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Støt Pindstrup Centret med gavebidrag - det betyder alt for os.
Pindstrup Centret modtager hvert år mange fine donationer fra både private, fonde og virksomheder.
Disse bidrag gør det bla. muligt fortsat at bevillige ”friplads” til de børn hvis familier er særligt vanskeligt
stillet økonomisk eller dem der af den ene eller anden grund får afslag på deres ansøgning til
kommunen.
Flere og flere familier er så hårdt presset i deres hverdag, at de ikke orker at tage kampen op med
kommunen til trods for, at kommunerne gennem serviceloven har en forpligtigelse til at støtte børns
deltagelse i ferieaktiviteter. Mange af de børn der kommer på ferielejr på Pindstrup Centret kan grundet
deres sociale-, fysiske- og/eller psykiske handicap ikke sendes på f.eks fodboldskole, svømme- eller
ridelejr.
Pindstrup Centret har de sidste mange år også fået tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til
gennemførelse af vores ferielejre. Dette tilskud er igen i år blevet beskåret og da Arbejdsmarkeds
Feriefond endnu ikke har fastsat de økonomiske rammer for uddeling af midler til ferieophold i år 2019,
forudser vi at tilskuddet nedsættes yderligere i 2019 pga. den nye ferielov.
Derfor har vi brug for din hjælp!
Vi skal hvert år indsamle mindst 100 bidrag for at blive på listen over godkendte, almennyttige
foreninger.
SKAT’s vilkår for almennyttigt velgørende arbejde betyder, at vi skal godkendes efter reglerne i
Ligningslovens § 8 A, og vi skal bl.a. dokumentere, at en bred kreds af privatpersoner hvert år støtter
fonden med minimum 200 kr.
Ellers kan vi IKKE modtage skattefrie gaver til vores arbejde for familier og deres børn med handicap.
Lige nu arbejder vi ihærdigt på at opfylde betingelserne. Så vi tillader os at forespørge, om du igen har
lyst til at støtte os? Et personligt bidrag på min. 200 kr. eller mere er fradragsberettiget og går
ubeskåret, sammen med overskuddet fra vores kursuscentre, til fondens og de mere end 200 frivillige
ulønnede voksnes arbejde for familier og deres børn med handicap.
Sådan gør du
Du kan hjælpe os ved snarest at indbetale et beløb via netbank: <73> <83660414> eller til Djurslands
Bank: reg.nr. 7260 kontonr. 0002025982 eller via MobilePay 45249
HUSK venligst at anføre CPR-nummer, så vi kan indberette til SKAT.
På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne sige tusind tak for din støtte.
Med venlig hilsen
PINDSTRUP CENTRET
John E. Hansen
Formand for bestyrelsen

