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ZPMS – Zveza prijateljev mladine Slovenije
MONG – Mestna občina Nova Gorica
ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
JD – Javna dela
UDM – Usposabljanje na delovnem mestu
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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
z neprekinjenim delovanjem na območju sedanjih goriških občin vse od leta 1952.
Vseskozi v javnem interesu, s poglavitnim 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

Delavska hranilnica NG 6100 0000 9554 071

Pravnoorganizacijska oblika
Standardna kvalifikacija
Ustanovna vloga

društvo
94.999
5.330,00 €

Predsednica
Podpredsednika

Iva Devetak
Tomaž Horvat, Maja Peršič

Člani Upravnega odbora

Vesna Filej, Martina Golob, Gabrijela Prinčič, Vlasta Purkart, Majda
Škarabot, Alenka Velušček,

Nadzorni odbor
Člani Nadzornega odbora

Liana Kalčina, predsednica
Umbert Bizjak, Marina Marinič

Častno razsodišče
Člani Častnega razsodišča

Darko Šfiligoj, predsednik
Nadja Čebohin, Lilijana Kavčič, Ivan Rob

Častni člani društva

Teodora Krpan
Umbert Bizjak

Častni člani ZPM Slovenije

Teodora Krpan
Umbert Bizjak
Liana Kalčina
Iva Devetak

zpm-ng@amis.net
05 333 4680, 041 650 691
53273923
5159083
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PODLAGA ZA DELOVANJE
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško deluje pod tem imenom od leta 2001 in nadaljuje
delo svojih predhodnikov. Od leta 1952 so bila to posamezna društva v krajih Šempeter, Branik, Deskle … potem
Okrajna ZPM Nova Gorica, od leta 1962 do leta 2000 Občinska ZPM Nova Gorica, vseskozi na območju ožje goriške
regije. V drugi polovici petdesetih let 20. stoletja, v času okrajev, pa je bila Okrajna ZPM Nova Gorica tudi regijski
povezovalec društev prijateljev mladine v celotni severnoprimorski regiji.
Društvo je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna, prostovoljska in nepridobitna pravna oseba
zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu otrok, mladostnikov in družin v goriških občinah: Mestna občina
Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina
Šempeter-Vrtojba ter širše v regiji in v državi.
Zaradi uresničevanja ciljev in nalog, ki so skupnega pomena, je društvo kot soustanovitelj še vedno član
Zveze prijateljev mladine Slovenije.
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
ZPMS.
Društvo je vpisano v register društev pri UE Nova Gorica pod zaporedno štev.: 475
V Statutu opredeljeni temeljni namen in cilji društva:
7. člen
Temeljni namen društva je, da bo s svojim delovanjem in zagotavljanjem zadostnih finančnih sredstev
učinkovito podpiralo svoje družbeno odgovorne programe, ki dvigujejo kakovosti življenja otrok,
mladostnikov in družin, rešujejo in lajšajo socialne stiske in težave ter zastopajo in uveljavljajo njihove
interese in potrebe ter ščitijo njihove pravice v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Deklaracijo o
človekovih pravicah, Konvencijo o otrokovih pravicah ter drugimi dokumenti, ki zadevajo otroke,
mladostnike in družino.
8. člen
(cilji)
Primarni cilj je učinkovito razvijati, izvajati ter zagotavljati širjenja znanja društva, vzporedno ustvarjati in
odpirati še druge priložnosti svojega poslanstva, vizije in razvoja:
•
•

