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Fundacija za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena
Hrast je močno drevo.
Odličnost mu dajejo trden les,
mogočna krošnja in odločne korenine. Potrpežljivo kljubuje zimi
in mrazu in
ponosno sega soncu v pozdrav.
Ko pa ga prebudi pomlad,
se vejice razživijo v mladih poganjkih.
Nežni listi se razvijajo v objemu življenja.
In tudi zadnje vlakno odmrlega lesa v trdem lubju slavi sporočilo,
ki ga nosijo.
Poslednje sanje starega hrasta, H. C. Andersen

Spoštovani,
Vrtec Hansa Christiana Andersena ima dolgoletno tradicijo izjemnega sodelovanja s starši. Začelo se je s »Kresničko«,
ki je zasvetila med otroki - z namenom obogatiti in polepšati otrokom bivanje v vrtcu. Zanetila jo je družina Seme. S
pomočjo donatorja Spektre smo v devetdesetih letih zelo obogatili igralne kotičke in igro otrok v njih. Ta projekt je zelo
povezal vzgojiteljice in starše ter postavil temelje za mnoge skupne aktivnosti. Ena izmed najpomembnejših je bila
ustanovitev Sklada vrtca. Le ta je finančno uspešen predvsem zaradi prostovoljstva in energije usmerjene v različne
dobrodelne dogodke in projekte. Ključni projekti, ki pripomorejo k uspešnemu delovanju so prihajajoči tradicionalni
predpoletni Živ Žav, jesenski Andersenov kros, prednovoletne predstave v katerih nastopajo naše sodelavke, novoletni
sejem izdelkov otrok in delavcev vrtca in Andersnov rokovnik. Izkupiček vseh dejavnosti se steka v sklad. Nezanemarljivi
pa so tudi prispevki posameznikov in družb, ki jih pridobivamo predvsem preko razvejanih socialni mrež.
Glavna usmeritev Sklada je omilitev socialnih razlik med otroci. Ponosni smo, da je sklad v letih delovanja omogočil
bivanje v naravi več kot 350 otrokom, ki sicer zaradi slabih socialnih razmer v družini takšnega druženja s svojimi sovrstniki
ne bi bili deležni. Otrokom s posebnimi potrebami sklad pomaga s financiranjem spremljevalcev za čas bivanja v naravi.
Poleg te dejavnosti sklad vsem družinam zagotavlja možnost izposoje športne opreme za otroke - alpskih in tekaških
smuči, čelad, pancarjev, rolerjev, plavalnih pripomočkov. S pomočjo sklada smo pridobili dvigalo za invalide, vozička
za oddelek s prilagojenim programom, knjige za vse družine, dodatno opremili telovadnico in večnamenski prostor,
ter športne rekvizite v vseh enotah … Ob izrednih družinskih situacijah (smrt, bolezen) sklad pomaga z donacijami
finančnih sredstev družinam v stisku.
To so vsekakor podatki, ki razveseljujejo in pomenijo, da delamo dobro. Prizadevali si bomo, da bo polnjenje skladovega
mošnjička še naprej tako uspešno, kot je bilo doslej.
Zaradi pripadnosti vrtcu si veliko bivših staršev in sodelavcev želi ohraniti stik z vrtcem in nadaljevati z dobrodelnostjo.
V ta namen smo pred dvema letoma ustanovili alumni klub »Prijatelji otrok Vrtca Hansa Christiana Andersena«. V njem
smo se zbrali podobno misleči - starši in sodelavci, ki si želimo narediti nekaj več za otroke. Alumni klub je svoje
poslanstvo uresničil s tem, ko se je letos ustanovila Fundacija za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena. Fundacija
dopolnjuje poslanstvo sklada, zaradi svoje pravne oblike pa omogoča tudi druge načine pridobivanja sredstev (npr.
namenitev 0,5% dohodnine).
Fundacija bo podpirala enakopravno vključevanje otrok iz socialno ogroženih družin v obogatitvene dejavnosti vrtca,
dvig raznolikosti in kakovosti dejavnosti za otroke ter zanimive projekte.
V imenu ustanoviteljev in prve uprave fundacije vas vljudno vabim k sodelovanju in podpori fundacije.
Peter Ribarič, predsednik fundacije

NSA CHRIS

TI

A

AND

OT R O K E V

RT

HA

NA

CA

A

ZA

RESEN

FU

NDACIJ

A

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

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

Fundacije za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena

25422391

0,5

V/Na 				

, dne
podpis zavezanca/ke

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva,
da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje
splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo
humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so
po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim
zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova
dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih
ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni
list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani
Davčne uprave Republike Slovenije:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_sv_seznam_donacij-precisceno.doc
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more
presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno
na zapisnik pri davčnem organu.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva
velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.
MF-DURS obr. DOHZAP št. 3

