SPRIJINIȚI ACTIVITATEA
ASOCIAȚIEI OBȘTEȘTI
„INSULA FERICIRII”
CU CELE 2%
DIN IMPOZITUL PE VENIT

Cine suntem noi?
În anul 2014, pe lângă Biserica Ortodoxă
„Acoperământul Maicii Domnului” din satul
Ghidighici, a fost înfiinţată Asociaţia Obştească
„INSULA FERICIRII”, care a fost înregistrată în
cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, cu
nr. 7044 din 23 decembrie 2014.
Asociaţia Obștească „Insula Fericirii” este o
organizaţie
de
binefacere,
neguvernamentală,
apolitică, nonprofit, care promovează și susţine
proiecte caritabile, culturale, sociale, educaţionale,
sportive şi ecologice.
Care sunt proiectele noastre?
1. Reducerea sărăciei în rândul familiilor socialvulnerabile;
2. Susţinerea,
reabilitarea
şi
resocializarea
persoanelor aflate în detenţie în cele 17
penitenciare din țară;
3. Prevenirea HIV/SIDA, TB, hepatitelor virale,
alcoolismului, fumatului și altor vicii în rândul
elevilor, tinerilor și deţinuţilor;
4. Prevenirea violenţei în familie și a traficului de
fiinţe umane;
5. Promovarea modului sănătos de viață;

6.
7.
8.
9.

Asistenţa persoanelor cu dizabilităţi;
Prevenirea suicidului;
Protejarea mediului;
Desfăşurarea
activităţilor
educaţionale,
culturale, ştiinţifico-cognitive şi sportive;
10. Promovarea voluntariatului.
Cine sunt beneficiarii noștri?
- Copiii orfani;
- Copiii din familii social-vulnerabile;
- Copiii din familii monoparentale;
- Persoane în etate solitare;
- Persoane cu dizabilități;
- Persoane aflate în detenție.
Ce planuri avem noi pentru viitor?
Pentru ca misiunea noastră să se desfășoare cu mai
mult succes și în condiții potrivite serviciior propuse,
în anul 2015 în localitatea Ghidighici, am început
construcţia Centrului de Caritate, Credinţă şi Cultură
„Insula Fericirii”, care va cuprinde următoarele
compartimente:
1. Cantină socială;
2. Curăţătorie socială;
3. Baie socială;

4. Centru de zi pentru copiii din familii socialvulnerabile;
5. Centru pentru vârstnici solitari;
6. Sală de recuperare fizică;
7. Adăpost temporar pentru persoanele aflate în
dificultate;
8. Clase de studii;
9. Bibliotecă publică;
10. Centru media (posture de radio și tv, editură).
Acest centru va deveni o adevărată insulă a fericirii şi
mângâierii pentru cei suferinzi şi îndureraţi. Iar la
intrare vom afişa următorul mesaj:
Dacă suferi, oricine ai fi, intră, mănâncă,
odihneşte-te, recapătă-ţi speranţa, aici eşti
iubit!
Cum ne puteți ajuta?
Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2018
persoanele fizice pot desemna 2% din suma
impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget
pentru anul 2017 în favoarea unui beneficiar eligibil
(ONG sau culte religioase și părțile componente ale
acestora). Ministerul Justiției deja a întocmit și plasat
pe pagina sa web Lista beneficiarilor desemnării

procentuale, care poate fi accesată la următorul
link: www.justice.gov.md
Pentru a desemna 2% din suma impozitului său pe
venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2017,
persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:
1. Să completeze Declaraţia persoanei fizice cu
privire la impozitul pe venit (Formular CET 15).
2. În secţiunea ,,Desemnarea procentuală” să
introducă Codul fiscal (IDNO) al Asociației
Obștești „Insula Fericirii”: 1014620010144.
3. Să prezinte organului fiscal (fie pe suport de
hîrtie fie în format electronic) Declaraţia
(Formular CET 15) nu mai tîrziu de 30
aprilie 2018.
Menționăm că prin amendamentele efectuate la
Codul fiscal prin Legea nr.281 din 16.12.2016 a fost
extins termenul de prezentare a Declarației cu privire
la impozitul pe venit pentru persoanele fizice de la
25 martie la 30 aprilie.
Nerespectarea cerințelor din pașii descriși mai sus vor
duce la anularea desemnării efectuate.
Cu cele 2 % puteți să sprijiniți activitatea socialcaritabilă, educaţionala și misionară a Asociației
Obștești „Insula Fericirii”, iar prin aceasta să aduceți

mai multă lumină și fericire celor întristați, să hrăniți
pe cei flămânzi, să îmbrăcați pe cei goi!

Rechizitele noastre bancare:
C/F: 1014620010144
IBAN: MD33AG000000022512474878
BIC: AGRNMD2X885
B.C. “Moldova Agroindbank”SA, fil.1, Chişinău
Contacte:
Președintele A.O. Insula Fericirii: Maxim Melinti
Adresa:
mun. Chișinău, MD-2088, s. Ghidighici,
str. Ștefan cel Mare, 55A,
tel./fax:
022-71-01-49, 0792-56-111.
e-mail:
insulafericirii@gmail.com
http://insulafericirii.org/
http://biserica-ghidighici.md/

2 bănuți ai văduvei = 2 % din venitul anual!
"Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând darurile
lor în vistieria templului. Şi a văzut şi pe o văduvă
săracă, aruncând acolo doi bani. Şi a zis: Adevărat
vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai
mult decât toţi.Căci toţi aceştia din prisosul lor au
aruncat la daruri, aceasta însă din sărăcia ei a
aruncat tot ce avea pentru viaţă." Luca 21,1-4.

În fiecare zi facem ca viața oamenilor să
devină mai bună!