•
•
•
•
•
•

redno vzdrževati in nadgrajevati mrežo strokovnih sodelavcev in strokovnih institucij,
ohranjati odprtost povezovanja, sodelovanja in izmenjevanja izkušenj s članicami nacionalne
organizacije, z drugimi sorodnimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, lokalnimi akcijskimi
skupinami in drugimi ustanovami ter posamezniki,
slediti domači in evropski zakonodaji o pravicah otrok, mladostnikov in družin ter upoštevati nove
smernice,
ohranjati visoko strokovnost in odgovornost izvajanja svojih programov in projektov,
ponovno uveljavljati vrednote,
graditi na družbeno odgovornih programih za otroke, mlade in družino, ki posledično bogatijo
širšo družbo.
prepoznavati in odpraviti čimveč ovir, ki družinam, otrokom in mladostnikom iz ranljivih skupin
onemogočajo ali otežujejo njihovo socialno vključenost,
spodbujati razvoj prostovoljstva med mladimi, ki krepi osebno rast in medsebojno solidarnost,
zagotavlja družbeno povezanost in mlademu posamezniku pogosto olajša vstop na trg dela.
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STROKOVNA SLUŽBA
Program društva že deseto leto zapored izvajamo brez redno zaposlenih delavcev. Ker v letu 2019 nismo
pridobili programa Javnih delih, smo se potrudili nadaljevati sodelovanje z ZRSZjem in bili uspešni pri oddaji dveh
ponudb za UDM (2 osebi 2 x po 3 mesece) in eni ponudbi za Delovni preizkus (1 oseba 1 mesec). Na projektu
Družinski center Trojka imamo zaposleno Vodjo DC Trojka za polni delovni čas ter tri strokovne sodelavke za
izvajanje treh projektnih vsebin za določeno število - 12 ur mesečno/na vsebino. V uspešnem in vedno bolj
prepoznavnem DC Trojka je sodelovalo tudi lepo število prostovoljk in prostovoljcev, kar daje projektu še večjo
težo. Projekt upravljanje doma Triglavska roža v Trenti še naprej upravljamo neprofesionalno, a uspešno.
Organizacijsko je program vodila predsednica ob sodelovanju članov Upravnega odbora, ki jo je pooblastil
za izvajanje organizacijskih in drugih del, povezanih z realizacijo sprejetega programa društva /dela in naloge
sekretarja/. Pri realizaciji programa so aktivno sodelovali člani in članice društva, še posebej članice Upravnega
odbora. Za kvalitetno in strokovno izvedbo vsebin velja še posebej omeniti mentorje in koordinatorje vsebin, ki jih
izvajamo skupaj s predšolskimi otroki v vrtcih in z učenci v osnovnih šolah. To so mentorji Otroških parlamentov,
mentorji Bralne značke, koordinatorji Zelenega nahrbtnika. Pri izvajanju počitniških programov za šolarje, s
poudarkom na taborih znanja in družinskih počitnicah v Triglavski roži, so svoje zadolžitve odlično opravili
prostovoljci in člani Kluba vzgojiteljev animatorjev. Pri izvedbi zdravstvenih letovanj smo imeli veliko podporo v
vodstvu Zdravstvenega doma Nova Gorica in njegovih šolskih zdravnikov. Da smo na brezplačna letovanja lahko
vključili čim večje število otrok iz socialno šibkih družin, so z nami aktivno sodelovale sodelavke socialnih služb v
vseh šolah in vrtcih.
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 predstavljajo 39,15 % vseh prihodkov in so namenska za
izvajanje:projekta DC Trojka / MDDSZ, zdravstveni regres / ZZRS, UDM in DP / ZRSZ.
PRIHODKI iz Javnih razpisov 6 goriških občin predstavljajo 15,90 % vseh prihodkov – društvo je bilo
uspešno na JR šestih goriških občin za sofinanciranje programa društva. Vse občine, z izjemo 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.
PRIHODKI ZA HUMANITARNI PROGRAM - 18,65 % vseh prihodkov predstavljajo prihodki, pridobljeni na
internih razpisih ZPM Slovenije: Pomežik soncu, individualna pomoč družinam za poplačilo položnic, zimovanje,
FIHO in otroci s posebnimi potrebami ter prihodki ZPM Ljubljana Moste za program Botrstvo.
LASTNA SREDSTVA predstavljajo 26,30 % vseh prihodkov, ki jih je društvo pridobilo s prodajo storitev v
domu Triglavska roža v Trenti, z letovanji ob morju, z izvajanjem delavnic za druge pravne osebe, pridobljene
donacije za humanitarni in ostali program društva ter namenska sponzorska sredstva za obeležitev dveh
pomembnih obletnic v letu 2019.
PROSTOVOLJNO DELO – opravljenih in evidentiranih je bilo skupaj 6.571 ur. Ob vrednotenju ene ure s 6 €
je tu dodana vrednost v višini 25.000 €.
Vrednost doniranega in razdeljenega materiala in blaga družinam z otroki, je ocenjena na cca. 5.000 €.
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JAVNOST DELA in INFORMIRANJE JAVNOSTI
vsi člani društva so prejeli poslovno poročilo o delu društva v letu 2019 in program dela za leto 2020
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 2019, namenjeno informiranju staršev in otrok, o
možnostih letovanj in taborov znanj v času poletnih počitnic
skupaj poslano medijem poprečno 5 elektronskih sporočil vsak mesec o izvajanju programa
12 objav dogodkov v društvu v mesečni publikaciji KAM
tiskanih 600 letakov z vsebino Družinski center Trojka
preko 3000 fotokopiranih letakov z vsebino DC Trojka
tiskanih 200 zgibank o Bralni znački za 'zlate značkarje'
podanih 15 izjav za radijske in tv postaje /RTV Koper, Val 202, Alpski Val, RTVSLO1, GOTV
objavljenih preko 20 novic in daljših reportaž o delu društva v tiskanih medijih /Primorske novice,
Primorski dnevnik, Goriški utrip, Delo, Dnevnik, Nedeljski dnevnik
sprotne, tedenske objave novic in dogodkov na spletni strani društva,
sprotne, tudi dnevne objave novic in dogodkov na naši fb strani.
Izdan jubilejni zbornik ob 60 letnici neprekinjenega izvajanja letovanj ob morju za otroke in
mladostnike, naklada 500 izvodov
Izdana zgibanka ob 20 letnici izvajanja PONEDELJČIC, naklada 200 izvodov
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B. Realizacija programa dela v letu 2019
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

