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Информације о донацијама и спонзорству
Желите да подржите Српско кадемско дружење у Швајцарској донацијом у облику новчане донације или спонзорства? Својим
доприносом подржавате активности удружења, а самим тим и испуњење визије и циљева Удружења.

1.

Опште информације

Физичка лица или фондације могу подржати удружење првенствено у облику новчане донације. Могуће су и донације у
натури. Донације у натури подлежу истим критеријумима као и новчане донације и њихова вредност се процењују заједно са
донатором. За правна лица постоји могућност да удружење подрже у облику спонзорства, при чему удружење може пружити
одређену против услугу. Могућа су и спонзорства у виду услуга и донација у натури чија се вредност процењује заједно са
спонзором. Прихватамо само износе чије је порекло познато и који нису у супротности са важећим прописима, тј. неће бити
прихваћене анонимне донације. Удружење задржава право да одбије донације без навођења разлога. Удружење обелодањује
информације о начину на који се донације користе, с једне стране, члановима удружења, нпр. на генералној скупштини, и
јавности, на пример на својој интернет страници. Попуните одговарајућа поља у испод и пошаљите образац удружењу поштом
или мејлом (finanzen@serbischeakademiker.ch). Контактираћемо вас након пријема обрасца.

2.

Врста и износ донације

a)

Категорија донације

Као физичко лице, фондација или привредно друштво можете донирати са или без навођења посебне намене донације.
У случају донације без одређења намене, удружење може користити донацију по сопственом нахођењу. У случају
донације са одређеном наменом, ви као донатор одређујете за који постојећи пројекат или у коју сврху у оквиру удружења
треба искористити вашу донацију. Радо ћемо вас обавестити о пројектима у удружењу или могућим наменама донације.
Износ: донације
Износ донације одређујете сами, при чему ће ваша донација, у зависности од износа, бити сврстана у одређену категорију.
Из административних разлога прихватамо донације у износу од најмање 50 ЦХФ. Донацијом у износу између 50 ЦХФ и 299
ЦХФ бићете наведени под насловом „Покровитељи“ у нашем годишњем извештају и на интернет страници. Уз донацију од
300 ЦХФ или више, бићете објављенина нашим каналима (генерална скупштина, годишњи извештај, интернет страница)
под насловом „бронзани, сребрни или златни покровитељи“. Уколико не желите да будете објављени као покровитељ или
ако не желите да ваша донација буде објављена, ми ћемо наравно удовољити овом захтеву.

b)

Покровитељ

Бронзани покровитељи

Сребрни покровитељи

Златни покровитељи

ЦХФ 50.- до ЦХФ 299.-

ЦХФ 300.- до ЦХФ 499.-

ЦХФ 500.- до ЦХФ 999.-

од ЦХФ 1000.-

Категорија спонзорства

Привредна друштва могу подржати удружење спонзорством. Спонзорство се може извршити са или без навођења
посебне намене донације. У случају спонзорисања без одређења намене, удружење може користити износ
спонзорисања по сопственом нахођењу. У случају навођења намене, спонзор одређује за који постојећи пројекат или у коју
сврху у оквиру удружења ће се износ спонзорства усмерити. У оба случаја, у складу са уговором о спонзорству, удружења
ће спонзору пружити одређену унапред договорену накнаду ѕа пружено спозорство.
Износ спонзорства:
Као спонзор можете подржати удружење износом од ЦХФ 500 или више.
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3.

Банковни подаци Српског академског удружења у Швајцарској

За донације до ЦХФ 299.-, молимо вас да износ пребаците директно на наш рачун удружења у Zürcher Kantonalbank. Ако
желите да уплатите на поштанском шалтеру, можемо вам послати празну уплатницу. Чим примимо уплаћени износ, издаћемо
потврду о донацији.
Bank:

Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich

Zugunsten:

Verein Serbischer Akademiker Schweiz, 8021 Zürich 1

Konto-Nr.:

1148-2981.331

IBAN:

CH80 0070 0114 8029 8133 1

BIC(Swift):

ZKBKCHZZ80A

Bankclearing:

700

Zahlungszweck:

Spende

Донације веће од 300 ЦХФ - врше се плаћањем фактуре. Удружење издаје рачун за жељени износ донације или спонзорства.
Чим примимо уплаћене износ, издаћемо вам потврду о донацији.

Питања и предлози на тему
За сва питања и предлоге у вези са финансирањем удружења, као и донацијама и спонзорству, слободно се обратите Николи
Вукајловић в путем мајла на finanzen@serbischeakademiker.ch или на број +41 76 330 14 09.
Срдачан поздрав, чланови вашег одбора!

