
                    
Buna,

Desi traim in secolul vitezei putem inca sa dam timpului nostru valoarea pe care ne-o
dorim. 

Sa luam o scurta pauza din maratonul nostru zilnic si  sa sustinem imbunatatirea calitatii
vietii unor copii care au nevoie de noi pentru a supravietui!

Despre Fundatia “Copii in Dificultate”

Din 2003 pana in prezent Fundatia Copii in Dificultate a sustinut peste 18000 de copii ce
apartin  diferitelor  categorii  defavorizate  (copii  cu HIV/SIDA, copii  cu elemente  din spectrul
autist,  copii  cu risc crescut la abandon scolar, copii  ce provin din familii  defavorizate socio-
economic si copii cu dizabilitati profunde ce prezinta boli neurologice grave).

Unul dintre proiectele de suflet al Fundatiei Copii in Dificultate este  Centrul Specializat
pentru Copii cu Dizabilitati Profunde “Sf. Margareta”  destinat ingrijirii de tip paliativ pentru
copiii cu dizabilitati profunde ce prezinta boli neurologice grave ce au fost abandonati de parinti
sau ale caror familii nu se pot ocupa de ingrijirea lor datorita dizabilitatilor.

De ce va cerem ajutorul?

Pentru a putea inalta visul unui copil ce sufera de boli neurologice grave este necesara
implicarea  unei  echipe  multidisciplinare:  medici,  psihologi,  kinetoterapeuti,  asistenti  sociali,
asistenti medicali, infirmiere, care sa il ajute sa depaseasca toate obstacolele. Insa toate acestea
presupun costuri: 



Cum puteti ajuta?

Prin simpla directionare a 3,5% din impozitul datorat statului pe veniturile obtinute in
anul anterior.  Aveti astfel posibilitatea de a dona pentru o cauza sociala fara a plati nimic in
plus. 

IMPORTANT:
Fundatia  Copii in Dificultate este acreditată ca furnizor de servicii  sociale, avand

servicii sociale licentiate. Astfel, începând de anul acesta, completând formularul 230 poți
redirecționa 3,5% în loc de 2% din impozitul pe venit pentru programele noastre sociale.

Care sunt pasii de urmat?

1.Descarcati formularul 230 daca ati obtinut venituri din salarii in 2018. 
  ( http://www.cid.org.ro/wp-content/uploads/CID-230-2018.pdf ) 
2.Tipariti formularul  descarcat, completati-l cu datele dumneavoastra  si semnati-l.
3.Depuneti formularul sau trimiteti-l prin scrisoare recomandata pana la 15 martie   

                 2019 catre centrul ANAF de care apartineti cu domiciliul  
 (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm)

SAU
Trimiteti formularul prin posta la sediul Fundatiei   -  Str. Radu de la Afumati, nr. 16,

sector 2,  Bucuresti  ,  cod postal  020667-  pana pe data de  8 MARTIE si  ne ocupam noi de
depunerea lui.

Fiecare dintre noi putem sa mai adaugam o zi de viata in plus pentru un copil cu dizabilitati
profunde!

Va mutumim,
Echipa CID
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