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Vizija Parka Istra je trajnost v praksi.

Namen Parka Istra je spodbujati trajnostni razvoj v izpraznjenem zaledju Istre ter širiti 

med mladimi vrednote prostovoljstva in aktivnega državljanstva.

Najpomembnejša cilja Parka Istra sta:

• Pomagati lokalnemu prebivalstvu. To dosegamo s podporo lokalnim trajnostnim

pobudam, s pomočjo ranljivim skupinam prebivalcev ter s sodelovanjem pri ohranjanju

naravne in kulturne dediščine.

• Opolnomočiti mlade in jih navdušiti za aktivno državljanstvo. Ta cilj dosegamo

preko spodbujanja neformalnega izobraževanja, ki ga mladi pridobijo z najrazličnejšimi

delovnimi izkušnjami, popoldanskimi delavnicami, učenjem socialnih interakcij skozi

bivanje in timsko delo v skupini prostovoljcev ter s stiki z domačini vseh starosti.

Drugi cilji Parka Istra so:

• Nuditi odprti prostor, kjer bo vsak od nas lahko prispeval po svojih močeh k ustvarjanju

lepšega sveta.

• Ponuditi našim prostovoljcem in obiskovalcem izkušnjo čim bolj trajnostnega življenja.

• Ustvariti model spodbujanja regionalnega razvoja, ki ga bo mogoče prenesti v druge

slovenske regije.

• Organizirati naše prostovoljske aktivnosti tako, da lahko preživijo tudi brez evropskih

sredstev. S tem zagotavljamo avtonomijo ter trajnost prostovoljskih aktivnosti.



KJE DELUJEMO?



V letu 2017 so Park Istra gostile različne vasi v Slovenski Istri. Lokacije so delovale kot
prostovoljski centri, iz katerih je Park Istra deloval na celotnem območju Slovenske Istre.

Lokacije prostovoljskih taborov leta 2017:

-Debeli rtič (jan, feb, mar);
-Elerji (apr);
-Gabrovica (maj, jun);
-Smokvica (jul, avg, sep);

Kastelec (sep, okt, nov, dec): urejanje infrastrukture za novi prostovoljski center

Hvala Letovišču RKS Debeli
Rtič, zvezi Sonček, KS
Gabrovica in KS Gračišče
ter društvu Figaruola, da
so nas gostili.

Hvala tudi Slovenski Vojski,
ki nam je v brezplačno
uporabo odstopila objekt v
Kastelcu.



STATISTIKE AKTIVNOSTI



V LETU 2017

• smo gostili 214 prostovoljcev iz vsega sveta;
• ki so v 474 prostovoljskih akcijah;
• darovali pomoči potrebnim 13.771 delovnih ur v skupni  

vrednosti okoli 137.000 eur;
• za mlade prostovoljce smo izvedli 42 delavnic;
• skupaj smo se učili, zabavali in delali svet lepši.



Park Istra je v letu 2017 gostil 214 prostovoljcev iz 22 držav sveta
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AKTIVNOSTI



AKTIVNOSTI

• Delavnice za otroke in mladostnike

• Delavnice in predavanja za starostnike

• Pomoč dobrodelnim organizacijam

• Pomoč ranljivim skupinam 

• Pomoč lokalnim skupnostim

• Pomoč na prireditvah

• Pomoč kmetom

• Skrb za naravno in kulturno dediščino

• Strokovna predavanja in študentske raziskovalne naloge

• Popoldanske delavnice in aktivnosti za mlade



Delavnice in predavanja za otroke in starostnike

Aktivnosti: 

1. Delavnice in predavanja za otroke in starostnike z manj 
priložnostmi: 

• branje ekoloških pravljic, 
• petje z najmlajšimi, 
• tečaji francoskega jezika (otroci), 
• potopisna predavanja (otroci in ostareli), 
• delavnice izdelovanja mila (ostareli), 
• delavnice improvizacijskega gledališča (najstniki)
• delavnica šivanja (otroci).
• Jutranja telovadba s starostniki

2.  Dnevno počitniško varstvo za lokalne otroke.

3.  Druženje skozi igro med prostovoljci in okoliškimi otroci.

4.  Sodelovanje prostovoljcev iz Nemčije, Francije in Španije pri 
pouku v OŠ v Dekanih in Kopru.

Namen: 

• neformalno učenje mladih;
• priložnosti za ranljive skupine;
• stik s prostovoljci: širjenje vrednot prostovoljstva, aktivnega 

državljanstva in višanje tolerance do ljudi z drugačnim 
kulturnim ozadjem;

• ozaveščanje (področje trajnosti, strpnosti);
• nuditi mladim kakovostno preživljanje prostega časa;
• učiti mlade praktičnih veščin.



