Universul nostru exterior face parte din universul nostru interior!
Contribuie la frumusetea universului copiilor nostri!

2% catre programe destinate lor si noua tuturor!
Dragii nostri prieteni si sustinatori, oricine poate sa devina voluntar sau sustinator a unor proiecte de suflet si
cu suflet! Sa devina deci ajutor si sa aduca o contributie cat de mica, prin donatia sa, la lumea care ne inconjoara.
Important este doar sa iti doresti acest lucru!
Cu totii avem cel putin un lucru sau cauza la care ne pricepem suficient de bine si pe care o putem sustine si
impartasi cu toata forta; asadar, cu totii avem cel putin o abilitate, pricepere sau talent pe care sa il putem pune in
folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, in folosul strazii, al cartierului sau orasului in care traim sau in
folosul comunitatii in general. Cu totii avem posibilitatea sa donam 2% din impozitul pe veniturile noastre pentru a
sustine un program sau proiect drag, pentru a putea sustine si milita pentru o cauza ce reprezinta ajutor poate
neasteptat in multe dintre cazurile de educare si suport ale semenilor nostri.
Totul este sa ne dorim acest lucru si sa gasim acea organizatie care sa ne ofere oportunitatea potrivita de a
face acest lucru. Pentru o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiti si mai impliniti…
Programele si proiectele noastre traiesc atata vreme cat vom pune cu totii umarul pentru a le ajuta sa creasca si sa
mearga mai departe.
In doar cateva clipe puteti ajuta enorm, puteti completa cu datele voastre formularul destinat directionati
celor 2% din impozitul pe venit catre noi, ASOCIATIA FAMILIE SANATOASA. Daca v-am castigat increderea sau
daca girati cu incredere proiectele noastre pentru o viata mai sanatoasa, mai frumoasa, puteti decide ca aceasta
suma sa se indrepte catre noi, ajutandu-ne sa realizam actiuni de calitate, proiecte de suflet si pentru suflete, sa
oferim sprijin si consilierea noastra celor ce au nevoie de ele.
Cu recunostinta,
Echipa AFS

Formularul trebuie completat si depus la Administratia Financiara de care apartineti sau trimis prin posta cu
recomandata catre aceasta institutie pana la data de 25 Mai 2015.
Pentru venituri doar din salarii descarca formular 230
Pentru venituri din mai multe surse descarca formular 200
Datele A.F.S. ce trebuie in Declaratia 230 si Declaratia 200 complatate sunt:
1. Denumirea entitatii nonprofit: Asociatia Familie Sanatoasa
2. Codul de identificare fiscal a entitatii nonprofit: RO 28983458
3. Cod bancar a entitatii nonprofit: RO21BTRL04401205W66050XX
Descarca "Declaratia 230"
Descarca "Declaratia 200"

