Letno poročilo za leto 2017

Planota Računovodstvo

Ustanova Fundacija BIT Planota
Grgarske Ravne 30,
5251 Grgar

Projekt Regionalno stičišče NVO Planota
V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem Projekta regionalno stičišče NVO Planota za obdobje
2015 – 2019. Ključne naloge v letu 2017 so bile:
NVO s potencialom: nadaljevanje
dela z NVO s potencialom (NVO
izraža interes za zadovoljevanje
določene
potrebe
v
lokalni
skupnosti in interes za lasten
strokovni in organizacijski razvoj za
zadovoljevanje
neustrezno
naslovljenih potreb v izbranih
lokalnih okoljih): nudimo jim
usposabljanja in mentorstvo na
različnih področjih: pravni nasveti,
računovodstvo in finance, priprava
spletnih strani, komunikacije z
javnostmi ter priprava in vodenje
projektov in zagovorniške akcije za NVO. Pri nekaterih NVO opažamo vidne premike na
področju komuniciranja z javnostjo, razvoju mrež, obvladovanju financ ter pridobivanju
sredstev.
Zagovorništvo (oblikovanje regijskih politik): na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja smo
si zastavili nadaljnji razvoj lokalnih mrež NVO kot orodja zagovorništva in intenzivno
sodelovali s Svetom NVO Goriške razvojne regije. Bili smo tudi sami pobudniki številnih
zagovorniških akcij: pobude za izboljšanje občinskih odlokov in pravilnikov, ki so povezani z
delovanjem NV sektorja ter pobude za spremembo Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost – Program Leader (skupaj z drugimi stičišči smo predlagali spremembo določil,
ki se nanašajo na DDV, predplačila, določila o ponudbah, ki jih je potrebno ob prijavi…).
Nadaljevali smo z aktivnim sodelovanjem v LAS »V objemu sonca« (LAS jugozahodnega dela
Severne Primorske), ki ga upravlja RRA Severne Primorske. Podali smo številne pobude za
spremembe pravilnikov LAS »V objemu sonca«.
Posamezne občine (Nova Gorica, Tolmin) se na nas obračajo v zvezi z nasveti za urejanje
posameznih določil razpisov oz. odlokov (npr. upoštevanje prostovoljstva, predplačila, večletno
financiranje projektov, kriteriji izbora projektov…).
Skupaj z Občino kanal ob Soči smo v okviru programa Mladi v akciji pripravili projekt in uspeli
pridobiti sredstva za vzpostavitev mladinskih posvetovalnih struktur v občini in za pripravo
mladinske strategije.
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Čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za
reševanje
lokalnih
potreb.
Med
pomembnejšimi akcijami lahko izpostavimo
vzpostavitev turistične zveze v Zgornji
Vipavski dolini ter povezovanje med
različnimi deležniki za urejanje kulturne
dediščine na območju Banjške planote, kjer
smo prijavili skupen projekt na LAS v objemu
sonca. LAS v objemu sonca je projekt potrdil,
