Finančno poročilo Trajnostnega parka Istra v letu 2016

Prihodki prostovoljskega programa TPI v 2016
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Donacije (16687 eur)

Slika 1: Prihodki prostovoljskega programa Trajnostnega parka Istra v letu 2016.

Odhodki prostovoljskega programa TPI v 2016
Hrana za prostovoljce (tudi kozmetika ipd.) (8116 eur)
Prevozi prostovoljcev in hrane (2259 eur)
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Orodje in material za prostovoljske akcije (841 eur)
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Žepnina in letalske karte za EVS prostovoljce (1247 eur)
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Stroški najemnin in uporabe hiše (972 eur)
Računovodstvo, spletna stran in bančni stroški (612 eur)
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Plače (1746 eur)
Zavarovanja, socialni prispevki in davki (579 eur)
Vračilo dolgov (760 eur)

Slika 2: Odhodki prostovoljskega programa Trajnostnega parka Istra v letu 2016.

Prostovoljski center
Prostovoljski center Trajnostnega parka Istra se financira iz prispevkov donatorjev. Teh je bilo v letu
2016 za 16687 eur. Od tega so večino predstavljale donacije samih prostovoljcev. Stroški
prostovoljskega centra so v letu 2016 znašali 12800 eur. Od tega je največ, skoraj dve tretjini,
predstavljala hrana in drug potrošni material za prostovoljce, ostalo pa prevozi prostovoljcev in
hrane, orodje in material za prostovoljske akcije, stroški nastanitve prostovoljcev ter računovodstvo.
Donacije so torej presegle stroške vzdrževanja prostovoljskega centra. S tem smo dokazali, da je
mogoče vzdrževati prostovoljski program neodvisno od evropskih in drugih razpisov. To je zelo
pomembno zaradi ohranjanja avtonomnosti, trajnosti in fleksibilnosti prostovoljskega dela. Tako
smo že v letu 2016 izpolnili enega najpomembnejših ciljev našega modela prostovoljske podpore
regijam. Vsem, ki ste prispevali, najlepša hvala!

Razpisi in izobraževanja
Preostale prihodke so prispevali razpisi in izobraževanja. Od tega daleč največ razpis Evropske
prostovoljske službe, preko katerega gostimo dve prostovoljki iz Portugalske in Francije. V letu 2016
se je 95 % prihodkov porabilo za delovanje zavoda in zgolj 5 % za plače. Ustvarjeni presežek iz leta
2016 bo namenjen vzpostavitvi novega prostovoljskega centra v eni od drugih slovenskih regij. S tem
želimo širiti model podpore lokalnim skupnostim s pomočjo prostovoljskega dela in tako izpolniti
drugi pomembni cilj projekta Trajnostni park Istra.
Izpisek iz računa TPI za prostovoljski program (1.5.2016 – 5.1.2017)

Ekovaški program
Delo v Trajnostnem parku Istra se je v letu 2016 delilo na prostovoljski program, ki ga koordinirata
Janez in Petra, in na ekovaški program, ki sta ga do letos v okviru Trajnostnega parka Istra koordinirala
Manja in Nara, od letošnjega leta pa bo potekal ločeno od Parka Istra v okviru novoustanovljenega
društva Sončni hrib. Ekovaški program je do 1.5.2016 uporabljal isti račun kot prostovoljski program,
odprt pri Banki Koper, nato pa se je za potrebe ekovaškega programa odprl poseben račun pri Delavski
Hranilnici v Kopru. Na spodnjih povezavah je pregled prometa na obeh računih:
- Račun pri Banki Koper
- Račun pri Delavski Hranilnici

