Spoštovani,
Domžale, 08 .10. 2020

Društvo Šola zdravja ima že 4.980 članov, ki vsako jutro ob 7:30 telovadijo po metodi
1000 gibov. Naša vizija je, da brezplačno jutranjo telovadbo pripeljemo v vsak
kraj, naselje oz. vas, v vseh 212 slovenskih občin. To uresničujemo korak za
korakom, saj se je ravno v času Covid-19 število naših članov in skupin povečalo. Skupaj
smo močnejši, bolj prepoznavni, lahko "lobiramo" in se pogovarjamo z ministrstvi in
lokalno skupnostjo, zagovarjamo in se borimo za interese starejših ter rekreacijo
starejših postavimo na pravo mesto (ne samo zapisano v strategijah in zakonih). Tako si
lahko izborimo tudi ustrezno finančno podporo za naše delovanje. Organizirani v Društvu
Šola zdravja, s strategijo in vizijo, smo trajnostni projekt.
Ob tem velja poudariti, da se je ravno v času pandemije Covid-19 izkazalo, da je naša
vadba varna, ker se izvaja zunaj na prostem, v razdalji najmanj 1,5 m, brez dotikanja in
uporabe rekvizitov. Lahko se pohvalimo, da še nihče od naših članov ni zbolel za korona
virusno boleznijo. Zdravje je naša največja vrednota!
Vabimo vas, da vi in vaši bližnji, ki so še delovno aktivni (zaposleni), s svojo
donacijo 0,5% dohodnine podprejo naše delovanje. S skupno podporo društvu Šola
zdravja bomo uspešnejši in bomo lahko uresničili našo dolgoročno strategijo za delovanja
društva ter omogočili zdravo in socialno vključeno preživljanje tretjega življenjskega
obdobja, s poudarkom na fizičnem in psihičnem ohranjanju zdravja naših članov in
prostovoljcev iz celotnega območja Slovenije. Zelo pomembno je redno druženje članov
društva pri jutranji telovadbi in ohranjanje socialnih stikov v smislu varovanja in krepitve
zdravja.
Postopek je enostaven. Izpolnjen in podpisan obrazec osebno prinesite ali pošljite po
pošti na naslov našega društva (Društvo Šola zdravja, Slamnikarska cesta 18, 1230
Domžale) s pripisom vašega imena.
Za vaše aktivno sodelovanje smo pripravili nagrade, in sicer:
-

Za 5 podpisanih donacij prejmete Trak Rausch Šola zdravja,
Za 10 podpisanih donacij prejmete Kapa Rausch Šola zdravja,
Za 20 podpisanih donacij paket PRESENEČENJA Šola zdravja.

Za dodatne obrazce lahko pokličete vsak ponedeljek in sredo, med 9:00 in 13:00, na
sedež društva Šola zdravja, številka 059 932 066.
Rok za oddajo podpisanih zahtev za donacijo 0,5% dohodnine je 20. 12. 2020.
Hvala za vaše sodelovanje in ostanimo zdravi!
Društvo Šola zdravja
Zdenka Katkič
predsednica društva
Društvo Šola zdravja, Slamnikarska c. 18, 1230 Domžale;
e-mail: drustvo.sola.zdravja@gmail.com, tel.: 040 397 277, www.solazdravja.com
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
____________________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

_________________________________
(podatki o bivališču, naselje, ulica, hišna številka)

_________________________
(poštna številka, ime pošte)

DAVČNA ŠTEVILKA

_________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

davčna številka

IME OZIROMA NAZIV UPRAVIČENCA upravičenca
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA

odstotek (%)

9 4 5 0 6 0 1 9

V /Na_____________________, dne____________________

0,5

______________________
(podpis zavezanca/ke)

član Društva Šola zdravja: ________________________
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