1327

V vsebinah
1463
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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Humanitarni program

II.
2.1.
Individualna denarna
in/ali materialna
pomoč družinam

2.2.
Botrstvo
2.3.
Brezplačna letovanja
za otroke in družine

Razdelili šolske potrebščine v vrednosti 300 €
Razdelili preko 300 kosov rabljenih in novih oblačil
Brezplačno pravna pomoč smo uspešno nudili trem družinam z
nepolnoletnimi otroki
Razdelili 240 kosov novih oz. malo rabljenih igrač
Razdelili 275 knjig /pravljice in priročnikov za ustvarjanje
Opravili preko 200 prostovoljnih ur učne pomoči
Dnevno posredovali informacije in svetovali družinam, ki iščejo poti
do materialne ali psihosocialne pomoči zase, za družino ali le za
otroke.
Sprejeli in pomagali pri izpolnjevanju vlog za denarno humanitarno
pomoč 19 družinam družinam
Razdelili hrano v skupni vrednosti preko 250 €

Podajali predloge in oddajali vloge za Botrstvo. Porabo namenske
denarne pomoči smo vodili za 29 otrok, 18 otrok prejema Botrstvo
direktno za kritje stroškov v šoli oz. vrtcu
S sofinanciranjem iz zdravstvenega regresa in iz sklada Pomežik
soncu je brezplačno letovalo 46 otrok
Izključno s sredstvi iz sklada Pomežik soncu in z donacijo Leo kluba
ter Kapljica Soče, so letovali ob morju 3 otroci in 21 otrok v
Triglavski roži v Trenti
Iz vira nenamenske donacije in iz vira sredstev lokalnih skupnosti je
brezplačno letovalo 6 enostarševskih družin s skupaj 7 otroki (1 na

38 družin
vključenih v
poplačilo
položnic,
51 družin
prejelo pomoč v
materialu
(hrana, oblačila,
šolske
potrebščine)
75 otrok prejelo
individualno
darilo dedka
Mraza,
8 otrok
vključenih v
učno pomoč
29 že vključenih
16 na novo

164 otrok
6 staršev

morju, 5 v Trenti)

Zdravstvena letovanja

III.
3.1.

Na podlagi uspešnega kandidiranja na razpisu ZZZS podpisali
ustrezno pogodbo za izvedbo zdravstvenih letovanj za 125 otrok
Zdravstveno Izvedli ustrezne aktivnosti (prijave na razpis in poročila) in pridobili
letovanje otrok sredstva iz sklada Pomežik soncu, Fiho in dodatna sredstva za
otroke s posebnimi potrebami
Zagotovili kapacitete ob morju in v Trenti ter razdelili 3000 kosov
letakov s programom letovanj in taborov
Uspešno izvedli dve desetdnevni letovanji ob morju in
sedemdnevno zdravstveno letovanje v Trenti
Izvedli več delovnih srečanj pedagoških timov z namenom
kvalitetnih priprav in dopolnilnega izobraževanja. Izvedli tudi
roditeljske sestanke z namenom čimboljše obveščenosti staršev in
primerne priprave otrok na letovanje

IV.

