
Zadeva: Prošnja za donacijo

Spoštovani, 

smo Invalidsko društvo ILCO Maribor, ki združuje invalidne osebe s trajno colo-, ileo- in urostomo, boleznimi, ki 
so posledica kolorektalnega karcinoma, Chronove bolezni, ulceroznega kolitisa in ostalih poškodb v črevesju. Vse 
invalidne osebe imamo priznano minimalno 80 % telesno okvaro. 

Invalidsko društvo
Maribor

S pridobljenim denarjem izvajamo šest posebnih socialnih programov na lokalni ravni katere ne izvaja 
dobena druga institucija v republiki Sloveniji s poudarkom na aktivnem življenju invalidnih oseb ter njihovih 
svojcev za čimprejšnjo vrnitev po izvedenem operativnem posegu v kolikor se le da aktivno življenje. 
Zmanjka pa nam tam, kjer smo najbolj ranljivi – na področju reševanja človeških življenj. Dodatna finančna 
sredstva namreč potrebujemo za čim širšo osveščanje javnosti preko državnega programa SVIT glede 
preventive ter pravočasnega odkritja te zahrbtne bolezni ter na ta način pomagamo rešiti cr. 300 do 400 
življenj letno. 

NIČ VAS 
NE STANE 
DA STE
DOBRODELNI.

ČE ŽE PLAČUJETE 
DOHODNINO, 
NAMENITE

TISTIM, KI SO VAM 
PRI SRCU.

Vljudno Vas vabimo na srečanje na sedežu našega društva na Trubarjevi 15 v Mariboru, prosim 
pišite ali pokličite na roman.kaucic@zalozbaroman.si, 031 364 384. Srečanje z Vami bo nam veliko 
pomenilo. 
 
Vsi, ki ste prejeli ta e-mail kot fizična oseba ali javni sektor, nam lahko po lastnih zmožnostih 
donirate individualno, prav tako pa nam lahko namenite 0,5 % dohodnine. Hvaležni vam bomo.  
 
Če ste to že storili, iskrena hvala. 

S spoštovanjem, Kaučič Roman, 
pooblaščenec društva ILCO MARIBOR  

Vljudno prosimo za Vašo 
podporo v obliki finančnih 
sredstev, saj naše aktivnosti 
v dobrobit vseh članov društva 
izvajamo od pridobljenih 
članarin in od finančne 
podpore in od FIHO (Fundacije 
za financiranje Invalidskih in 
humanitarnih organizacij v 
republiki Sloveniji). 

Invalidsko društvo  ILCO MARIBOR
Trubarjeva 15
2000 Maribor  
TRR pri NKBM: SI 56 0417 3000 0698 885

Matična številka: 5341604
Davčna številka: 34504052
Davčni zavezanec: NE

Telefon društva: 08 205 64 62
Gsm: 031 364 384
E-pošta: ilco.mb@siol.net
roman.kaucic@zalozbaroman.si

TRR pri NKBM: 
SI 56 0417 3000 0698 885


