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Predstavitev in programska usmeritev
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško /pred tem Zveza prijateljev mladine Nova Gorica/ je
nevladno, neprofitno in humanitarno društvo
s 65-letno tradicijo delovanja na območju Goriške.
Vseskozi v javnem interesu, z enim samim namenom in ciljem:
izboljšati kvaliteto življenja otrok, mladostnikov in družin
zaščititi pravice otrok in staršev.
Nadgradnja dobrih programov, upoštevanje predlogov in pripomb ciljne populacije, opuščanje
nezanimivih projektov, vodi naše društvo do uresničevanja ciljev tudi v tržnem sistemu, ko nam finančna
sredstva niso več le od države dana.

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško:
je za otroke mesto, kjer lahko izražajo svoja stališča: od šolskega, občinskega do republiškega
parlamenta, se vključujejo v počitniške programe, ki so še posebej dostopni socialno in zdravstveno
ogroženim otrokom; razvijajo kulturne vrednote, spoznavajo kvaliteto prostega časa ,
za starše je to kraj, kjer lahko poiščejo pomoč za varovanje starševskih in otrokovih pravic, kjer
lahko skupaj z otroki ustvarjajo in se igrajo,
za sponzorje organizacija z zelo široko ciljno populacijo,
za donatorje društvo z razpoznavnim humanitarnim programom,
za mlade raziskovalce mesto, kjer lahko uveljavijo svoj interes, pridobijo dodatna znanja, razvijajo
svoje sposobnosti,
študentom in dijakom – prostovoljcem so na voljo kvalitetni programi dopolnilnega izobraževanja
za delo z otroki in mladostniki,
Vrata društva so torej odprta vsem, ki želijo neprofitno soustvarjati boljši jutri

Postanite naš član!
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A. Delovanje društva
SPLOŠNI PODATKI

Naziv
Naslov

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
Bazoviška ulica 04 5000 Nova Gorica

Spletni naslov
Fb naslov
e-naslov
telefon
Id.št.za DDV
Matična številka

www.zpm-novagorica.si

TRR

NKBM NG 04750 0000 822514
Delavska hranilnica NG 6100 0000 9554 071

Pravnoorganizacijska oblika
Standardna kvalifikacija
Ustanovna vloga

društvo
94.999
5.330,- €

Predsednica
Podpredsednika

Iva Devetak
Tomaž Horvat, Maja Peršič

Člani Upravnega odbora

Vesna Filej, Gabrijela Prinčič, Vlasta Purkart, Majda Škarabot ¸
Alenka Velušček

Nadzorni odbor
Člani Nadzornega odbora

Marina Marinič, predsednica
Umbert Bizjak, Mateja Čendak, Liana Kalčina

Častno razsodišče
Člani Častnega razsodišča

Darko Šfiligoj, predsednik
Boža Hvala, Nadja Čebohin, Lilijana Kavčič

zpm-ng@amis.net
05 333 4680, 041 650 691
53273923
5159083

Bazoviška ul.4 5000 Nova Gorica D.št.: 53273923 tel.: 05 333 4680 e-naslov: zpm-ng@amis.net, www.zpm-novagorica.si

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

PODLAGA ZA DELOVANJE

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško je nevladna organizacija, ki kot ustanovitvena članica
Zveze prijateljev mladine Slovenije deluje na območju petih goriških občin že 64 let.
Društvo je nevladna, samostojna, humanitarna, kulturno-izobraževalna, prostovoljna in nepridobitna
društvena organizacija, ki si prizadeva delovati v javno dobro na območju občin: Brda, Kanal ob Soči, MirenKostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in na območju mestne občine Nova Gorica.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, odgovornostmi in obveznostmi, ki jih določa Statut
društva, usklajen z določili Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06), s pravnim redom RS in z določili Statuta
Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Društvo je vpisano v register društev pri UE Nova Gorica pod zaporedno štev.: 475

