DRUŠTVO ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju,
Zaloška c. 40, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.:01 544 47 61, E-mail: info@altra.si
SPOŠTOVANI,
Želimo vas seznaniti z namenskim plačevanjem dohodnine. Imate namreč možnost, da delež 0,5 %
dohodnine namenite humanitarni organizaciji.
Društvo Altra je najstarejša nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki že skoraj 30 let izvaja
programe s področja duševnega zdravja v skupnosti. V letošnjem letu je naše usluge koristilo
približno 850 oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih bližnjih. Pri izvajanju poslanstva
sodelujemo z mnogimi uglednimi ustanovami, strokovnjaki, akademiki in raziskovalci.
VAŠA ODLOČITEV, DA PRAV NAM NAMENITE DELEŽ OD DOHODNINE, NAM BO VELIKO POMENILA.
Denar iz dohodnine namenjamo nadaljnjemu razvoju programov in pomoči. Ljudem s težavami v
duševnem zdravju veliko pomeni, da so lahko vključeni v okolje, ki je strpno, človekoljubno in
humano.

PODARI 0,5% DRUŠTVU

V društvu se zavzemamo za razvoj učinkovitih skupnostnih služb na področju duševnega zdravja, za
odpravljanje vseh vrst predsodkov do duševnih motenj in za odpravo diskriminacije do ljudi s
težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev.
Programe, storitve in aktivnosti izvajamo z namenom, da se osebam s težavami v duševnem zdravju
izboljša kakovost življenja in življenje v družbi. Storitve so namenjene tudi njihovim bližnjim in
prijateljem.

Društvo izvaja javne socialno varstvene programe, znotraj katerih se odvija paleta raznolikih
aktivnosti in storitev, in sicer:
Stanovanjske skupine, ki so namenjene ljudem z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in
potrebujejo bivanjsko oskrbo ter pomoč in podporo pri vsakdanjem življenju. Nudimo možnost
namestitve za 42 uporabnikov/uporabnic;
Svetovalnica, v okviru katere nudimo pomoč in podporo posameznikom s težavami v duševnem
zdravju in njihovim bližnjim, svojcem. Storitve zajemajo informiranje, osebno svetovanje, osebno

pomoč, vodenje skupin za samopomoč, spremljanje na terenu in aktivnosti s področja ozaveščanja in
promocije duševnega zdravja;
Dnevni center, katerega namen je izvajanje psihosocialne rehabilitacije za osebe s težavami v
duševnem zdravju, odprava materialne in socialne izključenosti ter izboljšanje njihove kvalitete
življenja. Izvajamo delavnice in aktivnosti iz športnega, kulturnega in družabnega področja;
Zagovorništvo, gre za program namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju, ki za varovanje
svojih interesov, dostojanstva, integritete in pravic potrebujejo zagovornika.
V enoti na Prevaljah (Koroška) imamo stanovanjsko skupino v okviru programa Mreže stanovanjskih
skupin, program Svetovalnice z elementi dnevnega centra ter program Zagovorništva od leta 2018.

V kolikor pa nas želite bolje spoznati, pa vas vabimo da nas poiščete ali informacije pridobite na naši
spletni strani www.altra.si in https://www.facebook.com/drustvoaltra/.

Že v naprej se vam najlepše zahvaljujemo za sprejeto odločitev, da izberete našo organizacijo in nam
namenite del dohodnine. Vaš prispevek nam bo v veliko pomoč pri nadaljnjemu izvajanju storitev in
aktivnosti.
V letu 2020 pa naj vas spremlja dobro počutje in trdno duševno zdravja!
Hvaležni vam bomo, če lahko našo prošnjo posredujete še drugim in nam tako pomagate širiti mrežo
pri promociji in preventivi duševnega zdravja.

Dr. Suzana Oreški
Predsednica društva Altra

Prilagamo obrazec, na katerem izpolnite svoje podatke in ga pošljete na pristojni davčni urad ali na
naš naslov; Društvo Altra, Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
Davčna številka zavezanca:

(Ime in priimek davčnega zavezanca)

(Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(Poštna številka, ime pošte)

(Pristojni davčni urad, izpostava)
ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oziroma naziv
upravičenca
DRUŠTVO ALTRA
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