Druženje okoliških otrok s prostovoljci; Gabrovica, junij 2017.



Pomoč dobrodelnim organizacijam in pomoči potrebnim

Aktivnosti: 

• Zbiranje hrane za pomoči potrebne (Karitas, Rdeči Križ);
• prevoz hrane s pretečenim rokom trajanja med 

dobrodelnimi organizacijami in do posameznikov, ki 
potrebujejo pomoč (Rdeči križ, Karitas- dnevni center za 
brezdomce, komune za odvisnike);

• pomoč ostarelim (urejanje okolice, pridelava, drva za 
zimo);

• pomoč Zvezi Sonček pri urejanje terapevtskega centra in 
delo z uporabniki zveze Sonček;

• pomoč v Zavetišču za živali;
• postavitev razstave “Skozi oči beguncev”;
• pomoč v Mladinskem zdravilišču Rdečega Križa Debeli rtič

(obnova mladinskih domov, urejanje parka in zeliščnih
vrtov, poslikave hodnikov mladinskega doma);

• urejanje osrednjega skladišča Rdečega križa v Kopru.

Namen:

• pomoč ranljivim skupinam;
• podpora kadrovsko podhranjenim dobrodelnim

organizacijam;
• zmanjšanje količin odvržene hrane;
• ozaveščanje in večanje senzitivnosti do pomoči potrebnih

(razstava o beguncih, delo z ranljivimi skupinami);
• izkustveno učenje mladih prostovoljcev preko pomoči

različnim organizacijam in posameznikom;
• premagovanje predsodkov.



Tedenska pomoč v Obalnem zavetišču za živali.



Obnova mladinskih domov 
Rdečega Križa na Debelem rtiču; 

januar - april 2017.

Urejanje skladišča Rdečega križa v 
Kopru; april, maj 2017.



Pomoč pri čiščenju vej iz oljčnika; Gabrovica, maj 2017.



Razstava “Skozi oči beguncev“ v 
Kopru; februar 2017.



Pomoč krajevnim skupnostim

Aktivnosti: 

- čiščenje rečnih strug, zaraščenih gozdnih in 
učnih poti, vzdrževanje spomenikov in 
javnih površin;

- pomoč pri vzdrževanju vaške infrastrukture 
(vaški domovi, klopi, igrala);

- čistilne akcije.

Namen: 

• podpora lokalnim skupnostim, da 
lahko omejena sredstva uporabijo 
za razvoj in višanje kvalitete 
bivanja domačinov;

• spodbujanje sodelovanja med 
lokalno skupnostjo in prostovoljci;

• pridobivanje najrazličnejših 
spretnosti skozi raznovrstno delo.



Obnova klopi; Zanigrad, junij 2017.



Pomoč na prireditvah

Aktivnosti: 

• pomoč pri organizaciji prireditve Histerija 
• pomoč pri organizaciji festivala Plavajoči 

Grad;
• pomoč pri organizaciji praznovanja 950. 

obletnice vasi Kubed
• pomoč pri turistični predstavitvi Smokvice 

na prireditvi v Kopru;
• pomoč pri organizaciji pustovanja

Namen: 

• oživljanje podeželja;
• večanje turistične privlačnosti ter 

prepoznavnosti Istre;
• ohranjanje lokalnih običajev (pomoč pri 

promociji lokalnih izdelkov, glasbe, starih 
običajev in obrti).



Ohranjanje naravne in kulturne dediščine

Aktivnosti: 

- obnova kalov in čiščenje izvirov;
- obnova suhozidov;
- urejanje zaraščenih starih domačij, cerkva, pokopališč;
- čiščenje zaraščenih učnih poti, spomenikov;
- čistilne akcije Obale in podeželja;
- pomoč v Škocjanskem Zatoku;
- pomoč regijskemu parku Škocjanske jame (čiščenje    

učnih poti);
- pomoč žabicam čez cesto v času paritvene sezone;
- popis sove uharice v sodelovanju z DOPPS;
- urejanje botaničnega vrta na Debelem rtiču.

Namen: 

• skrb za naravne in kulturne lepote Istre; 
• ozaveščanje o pomembnosti varovanja                           

naravne in kulturne dediščine;
• večanje turistične privlačnosti zaledja Istre;
• spoznavanje lepot lokalnega okolja. 



Čiščenje Obale; Debeli Rtič, januar – april 2017.

Obnova suhozidu; Smokvica, julij 2017.