90 otrok je
uveljavilo
pravico do
koriščenja
zdravstvenega

Zeleni nahrbtnik

4.1.
Zeleni nahrbtnik

V projektu Zeleni nahrbtnik je v šolskem letu 2018-2019 sodelovalo
17 vrtcev, ki so skupaj z otroki in 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
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Dom Triglavska roža

V.
5.1.
Kapljica Soče – podpora
znanju
5.2.
Program za družine
5.3.
Izobraževalne vsebine
5.4.
Program za druge NVO
5.5.
Vodenje vsebin
5.6.
Vzdrževanje in opremljanje
5.7.
Tuji gostje

Tabor znanja za osnovnošolce-participacija, tabor znanja angleški jezik, zdravstveno letovanje , aktivne zimske
počitnice, leo tabor
Brezplačni tabor za 5 enostarševskih družin, družinske
počitnice za 10 družin
tridnevno izobraževanje za odrasle, tridnevni tabor izbirnih
vsebin za srednješolce, 2 x 3 dnevna tabora izbirnih vsebin
za predšolske otroke
Gostili smo 3 nevladne organizacije, ki so izvajale večdnevni
samostojni program
Mentorji, animatorji in drugo osebje za izvajanje vsebin
Ogromno prostovoljno opravljenih ur na vzdrževanju doma
in okolice. Opravljenih preko 300 ur
Prenočitev z zajtrkom za tuje turiste, planince iz držav
Avstrije, Nizozemske, Nemčije, Madžarske in Švice

107 otrok
81 oseb
84 oseb

76 oseb
15 oseb
25 oseb
48 oseb

VI.

Koordinacija nacionalnih programov ZPM Slovenije
6.1.
Bralna značka
6.2.
Evropa v šoli
6.3.
Otroški parlament

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.
Začetek novega dogodka, poimenovan KLEPETALNICA za
mlade parlamentarce – vsak prvi petek v mesecu

181 otrok/15
mentoric
Vključena 1 šola

Vključenih 15
osnovnih šol,
aktivno
sodelovalo 15
mentoric in 43
otrok

Dedek Mraz

VII.
7.1.
Novoletna obdaritev z
dedkom Mrazom

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.
Posebna novoletna prireditev za preko 20 otrok z
individualnimi darili z dedkom Mrazom za otroke iz ranljivih
skupin.
Razdelili tudi preko 300 igrač, ki so jih v Tednu otroka zbirali
otroci in starši v Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru pri
Gorici s sloganom 'Igrajmo se'

V obdaritev
vključenih 1983
otrok
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Javni razpisi

VIII.

Za izvajanje programa društva smo se uspešno prijavljali na
javne razpise:
Zavod RS za zaposlovanje/Usposabljanje na delovnem mestu
in Delovni preizkus – 3 razpisi
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije RS / zdravstveni
regres za otroke in šolarje
MDDSZ RS / Družinski center
Občina Kanal ob Soči /program in dedek Mraz
Občina Brda / program in dedek Mraz
Občina Renče-Vogrsko / program in dedek Mraz
Občina Miren-Kostanjevica / program in dedek Mraz
Občina Šempeter-Vrtojba /program in dedek Mraz
Mestna občina Nova Gorica / program sociala

Skupaj iz 11
razpisov
pridobili
78.884,51 €

Razpisi ZPMS

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

Uspešne prijave na štiri razpise: Pomežik soncu, Fiho in
spremstvo otrok s posebnimi potrebami in zimovanje

Vrednost vseh
razpisov 8.450 €

Oddanih 13 vlog za družine, odobrenih 11

Vrednost 5.860
€

Oddanih 16 vlog za Botrstvo, v društvu vodimo 11 otrok

Vrednost
9.934,47 €

II.

