
2% PENTRU GIMINI-UL DIN TINE

La Gimini urmărim să trăim o viață autentică, în pace și bucurie și parcurgem 
împreună un drum spre forma noastră maximă, eul nostru autentic. În același timp îi 
ajutăm pe ceilalalți să trăiască o viață autentică, în pace și bucurie. 

Dragilor, 
Gimini își dorește să intre într-o nouă etapă, iar pentru aceasta avem nevoie de 
ajutorul vostru, al tuturor celor care au venit la workshop-uri și au simțit că au primit 
ceva valoros.
Implică-te și ajută-l pe Gimini să facă și mai mulți oameni fericiți, așa cum poate ai 
devenit și tu în urma modulelor desfășurate împreună.  Contribuția ta este foarte 
importantă pentru noi și pentru cei care vor participa pe viitor la Gimini Workshop. 
Dacă apreciezi ceea ce realizăm și crezi că mai mulți oameni ar trebui să aibă acces la 
modulele pe care le desfășurăm, 
REDIRECȚIONEAZĂ CĂTRE GIMINI 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT
Ne poți ajuta să ne îndeplinim obiectivul urmând pașii de mai jos: 
Listează, completează cu datele tale personale și semnează formularul 230 (pentru 
venituri salariale) sau 200 (pentru alte surse de venituri) astfel încât să redirecționezi 

2% din impozitul pe venit către Gimini. Atenție, venitul tău net nu va fi afectat, cei 
2% vor fi redirecționați din impozitul care a fost deja plătit către bugetul de stat.

Vino cu formularul completat  și semnat la Sediul Gimini în fiecare marți între orele 
18-21 sau joi și vineri între orele 9-17, iar de restul ne vom ocupa noi.
Vă încurajăm să discutați și cu alți oameni apropiați vouă și să îi rugați să completeze 
și ei unul dintre formularele de mai sus, în funcție de natura veniturilor pe care le au.  
Formularele de 2% nu pot fi completate pentru mai multe organizații, astfel încât dacă 
ați redirecționat deja acei bani, nu veți mai putea depune din nou documentul, la fel se 
întâmplă și în cazul apropiaților voștri.
Termenul limită este data de 15 mai 2015.

Vă mulțumim pentru sprijinul vostru!
Echipa Gimini Workshop

https://www.dropbox.com/s/ohjzapxcftsv1af/declaratie_200.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yzngfipegs4mcl5/declaratie_230.pdf?dl=0

