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„Človek by mal mať peniaze vo svojej hlave nie vo
svojom srdci“
(Jonathan Swift)
Vážený zamestnanec/ zamestnankyňa,
minulý rok nám mnohí z Vás preukázali dôveru v podobe poskytnutia 2 % z
Vašich daní v prospech OTP READY Nadácie, za čo Vám ďakujeme.
Tieto peniaze prispeli k naplneniu čoraz väčšieho dopytu po vzdelávaní
a k otvoreniu nového školiaceho strediska. Z tohto dôvodu sa znova
uchádzame o Vašu podporu 2% pre pokračovanie našich aktivít a k ich
rozširovaniu.
Naša Nadácia sa snaží prostredníctvom školení realizovaných na školách
zvyšovať finančnú gramotnosť mladých ľudí. Je to z dôvodu, že podľa výsledkov
štúdie PISA 2015 úroveň vedomostí a zručností 15-ročných žiakov na
Slovensku v oblasti financií patrí medzi podpriemerné v rámci krajín OECD.
Vďaka neformálnemu spôsobu výučby im objasňujeme systém efektívneho
hospodárenia s peniazmi a usmerňujeme ich v oblasti tvorby finančných
rozhodnutí. Okrem toho sa snažíme v žiakoch rozvíjať aj zodpovednejší prístup
k sebe samému, druhým a k svojmu okoliu.
Nadácia je však malá, preto nedokážeme dostatočne naplniť dopyt po
vzdelávaniach, ktoré poskytujeme. Možno práve Vaše 2 % pomôžu zabezpečiť
účasť na školeniach viacerým žiakom a tak naplniť ciele na budúci rok, ktoré
sú:

Prevádzka
novootvoreného
školiaceho strediska

Vytvorenie nových
modulov pre
dospelých

Ďalšie vzdelávanie
a špecializácia pre
lektorov

Vyškolenie viac
ako 3200 žiakov

Ako OTP READY Nadácia Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich
daní v náš prospech a v prospech detí, ktoré aj vďaka Vám môžeme vyškoliť.
Uisťujeme Vás, že peniaze budú použité účelne.
Ďakujeme
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Postup na
poukázanie
2%

Po vykonaní ročného zúčtovania zaplatených
preddavkov na daň požiadajte svojho
zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane.

Z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate
si 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma,
ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní
sumy do výšky 2 % z Vašej
zaplatenej dane z príjmov
fyzických osôb podľa inštrukcií
v Poučení na vyplnenie
vyhlásenia, ktoré je pripojené
k Vyhláseniu.

Do Vyhlásenia napíšte
sumu, ktorú chcete
prijímateľovi poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda
Vyhlásenie spolu
s Potvrdením, pošlite na
personálne oddelenie
banky, alebo na daňový
úrad podľa Vášho bydliska

