Fii ambasadorul

2%
către

Fundaţiei de Abilitare
“Speranţa”!

Astăzi este ziua perfectă pentru a începe! Direcţionează
FUNDAŢIA DE ABILITARE “SPERANŢA”
Str. Aurel Popovici nr. 17, Timişoara
CIF 4691316
CONT: RO13INGB0002001188768914
ING Bank Timişoara
Tel: 004-0769254252
E-mail: soctavian20@yahoo.com

2% din impozitul pe venit spre
Fundaţia de Abilitare “Speranţa”
şi vei ajuta copiii cu autism, L. Down, Asperger,
deficienţe neuromotorii, implant cohlear, ȋntârziere
mentală etc. să aibă acces la terapii multidisciplinare.

CINE SUNTEM NOI?

CE NE PROPUNEM?

Fundaţia de Abilitare “Speranţa” este o organizaţie
neguvernamentală care acţionează pentru apărarea drepturilor copiilor
cu dizabilităţi și a familiilor acestora. Ȋncă de la ȋnfiinţarea noastră ȋn
1992, am oferit gratuit terapii multidisciplinare pentru peste 4000 de
copii cu autism sindrom Down, Asperger, deficienţe neuromotorii,
implant cohlear, ȋntârziere mentală etc.

Să ne permitem să oferim ȋn continuare servicii gratuite copiilor cu
autism, L. Down, Asperger, deficienţe neuromotorii, implant cohlear,
ȋntârziere mentală.

Deviza noastră e: “Speranţa – primul pas spre reuşită!”

CE AM FĂCUT?
Am constituit Reţeaua de Educaţie Incluzivă, ca o sursă la nivel
naţional de informare și comunicare ȋn domeniul educaţiei, cu peste
4000 de membri.
7 centre de abilitare și suport educaţional, dintre
care 4 ȋn mediul rural.
, ȋmpreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale și cu
reprezentanţii a 24 de Inspectorate Școlare Judeţene, Metodologia de
înfiinţare, organizare și funcţionare a Centrelor de Abilitare și
Suport Educaţional pentru copii și tineri (C.A.S.E.).
250 de cadre didactice au beneficiat de formare ȋn domeniul
educaţiei incluzive.
pentru copilul cu ADHD (deficit de atenţie și hiperactivitate).
CE FACEM?
• pentru copii:
servicii de evaluare și intervenţie psihologică, evaluare și intervenţie
logopedică, kinetoterapie, muzico-terapie, art-terapie, ergoterapie și
evaluare medicală pentru copii cu varste cuprinse intre 0-4 ani;
• pentru părinţi:
consiliere și informare;
• pentru cadre didactice: informare, consiliere și formare

CUM VOM REUŞI ACEST LUCRU?
CU AJUTORUL DUMNEAVOASTRĂ!
Articolul 57 alin. (4) şi articolul 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit te lasă
să alegi unde vrei să direcţionezi 2% din impozitul anual.
V-aţi decis unde veţi direcţiona 2% din impozitul pe venitul anual?
Speranţa noastră e în dumneavoastră!
2% poate fi puţin sau mult. Contribuţia dumneavoastră contează!
Dacă v-aţi decis să ajutaţi copiii cu nevoi speciale, iată ce aveţi
de făcut:
a. Pentru venituri numai din salarii trebuie să completaţi formularul
230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din
impozitul anual”
b. Pentru alte venituri (în afară de salariu) trebuie să completaţi
formularul 200 “Declaraţie specială privind veniturile realizate”
• La punctul – Sponsorizare entitate nonprofit - prezent pe ambele
formulare, completaţi datele noastre.
• Nu trebuie să treceţi suma corespunzătoare procentului de 2% daca
nu o ştiţi. Ea va fi completată de către organele fiscale.
• Legea nu solicită ataşarea unei copii după fişa fiscală, dar se
recomandă pentru facilitatea calculării valorii 2% pentru fiecare
contribuabil în parte.
Puteţi descărca formularele de la adresele
www.fastm.ro ; www.copil-speranta.ro ; www.adhd-speranta.ro
Acum ne puteţi contacta şi vom depune noi pentru dumneavoastră, sau
puteţi alege să depuneţi direct, sau puteţi trimite prin scrisoare
recomandată Formularul completat la Administraţia Financiară în
oraşul în care aveţi domiciliul stabil (înainte de 25 mai 2015).
Nu-i aşa că a fost uşor?
Copiii şi părinţii lor vă mulţumesc că v-aţi gândit la ei!

