Aj v roku 2019 môžete podporiť činnosť OZ SLOVO 2 % z Vašich daní
Vážení čitatelia a priaznivci knižnice,
ako sme Vás pred časom informovali, OZ SLOVO získalo v roku 2017 z dvoch
percent z daní sumu 1561,21 €, prevažne od zamestnancov SKN. Finančné
prostriedky sme použili na zaplatenie šlabikára pre 1. ročník základných škôl
v Braillovom písme a na spolufinancovanie Zborníka literárnych prác
nevidiacich a slabozrakých autorov, prezentovaných v rámci Klubovania na
Čingove v máji 2018. Šlabikár vytlačila SKN v náklade 20 ks v troch častiach
a bude slúžiť malým žiačikom, integrovaným v bežných základných školách na
Slovensku, ktorí majú problém dostať sa k šlabikáru v Braillovom písme
a obracajú sa na SKN. Zborník literárnych prác bol vydaný v náklade 80 ks
a distribuovaný účastníkom Klubovania na Čingove.
V roku 2018 vyzbieralo občianske združenie z 2 % sumu 1517,76 €. Suma bude
použitá opäť v súlade s poslaním OZ SLOVO, t. j. na podporu sprístupňovania
informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike a na
zabezpečenie ich kultúrnych a vzdelávacích potrieb.
Zároveň chceme poďakovať našim darcom za finančné dary na účet OZ SLOVO
v rokoch 2017 – 2018: JUDr. Ján Zimmermann, Dominika Javorová, Lucia
Časnochová, Marcela Franeková, Renáta Kiovská a ďalší dvaja neznámi
darcovia. Ďakujeme.
Aj v tomto roku môžete podporiť činnosť OZ SLOVO dvomi percentami z Vašich
daní. Postup pre fyzické aj právnické osoby, ako aj príslušné tlačivá nájdete na
webovej stránke SKN v hlavnom menu v riadku Podporte nás.
Činnosť občianskeho združenia môžete podporiť tiež prostredníctvom
poštového poukazu v pobočkách Slovenskej pošty, prípadne vkladom na účet
OZ SLOVO v bankových pobočkách alebo prostredníctvom internetbankingu.
Adresa príjemcu:
SLOVO, OZ na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým
postihnutím v SR
Štúrova 36
054 65 Levoča

Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK0309000000000520960662
BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s. je:
GIBASKBX
Ďakujeme.
Daniela Bonková, predsedníčka OZ SLOVO

