DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MOČVIRSKI TULIPANI
TRŽAŠKA 74
1000 LJUBLJANA

Spoštovani prijatelji taborniškega gibanja!
Gotovo veste, da lahko 1 % svoje dohodnine, ki sicer ostane v državni blagajni, namenite različnim
nevladnim organizacijam, ki jim je država priznala status organizacij, upravičenih do dela dohodnine. Z
veseljem vas obveščamo, da je Društvu tabornikov rod Močvirski tulipani uspelo pridobiti status društva v
javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja ter športa, kar predstavlja dodaten vir financiranja
naših dejavnosti iz dohodnine posameznikov - seveda, če se boste za to odločili.
Z vašim prispevkom bo naše delovanje finančno trdnejše, naše vzgojno delo bolj kakovostno, naši vodniki,
vodje in člani pa bolje usposobljeni in pripravljeni na taborniške in življenjske izzive.
Prosimo vas, da nam namenite 1 % dohodnine in s tem prispevate k rasti in uspešnejšemu delovanju
našega rodu. Ta del svoje dohodnine (po 0,1 % do skupne vsote 1 %) lahko seveda namenite več
organizacijam po lastni izbiri.
Priložili smo obrazec za donacijo dela dohodnine. Izpolnjen obrazec nam lahko do konca decembra 2021
pošljete po pošti ali oddate vodniku na vodovih srečanjih.
Za prijaznost se vam vnaprej zahvaljujemo.
Taborniški ZDRAVO!
Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani

Vaš podpis odloča o tem, ali boste 1 % dohodnine pustili državi
ali pa jo boste namenili nam.

O našem taborniškem društvu
Smo društvo tabornikov, ki deluje na širšem območju zahodnega dela Ljubljane in pokrivamo osnovne šole
Vič, Bičevje in Vrhovci, k nam pa prihajajo tudi otroci iz ostalih ljubljanskih šol, Brezovice, Loga, Dragomerja
in celo Horjula.
Mlade spodbujamo k temu, da bi postali čim bolj samostojni, znali živeti v svetu, ki se tako hitro spreminja,
s spoštovanjem do sebe, drugih in okolja. Mladim želimo pokazati zdrav in drugačen način preživljanja
prostega časa, ki se v čim večjem obsegu dogaja v naravi. Ravno s tem razlogom, poleg tedenskih sestankov
na sedežu našega društva, pripravljamo tudi različne mesečne izlete in druge aktivnosti, med zimskimi
počitnicami zimovanja in med poletnimi počitnicami deset dnevne tabore.
Več o našem društvu lahko izveste na spletnem naslovu: http://mocvirc.si/.