V Statutu društva opredeljeni temeljni cilji in naloge:
uveljavljanje, zaščita in zastopanje otrokovih pravic, pravic staršev in družine preko organov delovanja v
ZPMS,
nudenje telefonskih nasvetov in informacij otrokom in mladostnikom preko nacionalne mreže telefona
otrok in mladostnikov (TOM),
zagotavljanj možnosti predstavitve interesov, potreb in stališč otrok in mladostnikov na lokalnih,
občinskih, območnih in nacionalnih otroških parlamentih ter njihovo zastopanje,
zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družine v programih
zdravstvenih letovanj in tematskih taborov,
zagotavljanje pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok in mladostnikov v programih
natečaja Evropa v šoli,
dvig bralne kulture otrok in mladostnikov v programu Bralne značke,
razvijanje raziskovalnega dela mladih v programu Mladi zgodovinarji,
spodbujanje zdravega življenja in varnega okolja ter humanih medčloveških odnosov v programu Zeleni
nahrbtnik,
organiziranje humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom v Sloveniji in v svetu v okviru
Humanitarnega programa,
s programom enotne obdaritve vseh otrok v programu Veseli december skrbi za odpravljanje neenakosti
in socialne izključenosti,
izdajanje informativnega gradiva s področja delovanja društva v sodelovanju z ZPMS,
izobraževanje članov za delo v društvu,
izobraževanje staršev, mentorjev in animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino,
razvijanje prostovoljnega in socialno preventivnega dela v društvu in seznanjanje širše javnosti o
pomembnosti dela z mladimi.
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STROKOVNA SLUŽBA
Program društva izvajamo brez redno zaposlenih delavcev. V letu 2017 z eno delavko na programu javnih
del od meseca januarja dalje. Na projektu Družinski center Trojka smo imeli zaposleno eno strokovno sodelavko
za polni delovni čas in tri strokovne sodelavke za določeno število ur mesečno in to od 1. maja do 31. decembra
2017.
Organizacijsko je program vodila predsednica ob sodelovanju članov Upravnega in Nadzornega odbora ter
ob strokovni pomoči zunanjih sodelavcev prostovoljcev: mentorji in člani delovnih skupin, mentorji Otroških
parlamentov, mentorji Bralne značke, koordinatorji Zelenega nahrbtnika, člani Kluba vzgojiteljev animatorjev.
Finančno računovodska dela opravlja zunanji računovodski servis na podlagi sklenjene pogodbe.
Odgovornost za finančno in materialno poslovanje v skladu s temeljnim aktom nosi predsednica društva.
VIRI FINANCIRANJA
KONCESIJSKA SREDSTVA DRŽAVE – društvo je bilo uspešno na dveh javnih razpisih na ravni države in
sklenilo ustrezno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdravstvena letovanja otrok in
šolarjev ter ustrezno pogodbo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS za projekt
Družinski center Trojka.
PRIHODKI OBČIN – društvo je bilo uspešno na JR goriških občin za sofinanciranje programa društva.
Goriške občine, razen MONG, so v celoti financirale tudi novoletno obdaritev predšolskih otrok in učencev v prvi
triadi OŠ. Darila so prejeli tudi invalidni otroci in mladina do 18. leta starosti.
JAVNA DELA, prihodki za zaposlenega na izvajanju programa javnega dela za čas 12 mesecev sofinancira
Zavod RS za zaposlovanje v višini 75 %, sredstva v višini 25 % zagotavlja Mestna občina Nova Gorica kot naročnik.
HUMANITARNI PROGRAM – društvo je uspešno zbiralo donacije za pomoč družinam v stiski ter za
brezplačna letovanja otrok in mladostnikov.
LASTNA SREDSTVA - društvo pridobiva lastna sredstva na podlagi storitev: letovanja ob morju in vsebin v
PD v Trenti.
PROSTOVOLJNO DELO – v društvu so kot prostovoljci aktivni vsi člani organov društva, vsi zunanji
strokovni sodelavci za posamezne vsebine so prostovoljci, občasno sodelujejo kot prostovoljci tudi dijaki in
študentje.
JAVNOST DELA in INFORMIRANJE JAVNOSTI
vsi člani društva so prejeli poslovno in finančno poročilo o delu društva v letu 2016,
javnim financerjem: goriškim občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za
zaposlovanje RS in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, so bila
dostavljena vsebinska in finančna poročila z dokazili o namenski porabi dodeljenih sredstev,
donatorjem namenskih donacij so bila dostavljena poročila o namenski porabi doniranih sredstev,
v nakladi 6000 izvodov smo izdali zgibanko Poletje 2017, namenjeno informiranju staršev in otrok, o
možnostih letovanj in taborov znanj v času poletnih počitnic,
skupaj poslanih preko 30 elektronskih sporočil medijem o izvajanju programa med letom,
objava dogodkov v društvu v mesečni publikaciji KAM,
tiskanih 1000 'flajerjev' z vsebino Družinski center Trojka,
tiskanih 200 zgibank o Bralni znački za 'zlate značkarje',
podanih 18 izjav za radijske in tv postaje,
sprotne, tedenske objave novic in dogodkov na spletni strani društva,
sprotne, tudi dnevne objave novic in dogodkov na naši fb strani.
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B. Realizacija programa dela v letu 2017
Program

