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împreuna pentru copiii cu disabilitati

Devino ambasador al Sperantei! Astazi este ziua perfecta pentru a începe!
Copiii cu dizabilitati din Timis au nevoie de ajutorul tau. Iata ce ai de facut:
•Descarca
formularul 230 pentru venituri numai din salarii
formularul 200 pentru alte venituri (în afara de salariu)
•Completeaza datele tale
Nu trebuie sa treci suma corespunzatoare procentului de 2% daca nu o stii. Ea va fi
completata de catre organele fiscale. Legea nu solicita atasarea unei copii dupa fisa
fiscala, dar se recomanda pentru facilitatea calcularii valorii 2% pentru fiecare
contribuabil în parte.
•Depune formularul completat înainte de 15 mai 2013, alegând una dintre variantele
de mai jos:
- Personal, la Administratia Financiara din orasul în care ai domiciliul
- Prin scrisoare recomandata, la Administratia Financiara din orasul în care ai
domiciliul
- Daca esti din Timisoara, ne poti împuternici pe noi sa îl depunem pentru tine
(contacteaza-ne pentru detalii)

Nu uita sa ni te alături pe
reţelele tale preferate! Mai
aproape de noi înseamnă mai
aproape de oameni ca tine!
'Like' pe Facebook
Urmăreşte-ne pe Twitter
Înscrie-te pe canalul nostru
YouTube
Vino cu noi pe Google+
www.copil-speranta.ro
www.adhd-speranta.ro

CINE SUNTEM
Fundatia de Abilitare “Speranta” este o organizatie neguvernamentala nonprofit care,
în cei peste 20 de ani de activitate, a ajutat mai mult de 1500 de copii cu dizabilitati si
familiile acestora, în vederea integrarii lor în scoala si comunitate.
CE AM REALIZAT PÂNA ACUM
Una din marile noastre reusite o reprezinta înfiintarea si sprijinirea unuia dintre
primele centre din România adresate copiilor cu dizabilitati, un adevarat pionier al
educatiei incluzive: C.R.A.E. “Speranta” din Timisoara (1993). În anii care au urmat,
Fundatia de Abilitare „Speranta” a înfiintat în judetul Timis alte patru centre pentru
sprijinirea copiilor cu dizabilitati:
Centrul “Porti deschise” din comuna Comlosu Mare (2007)
Centrul “Zâmbet de copil” din comuna Masloc (2009)
Centrul “APT” (Accepta, Protejeaza si Transforma) din Pischia (2010)
Centrul ALT din Timisoara (2010)
CE VREM SA FACEM CU BANII DIRECTIONATI DE TINE
Cu ajutorul vostru, dorim sa demaram înfiintarea unui centru pentru sprijinirea
copiilor cu dizabilitati cu vârste între 0-6 ani, pentru ca ei sa poata beneficia de
serviciile de recuperare potrivite pentru ei.
Vrem sa le oferim servicii terapeutice, educationale si sociale.
Vrem sa-i ajutam sa aiba un start bun în viata.
Copiii si parintii lor va multumesc ca v-ati gândit la ei!
Vizioneaza videoclipul nostru de pe YouTube despre campania
DOI LA SUTA PENTRU COPIII MICI CU DIZABILITATI
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