„Dobro Czynić”

Czyńmy dobro

D

obro Czynić MISJA CHARYTATYWNA, agenda naszego Kościoła, powstała dziesięć lat
temu, by wspierać działania dobroczynne.
Jako organizacja pożytku publicznego daje
formalno-prawne możliwości pozyskiwania 1% odpisów
podatku PIT.
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Pozyskane
fundusze
łania zwłaszcza tych zborów, z terenu
których urzędy skarbowe przekazały
najwięcej środków. W ostatnich latach
dofinansowane były charytatywne ak
cje zborów m.in. w Bielsku Podlaskim,
Ciechanowie, Dąbrowie Górniczej, Gru
dziądzu, Lidzbarku, Lublinie, Ostró
dzie, Olsztynie, Pabianicach, Płocku,
Wrocławiu, Warszawie. Wspierane były również inne
inicjatywy: Konferencja młodzieżowa, pomoc uchodźcom z Ukrainy, Kościół Uliczny, Misja „Poślij Mnie”,
Służba dla Małżeństw „Alma”, Friendship House Radom
itp. MISJA umożliwia również pozyskiwanie środków na
zindywidualizowane cele, co wymaga ścisłego przestrzegania obowiązujących procedur. Dobro Czynić
MISJA CHARYTATYWNA nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
Z opublikowanych w 2016 roku oficjalnych danych
o odpisach 1% podatku PIT za rok 2015 wynika, że:
 OPP uzyskały łącznie 617 521 600 zł
 88 OPP uzyskało po ponad 1mln zł (rekordzista zdobył 144 mln)
 Dobro Czynić MISJA CHARYTATYWNA uzyskało
73 228,83 zł, co daje 669. miejsce na 8108 OPP
uprawnionych do pozyskiwania odpisu 1%.

WNA

Wszystkim podatnikom, którzy nam przekazali 1%
swojego podatku, serdecznie dziękujemy. Dzięki temu
przez ostatnie pięć lat (niestety, nie dysponujemy danymi z pierwszych pięciu lat) zyskaliśmy 375.064,22 zł. Te
fundusze w całości przeznaczono na charytatywną
działalność, co jest udokumentowane
w ogólnodostępnych raportach. Liczy
my na to, że będziecie o nas pamiętać,
rozliczając podatki za 2016 rok.
Prosimy też o propagowanie naszej
Misji i możliwości odpisu 1% podatku
wśród swoich bliskich, przyjaciół, współpracowników. Nadal bowiem ponad połowa podatników nie korzysta z możliwości przekazania 1% swojego podatku
na wybraną OPP, a to ogromny potencjał, by razem
dobro czynić.

Fundusz 50+
Proponujemy uruchomienie w ramach Dobro Czynić
specjalnego Funduszu 50+, z którego wspierane byłyby
rodziny z dziećmi w szczególnie trudnych sytuacjach
życiowych (np. samotne matki czy rodzice wychowujące
jedno dziecko). Kierujemy go głównie do rodzin korzystających z rządowego programu 500 Plus, zachęcając
do składania do wspólnej kasy dziesięcin (i nie tylko) od
otrzymywanych z tego tytułu kwot, aby były spożytkowane zgodnie z pierwotną intencją i trafiły do rodzin
najbardziej potrzebujących. Wpłacając na ten cel na
rachunek Dobro Czynić, należy dopisać FUNDUSZ 50+.

Radosław Gasza

UWAGA! Istnieje inna OPP o zbliżonej nazwie. Nie jesteśmy fundacją, a MISJĄ CHARYTATYWNĄ.
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