Vsebina

I.

Število
uporabnikov

Družinski center Trojka

1.1.
Neformalno druženje
1.2.
Izobraževalne in
praktične delavnice na
temo odzivnega in
senzibilnega starševstva

1.3.
Počitniške aktivnosti za
otroke in občasno
varstvo
1.4.
Krepitev socialne
vključenosti socialno in
materialno ogroženih
družin

1.5.
Igrača.5
1.6.
Ponedeljčice
1.7.
Podporna skupina za
enostarševske družine
1.8.
Podporna skupina za
starše z otroki z redkimi
kroničnimi boleznimi

Ciljnim skupinam je bil na voljo prostor za neformalno druženje.
Uporabniki so imeli na voljo tudi material za ustvarjanje, družabne
igre, športne rekvizite.
Za uporabnike je bilo poleg individualnih svetovanj in terapevtskih
razgovorov, izvedenih tudi 8 dogodkov:
plenarna slikovna predstavitev z interaktivnimi
delavnicami, vrednotenje
vpliv vzgoje na osebnostne in značajske lastnosti predavanje in delavnica
odziv staršev na obnašanje in izdelke otrok – delavnica
interaktivna delavnica in razgovori
debatni krožek,
empatično poslušanje, individualni razgovori s svetovanjem
usmerjenjem in nudenjem pomoči
plenarno predavanje – predstavitev dejavnosti DC Trojka
problem promocije – konzultacija s Centrom za družine
Mirenski grad
Počitniške delavnice z dopoldanskim varstvom so obsegale štiri
tedne brezplačnih aktivnosti za otroke, mladostnike in izjemoma
družine.
Za uporabnike je bilo, poleg individualnih pogovorov s starši in
osebna svetovalna pomoč družinam, izvedenih še 8 dogodkov:
kognitivne in socialne igre
plenarna slikovna predstavitev z interaktivnimi delavnicami
spoznajmo se skozi igro – socialne igre za družine z otroci
in mladostniki
izražajmo se kreativno - predavanje z delavnico
na temo »kdaj smo srečni?«
promocija dc trojka
problem promocije – konzultacija s centrom za družine
mirenski grad
iskanje donatorjev, pridobivanje materiala
V igralnico in izposojo igrač so prihajali praviloma starši s
predšolskimi otroki, ki ne obiskujejo vrtca. Šoloobvezni otroci so si
izposojali družabne igre.
Izvedenih je bilo 41 ustvarjalnih, dveurnih delavnic za otroke in
mladostnike ter družine s predšolskimi otroki

484

V vsebinah
od 1.1. do
1.6. smo
imeli skupaj
407
uporabnikov

Starši iz enostarševskih družin so bili aktivno vključeni v dogodke v
vseh treh vsebinah Družinskega centra Trojka
Na dveh izkustvenih oz./ali izobraževalnih delavnicah so se srečali
starši otrok, ki so zboleli za redkimi kroničnimi boleznimi.
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II.

