
Podieľajte sa svojím % z dane 
na zlepšení komunity 
Občianske združenie #accacelife

Vnímanie potrieb v prostredí okolo nás a uvedomovanie si našej zodpovednosti voči spoločnosti, v ktorej 
pôsobíme, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných firemných aktivít. Pevne veríme, že  
angažovanie sa v miestnych komunitách a vytváranie pozitívneho vplyvu na ľudí a organizácie, ktoré v nich 
fungujú, je rovnako dôležité, ako každá služba, ktorú poskytujeme. 
Pod záštitou #accacelife sme preto v minulom roku pomáhali vo viacerých oblastiach:

Ďakujeme!

Spoločnosť Accace na Slovensku rovnako prispieva na charitatívne projekty organizované jej zamestnancami 
svojím % zo zisku. Pridajte sa k nám, pomôžte Vašimi 2%  alebo 1% z dane spoločnosti občianskemu 
združeniu #accacelife a inšpirujte tak dobré skutky na Slovensku.

Prečo sme založili #accacelife?
„Ako firma sme dosiahli veľkosť, keď už zisk nie je naším hlavným cieľom a kedy by sme už spoločnosti, v 
ktorej pôsobíme mali postupne aj niečo vracať. Netvrdím, že zisk nie je dôležitý, ale tak ako sa o oň máme 
vedieť rozdeliť s kolegami, mali by sme ním aj podporiť verejnoprospešné projekty okolo nás. Pevne verím, že 
práve naše občianske združenie #accacelife k ich realizovaniu pomôže v čo najväčšej miere.“ Peter Pašek, 
zakladateľ #accacelife a partner spoločnosti Accace

Alebo si jednoducho stiahnite už vyplnené tlačivo tu.

Prečítajte si našu prehľadnú infografiku ako darovať:
■ 2% z dane, ak ste fyzická osoba s dobrým srdcom
■ 1% z dane, ak ste právnická osoba s dobrým úmyslom

Rozhodli ste sa pre #accacelife? Výborne, budete potrebovať nasledovné údaje:
IČO: 51248921
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: #accacelife
Sídlo: Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

ekologické a environmentálne 
projekty neBUĎ príZEMný, Hor 
sa do lesa

pro-bono workshopy a online poradňa pre 
pracovníkov neziskových organizácií

vzdelávanie a motivácia študentov stredných škôl - 
mladých podnikateľov - prostredníctvom praktických 
odborných workshopov a webinárov

pravidelná vecná aj osobná 
pomoc núdznym

Vaše % z dane pre #accacelife = viac inšpirácie pre dobré skutky na SlovenskuVšetky Vaše finančné dary budú priamo a v plnej výške použité na podporu konkrétnych projektov 
v oblasti ekológie, vzdelávania, pomoci núdznym a budovania lepšej a vzdelanejšej spoločnosti. 

https://accace.sk/wp-content/uploads/sites/9/2019/01/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-dane-2018_accacelife.pdf
https://accace.sk/je-jednoduche-darovat-2-z-dane-infografika/
https://accace.sk/firmy-darujte-svoje-1-z-dane-je-to-jednoduche-infografika/