na odgovor Agencije za kmetijske trge še
čakamo.
Razvoj storitev za reševanje lokalnih potreb: nadaljevali smo z razvojem regijske mreže za
socialno podjetništvo, kjer so pripravljenost za sodelovanje izkazale tudi organizacije, ki se s
tem prvenstveno ne ukvarjajo (gospodarska in obrtna zbornica, RRA severne Primorske,
Mestna občina Nova Gorica, Primorski tehnološki park.
Nadaljevali smo z izvajanjem aktivnosti
inkubatorja za razvoj lokalnih produktov v
Zeliščnem centru Grgarske Ravne. V okviru
tega smo skupaj z Zavodom GOST na Planoti
sodelovali pri pripravi projekta »Integralni
turistični produkt zeliščarske dediščine« na
razpis za projekte LAS sodelovanja (Program
Leader). Na našem območju LAS (LAS v
objemu sonca) je pripravo koordinirala RRA
severne Primorske. Projekt je bil uspešen in
se izvaja na območju 6 LAS-ov v Sloveniji.
V sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto je bil pripravljen projekt na razpis Študentski
inovativni projekti za družbeno korist 2017 (ŠIPK). Namen projekta je zagotoviti študentom
EPF in FUDŠ prakso pri svetovanju starejšim na področju sociale.
Krepitev vloge regionalnega stičišča v regiji: Na začetku leta smo zbirali informacije v zvezi
z razpisi lokalnih akcijskih skupin za razvoj podeželja – LAS. Skupaj z ostalimi regionalnimi
stičišči NVO in CNVOS smo pripravili anketa, ki je aplicirana na NVO, ki so člani LAS in na
druge NVO (v naši regiji so 4 LAS-i). Dobili smo tudi rezultate, ki pa zaradi majhnega števila
anket niso bili obdelani po regijah.
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V aprilu 2017 je bil v Zeliščnem centru in
okolici uspešno izpeljan »Dan za
spremembe«, ki se ga je udeležilo preko
100 ljudi in več organizacij (KS, NVO….).
Urejali smo okolico Zeliščnega centra
Grgarske Ravne, območje KS Grgarske
Ravne in utrdbo in I. sv. Vojne na Goleku.
Poleg tega smo v sodelovanju s Hišo
Sadeži družbe Vipava (Slovenska
filantropija) uspeli povezati in koordinirati izvedbo »Dneva za spremembe« v celi regiji.
Tudi v letu 2017 smo si prizadevali za širjenje sodelovanja s pomembnejšimi javnimi
inštitucijami kot so Zavod RS za zaposlovanje, Center za socialno delo Nova Gorica… Namen:
širjenje partnerstva Ustanove fundacije BiT Planota in priprava skupnih programov in projektov
(ki so že bili opisani).
Po dveh letih izvajanja projekta Regionalno
stičišče NVO Planota je Služba za nevladne
organizacije na Ministrstvu za javno upravo
izvedla kontrolo izvajanja projekta s pomočjo
zunanjega izvajalca. Dobili smo dobre ocene.
Na koncu leta smo pripravili in oddali nov
delovni načrt za leti 2018 in 2019.
V letu 2017 smo za projekt pridobili 90.331,06
€, ki smo jih namensko porabili kot prikazuje spodnji graf:

