Prečo svojím % z dane
podporiť #accacelife?

V roku 2019 sme vďaka % z daní našich podporovateľov
mohli zrealizovať množstvo zaujímavých projektov v oblasti
vzdelávania a podporiť organizácie & ľudí, ktorí sú odkázaní
na pomoc druhých.
Rozhodli ste v roku 2020 podporiť projekty realizované o.z. #accacelife?

Vybrali sme pre vás 10 dobrých dôvodov
▪

Poznáte nás a viete, že uvedomovanie si našej zodpovednosti voči spoločnosti, v
ktorej pôsobíme sa stalo neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných firemných
aktivít. Presvedčte sa o tom tu!

▪

V roku 2019 sme vďaka #accacelife poskytli bezplatné vzdelávanie alebo finančnú
podporu až 31 spoločensky prospešným organizáciám na Slovensku.

▪

9 konkrétnym rodinám v ťažkej životnej situácii sme v rámci nášho projektu ESO
POMOCI prerozdelili sumu v hodnote 3 500 EUR.

▪

Vďaka nášmu akceleračnému programu #accacelife akcelerátor sme podporili,
vzdelávali a mentorovali 14 slovenských startupov, ktoré sa zameriavajú na riešenia
v oblasti ekológie, vzdelávania a zdravia.

▪

Víťaz akcelerátora, startup Glycanostic, ktorý sa zaoberá neinvazívnou a včasnou
diagnostikou rakoviny, získal bezplatné poradenstvo Accace a od #accacelife
finančnú výhru v hodnote 1 500 EUR.

▪

Sumou 500 EUR sme prispeli na rozvoj didaktickej pomôcky Pinf Hry – vzdelávacia
hra, ktorá pomáha deťom s autizmom a inými mentálnymi postihnutiami.

▪

Pif Hry využilo financie venované od #accacelife aj na pokrytie časti nákladov na
organizáciu 2. semináru pre špeciálnych pedagógov v Starej Ľubovni.

▪

Pre verejnosť sme zorganizovali otvorenú diskusiu o sociálnych inováciách na
Slovensku s hosťami: Luciou Paškovou z Curaprox (manažérka roka 2019) a
Veronikou Osvaldovou zo SmartHead.

▪

Pre neziskové organizácie sme zorganizovali sériu 4 odborných webinárov, počas
ktorých sme školili o účtovaní v neziskovom sektore.

▪

Neziskovej vzdelávacej platforme pre mladých ľudí Zmudri sme darovali
2 000
EUR pre prípravu online kurzov na zvýšenie finančnej a daňovej gramotnosti
stredoškolákov.

www.accacelife.sk
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Ďakujeme vám za vašu podporu!

