Darujte svoje 2% z daní na službu
Mládeže pre Krista – Slovensko
Ak by ste radi podporili službu Mládeže pre Krista – Slovensko,
môžete tak urobiť poukázaním 2 % dane z príjmov.
Neplatíte o nič viac, len využívate svoje zákonné právo dať 2 %
zo svojich daní neziskovým organizáciám, ktoré sú pre tento
účel zaregistrované.
Poukázaním 2% z daní finančne podporíte aktuálne projekty a služby MPK Slovensko:
Rekondičné centrum Kráľova Lehota, televízia LifeTV, festival CampFest, Konferencia Mobilizácia,
Konferencia kresťanských učiteľov, Konferencia kresťanských služobníkov, škola Timothy Worship Centrum,
služba kresťanského poradenstva Nová DNA, Misijné centrum Ranč Kráľova Lehota a kapela Timothy.

Rekondičné centrum je novou službou MPK
Slovensko, ktorú práve rozbiehame. Chceme
vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sa nachádzajú
v krízových životných situáciách a potrebujú
dlhodobejšiu pomoc. Pracujeme na tom, aby
sme na Ranči v Kráľovej Lehote vytvorili
bezpečné miesto, kde by títo ľudia mohli
bývať, žiť a pracovať v spoločenstve, mali by
možnosť pravidelnej služby poradenstva
a modlitby so skúseným kresťanským
poradcom a priestor na odpočinok, duchovný
rast a postupný zdravý návrat do bežného
života.
„Prísť na Ranč bolo najlepšie rozhodnutie
v mojom živote, možno mi to zachránilo
život a robiť dobrovoľníka zmenilo môj
pohľad na prácu a na službu. Myslím si, že
od príchodu na ranč som porástol vo vzťahu
s Bohom viac, než za celý predchádzajúci
život. Hlavne som dostal iný pohľad na
Boha, ktorý je oveľa slobodnejší, takže sa
vzťahu s Ním už nemusím báť.“ (dobrovoľník
Marek)

Ranč Kráľova Lehota je dejiskom väčšiny
našich konferencií, ale radi poslúžime aj Vám
na Vašich dovolenkách,
táboroch a
konferenciách.
Ponúkame
ubytovanie
a stravovanie, táborisko pre camping,
konferenčnú miestnosť, športové ihriská.

Cez kresťanskú televíziu LifeTV, ktorá vysiela
od októbra 2016, vytvárame priestor pre
cirkevné zbory a spoločenstvá na Slovensku,
aby do obývačiek ľudí jednoducho
a nenásilne priniesli evanjelium o Pánovi
Ježišovi.
Vysielame
záznamy
našich
konferencií a kázní z rôznych kresťanských
cirkví, chvály, koncerty, filmy, relácie z našej
vlastnej produkcie, a iné.

Multižánrový festival CampFest je každoročne stretnutím viac ako 6000 mladých ľudí
a veľkou radostnou oslavou nášho Boha,
ktorý je hodný všetkej chvály. Spoločne
túžime po prebudení a premene mladej
generácie a celej spoločnosti. Na štyroch
pódiách prinášame pestrú zmes uctievania,
koncertov, tanca, prednášok, seminárov,
divadla, filmu, detského programu, športov
a kreatívnych dielní. V nadväznosti na
CampFest sme niekoľkokrát za posledné roky
pripravili večer chvál Awakening Slovakia.

Ide o 18 víkendoviek zameraných na rozvoj
kreativity v uctievaní. Vyučovanie prebieha
v siedmich odboroch: hudba, tanec, vizuálne
umenie, modlitba, video a grafika, zvuk,
mediálna komunikácia.

Kresťanské poradenstvo je služba osobného
rozhovoru a modlitby. Aplikuje biblické
princípy pod vedením Ducha Svätého
a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich
problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným
ľuďom. Škola Nová DNA je dvojročný cyklus
víkendových seminárov, na ktorých prakticky
učíme ľudí tejto službe. Naši skúsení
poradcovia spolu s absolventmi školy slúžia
na festivale CampFest, počas roka v našich
poradenských centrách, na konferenciách
Nová DNA – praktické poradenstvo, a tiež vo
svojich zboroch a spoločenstvách.

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela.
Veríme, že naše uctievanie prináša zvuky a
melódie Jeho Kráľovstva, ktoré sú odrazom
Neba a s Jeho Kráľovstvom prichádza
uzdravenie, nádej a nové sny.

POKYNY NA POUKÁZANIE 2% (3%)
Pre zamestnancov
◦ Požiadajte svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov a o
vystavenie potvrdenia o zaplatení
dane.
◦ Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %
dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2%
zaplatenej dane. Tlačivo vyhlásenia
nájdete na:
◦ Najneskôr do 30. apríla 2019
pošlite/doručte formuláre daňovému
úradu v mieste vášho bydliska.

Pre právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré si samé podávajú daňové
priznanie.
Do 31. marca 2019 podajte daňové
priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou
daňového priznania.
ÚDAJE o ORGANIZÁCII
IČO: 35510561
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Mládež pre Krista –
Slovensko
Sídlo: Pavlovičovo námestie 45, 080 01
Prešov

DOBROVOĽNÍK
Ak ste v roku 2018 pracovali aspoň 40
hodín ako dobrovoľník, máte možnosť
venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu,
pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník,
o potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti
a priložte toto potvrdenie k vyhláseniu
o poukázaní 3% alebo k daňovému
priznaniu.
KONTAKT
Email: dvepercenta@mpks.sk

