JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT
Děkujeme všem dárcům
a sponzorům, kteří poskytnutím
věcných či finančních darů podporují
naši činnost.

Pokud i Vy máte zájem podpořit naši
organizaci a pomoci tím lidem se zrakovým
handicapem, můžete tak učinit následujícími formami:
1. Finanční dar na účet 263521254/0300
2. Věcný dar
3. Givt
4. QR kód
Získané finanční prostředky či věcné dary podpoří služby a aktivity pro naše členy a klienty:
- odborné sociální poradenství;
- zájmové kluby, přednášky, besedy a návštěvy kulturních akcí;
- jednodenní poznávací zájezdy, víkendové a týdenní rekondiční a ozdravné pobyty;
- vydávání informačního zpravodaje;
- digitalizaci textů a tisk Braillova písma.

# 1. FINANČNÍ DAR
Jednou z forem podpory je finanční dar, převedený nebo zaslaný na účet naší organizace 263521254/0300. Dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb § 15 a § 20 si jak fyzické,
tak právnické osoby mohou hodnotu takového daru odečíst od základu daně.

Daň z příjmů za rok 2020 a 2021 lze snížit uplatněním poskytnutého daru
až do výše 30 % základu daně.

Fyzické osoby (včetně zaměstnanců) si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů,
pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne
2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu za období leden – prosinec daného
roku lze odečíst až do výše 30 % ze základu daně. Hodnotu vámi věnovaného daru prokážete
potvrzením o přijetí daru, které Vám rádi vystavíme.
Právnické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu daru, pokud jeho hodnota činí
alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze za období leden – prosinec daného roku odečíst až 30 % z již
sníženého základu daně. Hodnotu nám poskytnutého daru prokážete darovací smlouvou,
kterou společně uzavřeme.

# 2. VĚCNÉ DARY
Fyzické i právnické osoby mohou poskytnout naší
organizaci také věcný movitý i nemovitý dar. Jeho přijetí
bude stvrzeno potvrzením o převzetí nebo darovací
smlouvou.

# 3. GIVT
Předkládáme Vám další jedinečnou možnost pomoci naší organizaci prostřednictvím
internetového nákupu široké škály zboží a služeb na webu www.givt.cz. Většina lidí na
internetu nakupuje oblečení, obuv, věci do domácnosti nebo například dárky. Kouzlo tkví v
tom, že vybraný internetový obchod po Vašem nákupu zasílá několik procent
z ceny nákupu naší organizaci, pokud ji zvolíte. Nakupující to nestojí vůbec nic navíc,
a přitom přispějí na dobrou věc.
Částka, zaslaná na náš účet prostřednictvím givt.cz,
podpoří služby, poskytované v rámci celé republiky –
například

Knihovnu

digitálních

dokumentů,

Středisko

výcviku vodicích psů, Navigační středisko, vydávání
časopisu ZORA a dalších periodik pro zrakově postižené.
Podpořeny

budou

i

v jednotlivých regionech.

aktivity

Oblastních

odboček

Jak na to:
Před nákupem navštivte www.givt.cz a hned na úvodní stránce uvidíte dvě políčka,
z nichž v levém vyberete internetový obchod, kde chcete nakupovat a v pravém vyberete naši
organizaci SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Potom kliknete na zelené políčko Zahájit nákup, na následující stránce se pak buď můžete
přihlásit nebo nakoupit anonymně.
Po kliknutí na jednu z těchto variant se dostanete na stránky Vámi vybraného internetového
obchodu a již nakupujete, jak jste zvyklí.

# 4. QR KÓD
Platby pomocí QR kódu - viz níže - jsou směřovány na sbírkový účet Bílé pastelky, číslo
účtu: 8888332222/0800.
Při platbě zadejte variabilní symbol 169, předvyplněná částka je 50 Kč, je možné ji upravit.

DĚKUJEME!