Zbiranje donacij

9.1.
Donacije pravnih oseb

V prvem četrtletju poslanih preko 50 prošenj za donacije po
elektronski pošti pravnim osebam na znane naslove

9.2.
Donacije fizičnih oseb

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.

Vrednost
6.490,80 €
+ 2.300 €
direktno plačilo
storitve
Vrednost
1.688 €

Delovanje organov društva

III.
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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A. FINANČNO POROČILO MDPM za Goriško za leto 2019
REAL.
2017

I.

PRIHODKI

1. Prihodki iz JR - proračuni

REAL. 2018

PLAN 2019

REAL. 2019

PLAN 2020

140.127

153.814,90

155.000

143.180,06

155.700

65.078

66.725,64
5.694,76
14.748,46
3.600
2.463
2.725,06
2.453,37
5.475,98
29.565

70.000

52.381,44

62.000

MONG JD
Mong Mladina + Sociala
Občina Brda program
Občina Kanal Ob Soči program
Občina Renče-Vogrsko program
Občina Miren-Kostanjevica program
Občina Šempeter-Vrtojba program
MDDSZ , DC Trojka

70,23
6.355,63
3.600,00
2.371,90
2.402,92
2.015,76
6.000,00
29.565,00

Kratko pojasnilo pod 1.:
- realizirani prihodki so nižji od planiranih in tudi nižji od realizacije v letu 2018; razlog v razliki je izpad
prihodkov MONG za program Sociala in za sofinanciranje Javnega dela, ki društvu v letu 2019 niso bila
odobrena. Za leto 2020 planiramo prihodke tudi iz omenjenih dveh virov.

2. PRIHODKI FUNDACIJ,
SKLADOV, USTANOV, NVO

45.226

ZRSZ Javna dela
ZRSZ UDM in DP
ZZZS, zdr.regres
ZPMS,Pomežik, Fiho
ZPMS, pomoč druž.
Botrstvo
ZPMS – Šolski Program
Sredstva program - drugo

48.774,65
8.911,49
206
16.022,16
7.400
6.010
6.630
3.595

50.000

53.195,54

59.000

606,70
1.431,00
24.465,37
8.450,00
5.860,00
9.934,47
2.198,00
250

Kratko pojasnilo pod 2.:
- prihodki so v globalu višji od planiranih, tudi višji od realizacije v letu 2018 in temeljijo v največji meri v
višjem prihodku za sofinanciranje zdravstvenih letovanj ter povečanju števila vključenih otrok v Botrstvo,
postavka Javna dela pa je nižja iz razloga, navedenega že pod točko 1.

3. DONACIJE PRAVNIH IN
FIZIČNIH OSEB
Donacije Fizičnih Oseb
Donacije Pravnih Oseb
Namenske Donacije/individualno
Prost.prispevki Kapljica Soče

14.298

19.801,57
1.951,57
8.400
9.450

15.000

8.483,54

8.500

1688,00
6.490,80
304,74

Kratko pojasnilo pod 3.:
- V letu 2019 nismo realizirani nobene namenske donacije individualno (za točno določeno osebo ali
družino), zato realizacija nižja od planirane, nekoliko nižji napram realizaciji v letu 2018 pa sta tudi ostali
dve postavki. Osebno je bilo vloženega veliko truda pri pridobivanju donacij in kot predsednica sem s t.im.
izkupičkom iz donacij zadovoljna; v postavki donacije pravnih oseb so vključene donacije Kapljica Soče
1.660 €, donacija Pomežik soncu 2.000 € za program v Triglavski roži ter namenske donacije za praznovanja
v višini 2.200 €.
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4. PRIHODKI OD PRODAJE
STORITEV

15.525

TRENTA, storitve pravne osebe
TRENTA, tabori znanja, izbirne vseb.
LETOVANJA – prispevki staršev

18.178,39
11.715,08
2.667,07
3.796,20

20.000

25.965,09

26.000

8.159,00
11.660,60
6.145,49

Kratko pojasnilo pod 4.:
- številke v prihodkih od prodaje storitev potrjujejo povečano število otrok na zdravstvenih letovanjih ob
morju, še posebej pa smo v društvu povečali obseg izbirnih vsebin in taborov znanja za otroke v Triglavski
roži v Trenti; tudi trženje doma drugim pravnim in fizičnim osebam je bilo uspešno.
5.
6.
7.
8.