Humanitarni program

Razdelili šolske potrebščine v vrednosti 3.000 €.
2.1.
Razdelili preko 100 kosov rabljenih oblačil in obutve.
Individualna denarna in/ali Brezplačna pravna pomoč smo uspešno nudili dvema
materialna pomoč družinam družinama.
Dnevno posredovali informacije in svetovali družinam, ki
iščejo poti do materialne ali psihosocialne pomoči zase, za
družino ali le za otroke.
Sprejeli smo in pomagali pri izpolnjevanju vlog za denarno
humanitarno pomoč družinam.
2.2.
Podajali predloge in oddajali vloge za Botrstvo ter vodili
Botrstvo
porabo namenske denarne pomoči v Botrstvu za 11 otrok
2.3.
S sofinanciranjem iz zdravstvenega regresa in iz sklada
Brezplačna letovanja za
Pomežik soncu je ob morju brezplačno letovalo 27 otrok, v
Trenti 6 otrok
otroke in družine
Izključno s sredstvi iz sklada Pomežik soncu in z donacijo Leo
kluba je letovalo ob morju 12 otrok in v Trenti 20 otrok
Iz vira nenamenske donacije in iz vira sredstev lokalnih
skupnosti je brezplačno letovalo 4 družine (1 na morju, 4 v Trenti)

III.

v humanitarni
program za
poplačilo
položnic
vključenih 15,
pomoči v
materialu je bilo
deležnih 35
družin
Oddanih 16 vlog

Skupaj
65 otrok in 5
staršev

Letovanja in tabori

Na podlagi uspešnega kandidiranja na razpisu ZZZS podpisali
ustrezno pogodbo za izvedbo zdravstvenih letovanj za 125
Zdravstveno letovanje otrok otrok
Izvedli ustrezne aktivnosti (prijave na razpis in poročila) za
pridobitev sredstev Pomežik soncu, Fiho in dodatnih
sredstev za otroke s posebnimi potrebami
Zagotovili kapacitete ob morju in v Trenti ter razdelili 6000
kosov letakov s programom letovanj in taborov
Uspešno izvedli dve desetdnevno letovanji ob morju in
sedemdnevno zdravstveno letovanje v Trenti

3.1.

3.2.
Tabori znanja

V Trenti uspešno izveden tabor znanja – angleščina s psom
BamBamom in naturalno govorko angleškega jezika Jean.

IV.

Pravico do
koriščenja
zdravstvenega
regresa je
izkoristilo 59
otrok

20 otrok

Zeleni nahrbtnik

4.1.
Zeleni nahrbtnik

V projektu Zeleni nahrbtnik je v šolskem letu 2016-2017
sodelovalo 17 vrtcev, ki so skupaj z otroki in njihovimi starši
izvajali okoljevarstveno vsebino Voda – naša vila življenja.
Na zaključni kulturno zabavni prireditvi so bile vrtcem
podeljene EKO listine, skoraj 300 otrok pa je uživalo v
prekrasnem okolju kromberškega gradu.

Vključenih
preko 300 otrok

Bazoviška ul.4 5000 Nova Gorica D.št.: 53273923 tel.: 05 333 4680 e-naslov: zpm-ng@amis.net, www.zpm-novagorica.si

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

V.

Dom Triglavska roža

5.1.
Program za otroke
5.2.
Program za družine
5.3.
Izobraževalne vsebine
5.4.
Program za druge NVO
5.5.
Tuji turisti
5.6.
Kapljica Soče
5.7.
Vzdrževanje in opremljanje

VI.

Koordinacija nacionalnih programov ZPM Slovenije

6.1.
Bralna značka
6.2.
Evropa v šoli
6.3.
Otroški parlament

VII.

Tiskanje zgibanke za zlate značkarje, nagradni izlet v
Ljubljano na zaključno prireditev BZ skupaj z mentoricami,
razdelitev nagradnih knjig za zlate značkarje
Promocija natečaja v vseh osnovnih šolah
Dve delovni srečanji za mentorice in mentorje. Prvo srečanje
v Tednu otroka kot priprava na delo v šolskih parlamentih,
drugo srečanje pred izvedbo medobčinskega in regijskih
parlamentov.
Izvedba 3dnevnega izobraževalnega tabora za 26 učenk in
učencev v Trenti, dve delovni srečanji z učenci kot priprava
na medobčinski, regijski in nacionalni parlament.
Sodelovanje na parlamentih vseh stopenj.

