PODARI 0,5% DOHODNINE

Spoštovani!

Na vas se obračamo s povabilom oziroma prošnjo, da storite majhen, a za nas zelo pomemben
korak, in podprete naše delo tako, da prispevate del dohodnine za Fundacijo Poti miru v
Posočju
. Do 31. decembra
lahko 0,5 % dohodnine podarite dobrodelnim in nevladnim organizacijam, ki delujejo za skupno
dobro.

Postopek je zelo enostaven: na 1. spodnji povezavi najdete vse informacije, obrazec in
navodila. Da bi vam olajšali delo, vam na 2. povezavi pošiljamo obrazec, ki ga samo izpolnite,
natisnete in pošljete po pošti na najbližji davčni urad oz. ga oddate elektronsko.

1. povezava: edavki

2. povezava: obrazec

Naši podatki:
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«
Gregorčičeva ulica 8
5222 Kobarid
Davčna številka: SI27032078

Fundacija Poti miru v Posočju ureja, obnavlja in predstavlja dediščino soške fronte v naravi,
raziskuje zgodovino prve svetovne vojne ter razvija kulturni turizem. Vzpostavlja 400 km dolgo
daljinsko pohodniško
Pot miru od Alp do Jadrana, od Loga
pod Mangartom do Trsta, ki pohodniku in/ali kolesarju poleg naravnih znamenitosti Zgornjega
Posočja, Goriške, Brd in Krasa predstavi zgodbo in dediščino 1. svetovne vojne, ki jo v naravi
noben domačin, naključni obiskovalec ali turist ne more prezreti. Fundacija razvija
blagovno znamko
Pot miru (Walk of Peace)
, pod okriljem katere se povezuje s pomembnimi organizacijami, muzeji in drugimi institucijami
v Evropi, ki se ukvarjajo s 1. svetovno vojno. Vse to z dolgoročnim ciljem graditi
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Evropsko Pot miru
, ohranjati spomin, spodbujati sobivanje in vrednoto miru ter sodelovati v evropskih projektih.

Trenutno je na Fundaciji zaposlenih 8 oseb iz Posočja, s VII. stopnjo izobrazbe, ki se trudijo
čim več sredstev za delovanje pridobiti tudi na evropskih razpisih.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili pri ohranjanju poslanstva in razvoju vizije Poti miru.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za kakršnokoli podporo, vam želimo lepe praznične dni in vse
dobro v prihajajočem letu 2020!

Ekipa Fundacije Poti miru v Posočju
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