Prevredn.posl.prih.
članarina
pl. Storitev/delavnice
odpis obv.iz pret.let

324,42
110,00
160,00
2.560,03

334,65

200

Kratko pojasnilo pod 8.
- ZPM Ljubljana Moste Polje nam je odpisala dolg iz leta 2013

PRIHODKI SKUPAJ OD 1. DO 8.

140.127

153.814,90

155.000

143.180,06

155.700
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Real.
2017

II.

ODHODKI

1. STROŠKI DELA
DC Trojka plača za 1 zaposlitev

REAL. 2018

PLAN 2019

REAL. 2019

PLAN 2020

122.359

144.830,40

144.000

135.933,92

155.700

41.177

57.457,74
25.726,68

57.000

44.355,14
25.687,64
7.200,30

59.000

DC Trojka, pogodbe vodje vsebin
DC Trojka, nadomestilo za prostov.delo
Nadomestila in nagrade za prostov. delo
ostali programi
Javna dela
Zdr.pregledi: JD, UDM, DP

10.126,6

1.039,75
5.779,88
15.382,83
441,75

9.894,89
0
532,56

Kratko pojasnilo pod 1.:
- Odhodki nižji od realizacije v letu 2018 in nižji od planiranih zaradi izpada Javnega dela v letu 2019, za dobrih
2.000 € višji znesek za nagrade za prostovoljsko delo je posledica razširjenega programa na taborih znanja v
Triglavski roži in na letovanjih ob morju.
2. STROŠKI MATERIALA IN BLAGA
dedek Mraz
Stroški goriva/avto, ogr. Trenta
Stroški el., kom.stor./Trenta
Mat.str.program
Stroški prehrane/Trenta
Pisarniški material
Material za vzdrž./Trenta
Osnovna sredstva/Trenta

25.332

27.904,42
11.293,53
3.182,68
1.683,61
1.907,94
8.263,43
323,31
432,32
817,60

30.000

28.411,19
10.469,33
3.282,24
1.457,56
1.453,11
10.361,08
578,20
809,67
0

30.000

Kratko pojasnilo pod 2.:
- stroški materiala in blaga so le nekoliko višji od realizacije v letu 2018; so zelo dober približek planu za leto
2019, ki je posledica skrbno načrtovanih stroškov in izbire dobaviteljev (prehrana, darila DM, material za
vzdrževanje).
3. STROŠKI STORITEV
bivanje/letovanje
avtobusni prevozi
Rač. In bančne storitve
Poštni in str.IKT
stroški vzdrž./pranje Trenta
stroški storitev za programe
stroški osebnega vozila
Zavarov.odg.
promocija, tisk, oblikovanje
najem tiskalnika
Poplačila stroškov iz donacij
STROŠKI JUBILEJEV

36.132

38.736,96
18.457,70
6.316,40
5.044,94
1.563,35
1.534,17
2.619,02
741,12
443,62
799,32
493,32
724

42.000

44.597,28
24.171,00
5.705,55
4.556,96
1.246,21
1.882,87
2.279,20
586,16
408,57

47.000

405,11
409,92
661,80
2.283,93

Kratko pojasnilo pod 3.:
- stroški storitev v skladu s planiranimi, kar pomeni skrbno načrtovano porabo namenskih sredstev; presežek
planiranega zneska pomeni stroške praznovanj dveh jubilejev, ki so se pokrili z namenskimi donacijami.
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4. AMORTIZACIJA
5. OPREMA DC TROJKA
6. IND.POMOČ DRUŽINAM
7. BOTRSTVO
8. Ttaksa, član.davki
9. družina Lokve
10. obresti limit
11. EVS PROJEKT 2017
12. prevredn.posl. OD
13. odpis terjatev
14. ostali odhodki

104
4.820
3.900
3.850
625

6.309
110

487,72
0
6.218,84
6.630
1.115,66
5000
60,07
318
900,99

500
0
7.000
7.000
500
0
0
0
0
0
0

603,57
391,80
5.860,00
9.934,47
661,60
0
37,86
0
436,16
627,10
17,75

19.700

Obrazložitev pod 13.:
- znesek 627,10 € pomeni odpis terjatev do staršev (letovanja v letu 2018) na predlog Nadzornega odbora ob
sprejemanju poslovnega poročila za leto 2018.

