TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁROK,
TISZTELT BARÁTAINK!
ÖNÖK IS SEGÍTHETIK a helybeli és környékbeli emberek keresztény alapokon
álló, értékes életszemléletben megvalósuló és igényes programokkal történő
összefogását, amennyiben jövedelemadójuk bevallásakor úgy rendelkeznek, hogy az
évi adójuk MÁSODIK 1 %-át a Jó Mester Alapítvány számára ajánlják fel!

Alapítványunk adószáma: 18210565-1-03
A Jó Mester Oktatási és Közösségépítő Alapítvány (rövid néven Jó Mester
Alapítvány) a Baja-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség Alapítványa!
Célja a közösségteremtés és közösségépítés, elsősorban az ifjúság, valamint a
családi élet szereplői körében, de minden más korosztályban is.
Kiemelt programjai: tematikus táborok, ifjúsági és családtalálkozók, szülői
fórumok, zarándokutak, tréningek, vetélkedők, stb. szervezése.
Közösségépítő céljai: a generációk összekapcsolása, családi életre nevelés,
szabadidő hasznos eltöltése, közös munka élménye, az öngondoskodás, a
környezetvédelem, emberi kisközösségek kezdeményező készségének felélesztése.
Alapítványunk katolikus indíttatású, tevékenysége keresztény alapokon áll, és
nyitott mindenki felé, aki keresi életéhez az igényeset, a szépet és a jobbat!
Amennyiben céljainkkal azonosulni tud, kérjük, segítse alapítványunkat adójának
MÁSODIK 1 %-ával.

--------------------------------------------------------itt levágandó-RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
18210565-1-03
A kedvezményezett neve:
JÓ MESTER OKTATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ
ALAPÍTVÁNY

TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁROK,
TISZTELT BARÁTAINK!
ÖNÖK IS SEGÍTHETIK a helybeli és környékbeli emberek keresztény alapokon
álló, értékes életszemléletben megvalósuló és igényes programokkal történő
összefogását, amennyiben jövedelemadójuk bevallásakor úgy rendelkeznek, hogy az
évi adójuk MÁSODIK 1 %-át a Jó Mester Alapítvány számára ajánlják fel!

Alapítványunk adószáma: 18210565-1-03
A Jó Mester Oktatási és Közösségépítő Alapítvány (rövid néven Jó Mester
Alapítvány) a Baja-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség Alapítványa!
Célja a közösségteremtés és közösségépítés, elsősorban az ifjúság, valamint a
családi élet szereplői körében, de minden más korosztályban is.
Kiemelt programjai: tematikus táborok, ifjúsági és családtalálkozók, szülői
fórumok, zarándokutak, tréningek, vetélkedők, stb. szervezése.
Közösségépítő céljai: a generációk összekapcsolása, családi életre nevelés,
szabadidő hasznos eltöltése, közös munka élménye, az öngondoskodás, a
környezetvédelem, emberi kisközösségek kezdeményező készségének felélesztése.
Alapítványunk katolikus indíttatású, tevékenysége keresztény alapokon áll, és
nyitott mindenki felé, aki keresi életéhez az igényeset, a szépet és a jobbat!
Amennyiben céljainkkal azonosulni tud, kérjük, segítse alapítványunkat adójának
MÁSODIK 1 %-ával.

--------------------------------------------------------itt levágandó-RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
18210565-1-03
A kedvezményezett neve:
JÓ MESTER OKTATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ
ALAPÍTVÁNY