Izdelava lesenih tablic za izobraževalni vrt na Debelem rtiču; januar in februar 2017.



Čiščenje kala v bližini Smokvice – divje živali bodo imele dostop do vode tudi poleti; julij 2017.



Pomoč kmetom

Aktivnosti: 

- pomoč kmetom pri setvi;
- obrezovanje vinogradov in oljčnikov;
- obdelava zelišč;
- pletje;
- obiranje grozdja, oljk, krompirja, paradižnika;
- pomoč pri konzerviranju zelenjave za lokalno 

društvo;
- postavljanje ograj za zaščito pridelkov.

Namen:

• podpora (predvsem ekološkim) kmetom, ki
predvsem v času setve in žetve težko vse zmorejo
sami;

• prostovoljci skozi delo pridobivajo osnovna znanja
o pridelavi hrane (npr. kako nastane vino, oljčno
olje…);

• pristen stik z lokalnim prebivalstvom;
• medgeneracijsko sodelovanje.



Pomoč pri pobiranju krompirja; Malinska, avgust 2017.



Strokovna predavanja in raziskovalne naloge

Aktivnosti: 

- Predstavitev  raziskovalne naloge Potenciali za 
trajnostni turizem v Slovenski Istri;

- predstavitev francoskega sistema povezovanja 
kmetov AMAP na Univerzi v Kopru ter kmetom 
Slovenske Istre;

- kartiranje potencialov za razvoj Istre
- delavnica Prepoznavanje potencialov Smokvice

Namen:

Park Istra gosti študente iz držav EU, ki pri nas
opravljajo študentsko prakso. Naš cilj je, da v Istro
preko mladih pripeljemo nove ideje in znanja, ki bodo
pomagala k trajnostnemu razvoju te regije.



Popoldanske aktivnosti in delavnice za mlade prostovoljce

Aktivnosti: 

- popoldanske delavnice za pridobivanje 
najrazličnejših spretnosti;

- športne aktivnosti;
- druženje;
- raziskovanje Istre in njene okolice.

Namen:

• pridobivanje novih znanj in spretnosti;
• osebnostna rast;
• deljenje znanj med prostovoljci in domačini;
• spoznavanje Istre, njenih lepot in njene kulture.



Izdelovanje fužev, 
tradicionalnih istrskih 

testenin; 
Belvedur, maj 2017.



Delavnice za prostovoljce

1. Kako ustvariti gibanje oz. kako postati aktiven državljan (na primeru projekta Očistimo Slovenijo);

2. Projektno vodenje: dolgotrajni prostovoljci si lahko izberejo na podlagi raziskave (intervjuja z domačini) eno od
problematik v lokalnem okolju in iz nje razvijejo projekt, na katerem pridobijo praktična znanja projektnega
vodenja, finančnega načrtovanja, komunikacijskih veščin (s partnerji in mediji), organizacije dogodkov in
načrtovanja;

3. Delavnica »nenasilne komunikacije« nam pomaga v polnosti izraziti same sebe na način, da smo lahko slišani.

4. Delavnica o trajnostnem razvoju. Zakaj, kako, kaj še lahko sami storimo;

5. Delavnica »Kritično mišljenje – kaj je res in kaj ne?« prostovoljce nauči, kako kritično presojati val informacij, ki
smo mu dnevno izpostavljeni.

6. Delavnica »Nariši svojo prihodnost« prostovoljcem pomaga, da brez omejitev, ki si jih postavljajo sami, pogledajo,
kaj, s kom in kje si želijo biti 20 let kasneje.

7. Delavnica »Indeks norosti« prostovoljcem pomaga, da pogledajo na svoje življenje in se vprašajo, kaj je tisto, s
čimer se izpostavljajo stresu in kaj je tisto, s čimer stres zmanjšujejo. Izvajajo jo 3 mesece z dnevnim
izpolnjevanjem obrazca.

8. Delavnice »Naredi sam« so delavnice ročnih spretnosti, ki spodbujajo prostovoljce, da se naučijo stvari narediti
sami. Izdelujemo ekološka mila in ekološka čistila, pečemo, kuhamo, konzerviramo, izdelujemo sir, jogurt, riževo
mleko, recikliramo papir, recikliramo sveče, izdelujemo lesene žlice, nakit, košare, učimo se permakulturnega
vrtnarjenja in naravne gradnje.

9. Osnove igranja kitare.

10. Potopisna predavanja.

11. Delavnice tradicionalne istrske kuhinje.

12. Delavnica izdelave eteričnih olj.

13. Debatni večeri.

Poleg naštetih delavnic so prostovoljci tudi sami organizirali delavnice, filmske večere, izlete.