166 otrok/15
mentoric
1 šola na video
natečaju
Vključenih 15
osnovnih šol,
aktivno
sodelovalo 15
mentoric in 43
otrok

Dedek Mraz

7.1.
Novoletna obdaritev z
dedkom Mrazom

VIII.

Gostili smo dve skupini predšolskih otrok iz Vrtca Tolmin, en
tabor znanja za osnovnošolce, zdravstveno letovanje in en
66 otrok
brezplačni tabor za otroke
Brezplačni tabor za 4 enostarševske družine, družinske
37 oseb
počitnice za 15 družin
2 trodnevni izobraževanji za odrasle, trodnevno
135 oseb
izobraževanje za otroški parlament, tridnevno usposabljanje
dijakov srednje lesarske šole
Gostili smo 5 nevladnih organizacij, ki so izvajale samostojni
103 osebe
program
V mesecu avgustu nudili prenočišča tujim turistom zaradi
10 oseb
prenapolnjenih turističnih kapacitet
Skupaj 351 oseb in 887 nočitev
Nakup 1500 priponk, promocija in prodaja na dogodkih, v
Prodanih 100
Info centru, v trgovini v Trenti in v info centru v Bovcu
kapljic
Ogromno prostovoljno opravljenih ur na vzdrževanju doma
Preko 300 ur
in okolice. Aktivno sodelovalo najmanj 13 prostovoljcev

Podpis pogodb z občinami Brda, Kanal ob Soči, MirenKostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba za
financiranje novoletne obdaritve predšolskih otrok, učencev
prve triade ter bolnih in invalidnih otrok v bolnišnici v
Šempetru.
Izbor in razdelitev novoletnih daril.

V obdaritev
vključenih 1970
otrok

Javni razpisi
Za izvajanje programa društva smo se uspešno prijavljali na
javne razpise na Zavod RS za zaposlovanje – javna dela na
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – zdravstveni
regres, na MDDSZ – Družinski center, na vse goriške občine –
program mladina in sociala, na MOVIT – evropska
prostovoljska služba. Prijavo na Las v objemu sonca smo
umaknili, ker bi v primeru uspešne prijave ne imeli
zagotovljenih lastnih sredstev (DC

Skupaj iz 13
razpisov
pridobili
95.500 €
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IX.

Razpisi ZPMS

8.1.
ZPMS letovanja
8.2.
ZPMS individualna finančna
pomoč družinam
8.3.
ZPM Moste Polje Ljubljana

Uspešne prijave na tri razpise: Pomežik soncu, Fiho in
spremstvo otrok s posebnimi potrebami
Oddanih 13 vlog za družine, odobrenih 11

Vrednost vseh
razpisov 6.380 €
Vrednost 3.900
€

Oddanih 16 vlog za Botrstvo, v društvu vodimo 11 otrok

Vrednost 3.850
€

X.

Zbiranje donacij

9.1.
Donacije pravnih oseb
9.2.
Donacije fizičnih oseb

V prvem četrtletju poslanih preko 50 prošenj za donacije po
elektronski pošti pravnim osebam na znane naslove
Fizične osebe nismo osebno zaprošali za pomoč. So se pa
samodejno odzvale štiri fizične osebe z nenamenskimi
donacijami, ki smo jih delno porabili tudi za pokrivanje izgub
iz preteklih let.

XI.

Vrednost 2.000
€
Vrednost
10,000 €

Delovanje organov društva
Skupščina
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Častno razsodišče in delovne skupine
Sodelovanje v organih ZPM Slovenije

1
2 redni 2
korespon. seji
2 seji
0
6x
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C. FINANČNO POROČILO za leto 2017
I.

