvorenom Detskom advokačnom centre Náruč sme v spolupráci s rozširujúcou sa sieťou
odborníkov poskytli komplexnú pomoc detským obetiam sexuálneho zneužívania

o

Služby poradní Náruč využilo vyše 2 300 obetí domáceho násilia

o

Tisíce detí z materských, základných a stredných škôl sme vyzbrojili informáciami, ako sa chrániť

o

V rámci seminárov a výcvikov sme vyškolili stovky profesionálov pracujúcich s deťmi

o

Prácou s rodinami sme pomohli stovkám detí, aby mohli naďalej vyrastať so svojimi blízkymi

o

Stovky detí z ohrozených detí s nami zažilo dni plné pohody počas letných táborov, výletov a ďalších
podujatí, ktoré ich obohatili o zážitky a skúsenosti

o

Svojím dielom sme prispeli k zmenám smerujúcim k zlepšeniu
Slovensku a naďalej sa na týchto zmenách podieľame

systému ochrany detí pred násilím na

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA ROZHODLI PODPORIŤ NÁS V NAŠEJ PRÁCI S DEŤMI A
RODINAMI!

_______________
Koľko % môžu poukázať právnické osoby v roku 2017 ?
*Ak v roku 2016 resp. do termínu podania daňového priznania v r. 2017 právnická osoba NEDAROVALA na
verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5% z dane, tak MÔŽE POUKÁZAŤ IBA 1% z dane +
vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
Ak v roku 2016 resp. do termínu podania daňového priznania v r. 2017 právnická osoba darovala na
verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5% z dane, tak MÔŽE POUKÁZAŤ 2% Z DANE +
vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

_______________
Údaje do daňového priznania

Obchodné meno:
Náruč – Pomoc deťom v kríze

IČO / SID
3 6 1 3 8 6 6 5 /-

Právna forma
Občianske združenie

Sídlo
Zádubnie 56, 010 03 Žilina

www.naruc.sk/asignacia-2-z-vasich-dani/