Regionalno stičišče NVO Planota- poraba sredsev
Posredni stroški na projektu (najemnine, telefon,
internet…)

11.922,84 €

Stroški storitev zunanjih izvajalcev

5.594,75 €

Potni stroški sodelujočih na projektu

2.578,33 €

Stroški dela

70.235,14 €
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Projekt GROW
S projektom smo zaključi v letu 2016 in v letu 2017 pripravili zaključno poročilo. Izvedba
projekta je bila ocenjena kot zelo uspešna, uvrščen je bil med izbrane dobre prakse
(https://www.cmepius.si/knjiznica/primeri-dobrih-praks/).
Vsi prihodki so bili realizirani v letu 2016.

Skupna informacijske pisarne na področju sociale in zdravstva
V letu 2017 smo med drugim nadaljevali z delom skupne informacijske pisarne na področju
sociale in zdravstva. Pripravili smo več projektov za sofinanciranje Skupne informacijske
pisarne na področju sociale in zdravstva. Uspešni smo bili na občinskem razpisu, na razpisu
LAS v objemu sonca žal nismo uspeli.
Za delovanje pisarne smo pridobili 615,31 € sredstev iz Javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica v letu
2017, ki som jih porabili za administrativne stroške, elektriko in telefon.

Projekt EMPUBLIC
V okviru programa E+ nadaljujemo z izvajanjem projekta EMPUBLIC, katerega namen je
zaposlovanje ranljivih skupin na podlagi financiranja iz javnih naročil. Z izvajanjem projekta
smo intenzivneje začeli na začetku leta 2017. V pripravi sta 2 analizi, izvedena sta bila 2
mednarodna sestanka partnerjev in eno usposabljanje.
Dotacija za izvedene aktivnosti na projektu v letu 2017 je znašala skupaj 12.137,00 €, od tega
za vodenje in koordinacijo projekta 4.000 €, mednarodne projektne sestanke 1.150,00 € in za
intelektualne rezultate 6.987,00 €.

Javna dela 2017
V avgustu 2017 smo podpisali pogodbo z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije za
sofinanciranje javnih del. Zaposleni javni delavki sta pomagali pri organizaciji in izvedbi
prostovoljskega dela ter korporativnih prostovoljskih akcij, sodelovali pri izvajanju delavnic in
drugih usposabljanj NVO, ki delujejo v javnem interesu, organizacija in sodelovanje pri
organizaciji svetovanj NVO, …Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije je financiralo 65%
bruto plače, prevoz in prehrano v višini 7.309,69 €. Razliko v višini 3.755,21€ (35% bruto II
plače in regres za letni dopust) je financirala Mestna občina Nova Gorica.
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Donacije iz 0,05% dohodnine
Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije smo v letu 2017 prejeli 185 donacij dela
dohodnine v višini skupni 965,19 €.

Pridobitna dejavnost
Nadaljevali smo z urejanjem in prenavljanjem spletnih strani društev, katerim storitev
zaračunavamo. Na področju računovodstva smo nadaljevali s spletnim računovodstvom, kjer
ravno tako storitve zaračunavamo. V letu 2017 smo s tržno dejavnostjo dosegli 12.175,00 €
prihodkov.

Prihodki v letu 2017
Višina prihodkov 2017 glede na vir financiranja

127.288,46

Sredstva iz Evropskega socialnega sklada-projekt Regionalno stičišče
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna-projekt Regionalno stičišče
Projektna sredstva iz EU proračuna projekt EMPUBLIC program
ERASMUS+
Občinska sredstva MONG za socialne dejavnosti
Sredstva iz Evropskega socialnega sklada- javna dela 2017
Občinska sredstva MONG za sofinanciraje javna dela 2017
Tržna dejavnost
Donacije

72.264,85
18.066,21
12.137,00
615,31
7.309,69
3.755,21
12.175,00
965,19

0,70%

8,10%

7,70%

0,80%
3,60%

1,10%
11,10%

Projektna sredstva proračuna RSprojekt Regionalno stičišče
Projektna EU sredstva projekt
EMPUBLIC program ERASMUS+
Občinska sredstva MONG za
socialne dejavnosti
Sredstva ESS-javna dela 2017
Občinska sredstva MONG javna
dela 2017
Tržna dejavnost
Donacije
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Odhodki v letu 2017
Skupaj

126.948,80

Stroški plač
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.)
Stroški zunanjih storitev izvajalcev
Potni stroški

91.024,75
22.519,06
7.874,64
5.530,35

6,20%

Stroški plač

4,36%

Stroški administracije
(najemnina,
telekomunikacijski stroški
ipd.)
Stroški zunanjih storitev
izvajalcev

17,74%

71,70%

Potni stroški

Plača vodstva in razmerje med plačami
Uprava in predsednica uprave Ustanove Fundacija BiT Planota neprofesionalno (prostovoljno)
opravljajo svojo funkcijo in za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila. Od 1. 7. 2010 naprej osnovna
mesečna bruto plača izvršnega vodje znaša 2.088,00 EUR mesečno za 174 ur. Nanjo prejema dodatek
na delovno dobo (16 %). V letu 2017 je njegova letna bruto plača znašala 29.023,20 EUR. Vodstvo za
svoje delo ne prejema nobenih drugih dodatkov ali honorarjev. Razmerje med najnižjo osnovno bruto
plačo v Ustanovi Fundacija BiT Planota in najvišjo plač znaša 1:1,35.
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