PRIHODKI

140.127,47

1. PRIHODKI IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV
MONG javna dela
MONG MLADINA+SOCIALA
MONG SOC.REGRES/INDIVIDUALNO
OBČINA BRDA DM + PROGRAM
OBČINA KANAL OB SOČI DM+PR.
OBČINA RENČE-VOGRSKO DM+PR
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA DM+PR
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA DM+PR
MDDSZ/Družinski center Trojka

65.078,40
4.688,43
16.038,41
1.538,00
3.600,00
3.054,31
2.910,96
2.385,97
5.216,32
25.646,00

2. PRIHODKI FUND., SKLADOV, USTANOV
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE JAVNA DELA
ZZZS, ZDRAVSTVENA LETOVANJA
ZPMS-POMEŽIK, FIHO, POS.POTREBE
ZPMS-KSP INDIV.POMOČ DRUŽINAM
BOTRSTVO
ZPMS-PROGRAM
EVS PROJEKT PROSTOVOLJSTVO

45.226,42
9.429,33
14.617,60
6.380,00
3.900,00
3.850,00
740,49
6.309,00

3. DONACIJE PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB
DONACIJE FIZIČNIH OSEB
DONACIJE PRAVNIH OSEB

14.297,50
10.085,00
4.212,50

4. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV
PROGRAM TRENTA
STARŠEVSKI PRISPEVEK ZA LETOVANJA
PRISPEVEK CSD ZA OTROKE/INDIVID.
obresti

15.525,15
12.072,82
1.901,24
1.550,00
1,09

PRIHODKI SKUPAJ OD 1. DO 4..

140.127,47

5. IZVENBILANČNO KNJIŽENJE VREDNOSTI PRIHODKOV
PO IZDANIH RAČUNIH
ZA ZDRAVSTSVENA BREZPLAČNA LETOVANJA OTROK
IN ZA BREZPLAČNE DRUŽINSKE POČITNICE,
POPLAČANIH IZ VIROV POD 2. DELOMA TUDI POD 1.
PRIHODKI SKUPAJ OD 1. DO 5.

24 .229,76
164.357,23
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II.

ODHODKI

122.359,93

1. STROŠKI DELA
Družinski center Trojka, zaposlitev
DC Trojka, podjemne pogodbe
Javna dela
nagrade za prostovoljsko delo

41.177,19
17.200,00
4.800,24
14.593,20
4.583,75

2. STROŠKI MATERIALA IN BLAGA
dedek Mraz
str.goriva/avto, ogrevanje Trenta
str.el.energ. voda/trenta
str.za izvajanje delavnic,idr, DCT
kapljica Soče
str.prehrane/Trenta
drugi stroški mat.in blaga

10.043,41
1.981,29
1.075,79
1.055,65
1.756,80
6.167,01
3.252,06

25.332,01

3. STROŠKI STORITEV
bivanje/letovanje
avtobusni prevozi
računovodske in bančne storitve
ptt in drugi IKT stroški
stroški vzdrževanja Trenta
stroški za izvajane programe
stroški vzd.osebnega vozila
zavarovanje odg. in zdr.pr.
promocija, tisk, oblikovanje
drugi stroški za izvajane progr.

36.132,22
18.967,30
4.434,46
3.463,46
1.263,83
2.282,54
2.682,88
739,52
942,48
1.189,05
166,70

4. AMORTIZACIJA
5. OPREMA DC TROJKA
6. INDIVID.POMOČ DRUŽINAM
7. BOTRSTVO
8. EVS PROJEKT
9. takse, članirine, donacije
10. Obresti banke

104,33
4.820,00
3.900,00
3.850,00
6.309,00
625,5
109,25

ODHODKI SKUPAJ OD 1. DO 10.

122.359,93

11. IZVENBILANČNO KNJIŽENJE VREDNOSTI ODHODKOV
PO IZDANIH RAČUNIH ZA BREZPLAČNA
LETOVANJA OTROK IN ZA BREZPLAČNE
DRUŽINSKE POČITNICE
SKUPAJ ODHODKI OD 1. DO 11.

24.229,76
146.589,69
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III.