Nekaj delavnic, ki smo jih organizirali za prostovoljce v letu 2017:



Za pros

Odkrivanje lepot Slovenije; Pasjak, maj 2017.



Kuharske specialitete s celega sveta;
Smokvica, avgust 2017.



PARTNERJI V LETU 2017



• Občina Koper
• Mladinsko zdravilišče RKS Debeli Rtič
• Osnovna šola Antona Ukmarja Koper
• Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
• Območno združenje Rdečega Križa Koper
• Škofijska Karitas Koper
• Zveza Sonček Koper
• Univerza na Primorskem
• Obalno zavetišče za živali
• Kmetijska zadruga Agraria Koper
• Marjetica Koper
• Luka Koper
• Ekošara Lucija
• Kemijski Inštitut Ljubljana
• Društvo Figaruola
• Service Volontaire International Belgique
• Check-in Portugal
• Service Civil International France



FINANČNO POROČILO
(1. 1. do 1. 11. 2017)
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Prihodki Parka Istra do 1. 11. 2017 

Donacije (12925 eur)

Predavanja in delavnice (1211 eur)

Vračilo davka (942 eur)

Vračilo posojila (770 eur)



35%

14%
13%

10%

9%

5%

4%

4%

3%

2%

1%

Odhodki Parka Istra do 1. 11. 2017

Hrana za prostovoljce (5803 eur)

Stroški bivanja (najemnine, internet) (2274 eur)

Žepnina in potni stroški za EVS prostovoljce (2175 eur)

Orodje in material za prostovoljske akcije (1602 eur)

Računovodstvo, bančni stroški (1473 eur)

Cenitev vlaganj v Zadrugo Močunigi (891 eur)

Potni stroški (683 eur)

Stroški izobraževalnih delavnic (611)

Posojilo (485 eur)

Davki (270 eur)

Drugo (244 eur)



Trajnostni park Istra se je tudi v letu 2017 v največji meri financiral iz prispevkov
donatorjev. Donacij je bilo do začetka novembra 2017 za kar 12925 eur ali 81 % vseh
prihodkov. Gre za donacije prostovoljcev ter drugih posameznikov in podjetij, med
njimi Marjetice Koper (500 eur) in Luke Koper (300 eur). Donacije so bile v celoti
namenjene za delovanje prostovoljskega programa. Drugi prihodki so prišli iz naslova
delavnic in izobraževanj (8 % prihodkov), vračila davka na dodano vrednost ter
vračila posojil. Skupno je vrednost vseh prihodkov znašala 15 848 eur.

Stroški delovanja so v prvih desetih mesecih leta znašali 16511 eur. Od tega je
največ, dobro tretjino, predstavljala hrana in drug potrošni material za prostovoljce,
ostalo pa stroški bivanja prostovoljcev, stroški programa EVS, orodje in material za
prostovoljske akcije, računovodstvo, cenitev vrednosti vlaganj Parka Istra v najete
nepremičnine v Hrvojih, stroški prevozov prostovoljcev na delovne akcije, stroški
izobraževalnih delavnic in drugi manjši izdatki. Stroškov za plače ni bilo.



Stroški delovanja so v prvih desetih mesecih leta 2017 presegli prihodke za 663 eur,
kljub temu bomo leto gotovo zaključili s presežkom, saj v novembru pričakujemo
izplačilo drugega dela prihodkov zaključenega projekta EVS.

Pozitivno stanje na računih Parka Istra je 30.10.2017 znašalo 19340 eur. Ta sredstva so
že od leta 2016 rezervirana za vlaganja v ureditev novih kapacitet za prebivanje
prostovoljcev. V septembru je Park Istra pridobil status organizacije v javnem interesu.
Slovenska Vojska je dala Parku Istra v brezplačno uporabo za obdobje 10 let objekt
bivše karavle v vasi Kastelec, ki ga bomo s temi sredstvi ustrezno uredili za nastanitev
prostovoljcev.

Tudi v letu 2017 nam bo uspelo skoraj v celoti pokriti delovanje prostovoljskega
programa s pomočjo donatorjev. To je za nas zelo pomembno, saj nam pomaga
ohranjati avtonomnost, trajnost programa in fleksibilnost prostovoljskega dela.



Za svoje delo smo junija 2017 prejeli 
prestižno okoljsko nagrado 

ENERGY GLOBE AWARD SLOVENIA 2017

Park Istra je v septembru 2017 prejel status organizacije, 
ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju.




