NAMENITE DO 0,5 % DOHODNINE
SPOMINČICI

Do 0,5 odstotka svoje dohodnine lahko namenite v humanitarne namene. Ta del
dohodnine bi se sicer stekel v državni proračun, kar pomeni,
da je DONACIJA ZA VAS BREZPLAČNA.
Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija je bilo ustanovljeno leta 1997. Ustanovil ga je izredni
profesor dr. Aleš Kogoj, dr. med., specialist psihiatrije. Spominčica je neprofitna humanitarna
organizacija. Glavna naloga Spominčice je pomoč svojcem bolnikov z demenco, ki se pri skrbi za
obolelega znajdejo v velikih težavah in so pogosto izpostavljeni izgorevanju.
Spominčica že vrsto let uspešno izvaja program Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju
skladno s smernicami mednarodnih organizacij ADI in AE. Aktivnosti programa so namenjene
svetovanju in izobraževanje svojcev in skrbnikov obolelih za demenco, osveščanju javnosti o demenci
ter izobraževanju stroke o demenci in pravilnem pristopu do bolnika. Aktivnosti programa so:
•
•
•
•
•
•
•

Svetovalni telefon za svojce 059 305 555,
Skupine za samopomoč svojcem,
Posvetovalnica, osebna svetovanja,
Alzheimer Cafe, neformalna srečanja oseb z demenco, njihovih svojcev v sproščenem okolju,
izobraževanja Ne pozabi me za svojce oseb z demenco,
izobraževanja Demenci prijazno okolje (program Alzheimer Europe) za javne delavce in
druge, ki so v stiku z osebami z demenco,
izdajanje glasila Spominčica in gradiv za osveščanje javnosti o demenci.

0,5 % DOHODNINE LAHKO NAMENITE NA NASLEDNJE NAČINE:
• izpolnite obrazec na spletni strani eDavki ali
• izpolnite spodaj priloženi obrazec in nam ga pošljite na naslov:

Spominčica - Alzheimer Slovenija, Luize Pesjakove 9, 1000 Ljubljana ali
• ga pošljite na ustrezni davčni urad. Naslovi so na hrbtni strani.



PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
ime in priimek davčnega zavezanca

naslov, poštna številka, ime pošte

davčna številka zavezanca

pristojni davčni urad, izpostava

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Slovensko združenje
za pomoč pri demenci - Spominčica,
Alzheimer Slovenija
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Odstotek (do 0,5%)

5 8 6 7 4 7 2 1
dne

npr. 0,5%

podpis zavezanca/ke

SPOMINČICA SE VAM ZAHVALJUJE ZA VAŠO PODPORO!