ODHODKI SKUPAJ OD 1. DO 14.

122.359

144.830,40

144.000

135.933,92

155.700

Splošno pojasnilo k prihodkom in odhodkom:
V društvu smo za leto 2019 planirali presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.000 € z namenom poravnave terjatev
iz preteklih let, ki so izvirale iz humanitarnih programov. Vir presežka prihodkov ni v prihodkih iz proračunskih
sredstev. Realizacija presežka je sicer nižja od planirane, a veseli dejstvo, da je naš društveni sklad po dolgih letih
ponovno pozitiven. Presežek prihodkov nad odhodki najdemo v povečanem obsegu storitev v Triglavski roži v Trenti,
deloma v povečanem obsegu letovanj ob morju, predvsem pa v skrbnem načrtovanju stroškov za še vedno kvalitetno
izvajanje vseh programov društva.
-

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 znaša 7.246,14 € in potrjuje zelo uspešno poslovanje društva v
letu 2019. Kot že zapisano v obrazložitvi prihodkov razveseljuje dejstvo, da ima društvo ponovno pozitiven
društveni sklad v višini 1.097,62 €. Odhodki so nižji od realizacije v letu 2018 in tudi nižji od planiranih
odhodkov v letu 2019 iz že opisanih razlogov.

III.

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV se nameni za pokrivanje izgub iz
preteklih let
DENARNA SREDSTVA NA TRR NA DAN
Kratkoročne posl. terjatve na dan

7.246,14 €

31.12.2019 6.934,45
31.12.2019 5.702,84

Kratkoročne obveznosti:
31.12.2019
Obveznosti Botrstvo in ind.humanitarna pomoč/še neporabljena namenska sredstva
Obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti za plačo DC Trojka
Kratkoročne obveznosti do MONG v letu 2020
Kratkoročne obveznosti do podjemnih pogodb DC Trojka
Kratkoročne obveznosti do povračila plačil v gotovini
Društveni sklad (v letu 2018 še negativen v višini 6.148,52 €) ponovno pozitiven:

13.049,99
7.457,50
1.720,78
2.047,35
1.037,08
600,00
187,28
1.097,62
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Splošno pojasnilo k bilanci stanja na dan 31.12.2019 :
Stanje denarnih sredstev na računu društva na dan 31.12.2019 je bilo 6.934,45 €.
Odprte terjatve društva do fizičnih in pravnih oseb na dan 31.12.2019 so skupaj znašale 5.702,84 €. Od tega
znaša terjatev do Zavoda RS za zaposlovanje 732,00 €, 60 € do Turističnega društva Bilje, 2.190,08 € do Občine
Kanal ob Soči, 2.015,76 do Občine Miren-Kostanjevica, terjatve v višini 1.497,00 € so izvirale iz neporavnanih
obveznosti staršev za letovanja otrok.
Odprte, še neporavnane obveznosti društva do fizičnih in pravnih oseb so na dan 31.12.2019 znašale 5.592,49 €
in izvirajo iz prejetih faktur v prvi polovici meseca januarja 2020 za pretekli mesec, obveznosti do plačila plače in
podjemnih pogodb DC Trojka in še ne zapadla obveznost do MONG.
Iz bilance stanja je razvidno, da društvo razpolaga z denarnimi tokom najmanj v višini 7.457,50 €, kolikor znašajo
na dan 31.12.2019 neporabljena namenska denarna sredstva za prejemnike Botrstva in individualne humanitarne
pomoči.
Do seje skupščine, 28. 2.2020, ima društvo poravnane vse odprte obveznosti, ki so datirale na dan 31.12.2019,
razen zneska 242,96 € ki izvira iz obročnega plačevanja Zavarovanja odgovornosti.
Do seje skupščine, 28.2.2020, so svoje obveznosti do društva poravnale vse pravne osebe. Svojih obveznosti še
nista poravnali 2 fizični osebi (sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok) v skupni višini 230 €.
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B. Vrednost izvenbilančnih prihodkov in odhodkov
v blagu, materialu ali v programu
-