PRESEŽEK PRIHODKOV se nameni za
pokrivanje izgub preteklih let

DENARNA SREDSTVA NA TRR NA DAN
Kratkoročne posl. terjatve na dan

31.12.2017

OPP.: na dan

15.3.2018

17.767,54
10.021,47
7.403,51

31.12.2017

STARŠI LETOVANJE
EVS PROJEKT
AČR - odlog stroškov kurjave v Trenti za leto 2018
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 31.12.2017
OPP.: na dan
15.3.2018
Dogovor o dolgoročnem odplačilu:
ZLRO
ZPM MOSTE POLJE

VI. USTANOVNA VLOGA DRUŠTVA PO SRS

1.591,80
330,00
1.261,80
868,83
16.071,28
11.363,00
8.997,00
2.366,00

5.539,31
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D. ZAKLJUČEK
Doseženi namen in cilji programa:
Cilji, da bi otrokom in mladostnikom zagotavljali enake možnosti za njihovo participacijo v okolju kjer
živijo in se šolajo ter nudenje možnosti njihovega udejstvovanja v aktivnostih izven šole, so bili zagotovo doseženi
predvsem pri ciljni populaciji na socialnem robu.
Da so naši cilji vodili tudi k pričakovanim učinkom potrjujejo evalvacije posameznih vsebin na podlagi
anonimnih vprašalnikov, potrjujejo izidi vsebinskih anketnih vprašalnikov (OP), potrjujejo pogovori med
uporabniki in izvajalci posameznih vsebin, potrjujejo pogovori s starši otrok in mladostnikov in vzgojitelji,
potrjujejo rezultati udeležb na natečajih, potrjujejo rezultati humanitarnih pobud, potrjuje prepoznavnost društva
med donatorji in sponzorji.
Posebnosti
Pozitivna posebnost pri izvajanju programa, je pripravljenost laičnih in strokovnih sodelavcev za
prostovoljno delo pri izvajanju vsebin.
Ponosni smo na dejstvo, da s prostovoljnim delom plemenitimo proračunska sredstva in donatorska
sredstva v dobro otrok in njihovih družin, da so naši programi v javnosti prepoznavni in pri uporabnikih pozitivno
sprejeti. Še vedno pa upamo, da bodo ta dejstva opogumila proračunske odločevalce, da razmišljajo o nujnosti
sofinanciranja najmanj enega strokovnega delavca za vodenje in koordinacijo javno potrebnih programov , ki jih v
društvu izvajamo.
Finance
Skupni prihodki društva v letu 2017 so se napram letu 2016 povečali za 13,67 %, kar je posledica
pridobitve projekta Družinski center Trojka, ki ga v 80 % sofinancira MDDSZ RS. Odhodki so se povečali za 8,34% in
so prav tako vezani na DC Trojko.
Presežek prihodkov nad odhodki društva je v letu 2017 višji za 71% in je nominalno višji za nekaj več kot
7.000,00 €. Presežek je posledica nepričakovanih in nenamenskih donacij fizičnih oseb, ki smo jih namenili za
pokrivanje obveznosti na humanitarnih projektih iz preteklih let.
Finančna realizacija potrjuje gospodarno ravnanje s sredstvi in s premoženjem, ki ga ima društvo v
upravljanju (Dom v Trenti). Računovodski izkazi potrjujejo, da so bila javna sredstva namensko porabljena. Prav
tako so bile namensko porabljene vse namenske donacije. Vsi računi so bili izstavljeni za realno opravljeno
storitev.
Finančna realizacija ne prikaže dodane vrednosti prostovoljno opravljenih ur članov društva in zunanjih
strokovnih sodelavcev. Če n.pr. 4.392 ur dela prostovoljcev na letovanjih in taborih znanja za otroke ter
družinskih počitnicah, vrednotimo le s 6 € na uro in odštejemo nagrade, ki so jih prejeli v skupni višini 4.583,75 €,
znaša njihova dodana vrednost 21.768,25 €.
In prav na ta, nazadnje omenjen kapital v človeških virih, moramo biti v društvu nadvse ponosni.

V Novi Gorici, 20. marca 2018

Na podlagi opravljenega dela in na podlagi računovodskih izkazov sestavila
predsednica, Iva Devetak
Poslovno poročilo potrjeno na skupščini društva dne 29. marca 2018
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