Vrednost prostovoljnega dela strokovnih sodelavcev
5256 ur na letovanjih/šteje se 24 ur na dan
228 + 200 ur v Družinskem centru Trojka
112 ur Bralna značka
225 ur Zeleni nahrbtnik
250 ur Otroški parlament
300 ur Triglavska roža – delovne akcije
Skupaj 6.571 ur x poprečno 6 € = 39.426 €, čisti doprinos cca 25.000 €

30.025,00 €
25.000

Vrednost donacije novih igrač, 240 kosov x 5 €

1.500

Vrednost knjižnih daril, 275 knjig zasebna donacija x 5 €

1.375

Vrednost donacije – nove in rabljene igrače 300 kos x 3 €

600

Vrednost donacij šolskega pribora 20 družinam za skupaj 50 otrok –
poprečna ocena 15 € na otroka

300

Vrednost 250 kosov otroških oblačil x 3 €

750

Vrednost 50 kosov športnih oblačil x 5 €

250

Vrednost hrane/keksi – 50 kos/250 gr x 2 €

100

Vrednost donacije pravnih oseb v materialu/hrana

150

SKUPAJ IZVENBILANČNA VREDNOST IZDANEGA BLAGA IN STORITEV

30.025,00 €

Pojasnilo k prihodkom in odhodkom v izvenbilanci:
-

Izvenbilančna tabela nam pokaže pravo dodano vrednost prostovoljskega dela v društvu, ki z odbitimi
stroški (nadomestila za prostovoljstvo in drugi stroški v zvezi s prostovoljstvom) daje še vedno približno
25.000 € visok donos v javno dobro; v letu 2019 smo lahko zelo ponosni na donacijo 275 knjig – pravljic
in uporabnih priročnikov za ustvarjanje ter na velik odziv šolarjev in staršev iz Osnovne šole Ivana Roba
v Šempetru pri Gorici, ki so donirali preko 300 kos večinoma novih igrač in družabnih iger v okviru
Tedna otroka na temo – Igra za vse; otroška in športna oblačila so donirale fizične osebe, medtem ko
smo hrano prejeli od pravnih oseb; šolske potrebščine smo delili v okviru ZPMSjeve akcije Poštar Pavli.
Donacije so bile razdeljene družinam z nepolnoletnimi otroki, ki so bili naše pozornosti zelo veseli.

Opozorilo:
- Podatki v finančnem poročilu so poslovna skrivnost in je potrebno z njimi ustrezno ravnati; prepovedano
je prepošiljanje drugim osebam.
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B. 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 2019 so napram letu 2018 nižji za dobrih 7 % in so posledica izpada
prihodkov za izvajanje programa Javnih del in tudi nižje skupne vsote donacij pravnih in fizičnih oseb. kar je
posledica višjega prihodka nenamenskih donacij. Sorazmerno nižjim prihodkom so nižji tudi odhodki.
Presežek prihodkov nad odhodki društva v letu 2019 izhajajo iz povečanih prihodkov prodanih storitev in
racionalizacije izvedb posameznih programov.
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. Bistveno so se povečali stroški dela. Razlog – celoletna redna zaposlitev in celoletne podjemne pogodbe v
Družinskem centru Trojka.
Finančno poročilo ne prikaže dodane vrednosti prostovoljno opravljenih ur članov in prostovoljcev ter
vrednosti izdanega materiala oz. programov, zato je v točki D prikazana ocenjena VREDNOST te pomoči mladim
družinam, ki so v hudi materialni in finančni stiski.
Poslovno poročilo MDPM za Goriško je potrditev izvajanja temeljnih načel in ciljev društva, ki, zapisana v
statutu, med drugim pravijo, da smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v
dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin.
Iva Devetak, predsednica

Poslovno poročilo MDPM za Goriško za leto 2019 je bilo sprejeto na redni skupščini društva dne 28. februarja 2020.
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