Programski i financijski izvještaj
za 2021. godinu

Udruga MAGIS

Općenito
Udruga Magis je započela sa svojim radom 2014. godine u krilu Palme, u suradnji sa Družbom Isusovom, iz
već dugogodišnje udruge SKAC Palma. U 7 godina je organizirala osmišljavanje i provedbu 19 različitih
programa u preko 50 termina sa skoro 2000 ljudi (sudionika, volontera, suradnika, zaposlenika, …).
Fokusi u 2021. godini su bili udrugu formalno približiti ulozi Pastorala mladih Hrvatske pokrajine Družbe
Isusove i započeti organizaciju Magis Europe 2022, europskog projekta u organizaciji Družbe Isusove koji će
se u ljeto 2022. godine održati u Hrvatskoj.

MAGIS ured
Do prosinca 2021. udruga formalno nije imala svoje zaposlenike. Međutim, ugovorom o radu zaposlene od
strane udruge SKAC Palma aktivnosti za Magis su obavljale dvije zaposlenice vezano za administraciju,
financije i koordinaciju programa i aktivnosti.
U prosincu su zaposlene dvije osobe: koordinatorica aktivnosti i asistentica za administraciju i financije.
Također se uredu pridružio i vanjski suradnik1 koji za udruge Magis i SKAC Palma pomaže u prikupljanju
financijskih sredstava.

Financiranje
Krajem 2020. godine odobrena je financijska potpora Zaklade Rhema za 2021. godinu.
Tijekom 2021. godine, u svrhu organizacije Magis Europe 2022. prijavili smo 4 prijave za sufinanciranje, od
koji su nam 3 odobrene, a za jednu čekamo dogovor.
U 2021. smo također organizirali i donatorsku akciju za Magis programe, u sklopu ljetnog kina u Palmi.

Upravljanje Udrugom
Po isteku mandata upravnom vijeću u rujnu 2021. izabrano je novo vijeće. Također je usvojen novi statut
udruge. Trenutno nemamo aktivan strateški plan. U tijeku je izrada novog strateškog plana koji bi trebao
biti završen do kraja 2022. godine. Od lipnja 2021. godine udruga je promijenila knjigovodstveni servis sa
ciljem boljeg poslova i kvalitetnije usluge.
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zaposlen na studentski ugovor od strane udruge SKAC Palma
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Programi i aktivnosti
Goli otok - ožiljci prošlosti
U prvoj polovici godine dovršena je izrada zbornika radova Goli otok - ožiljci prošlosti. Zbornik se sastoji od
radova koje su u obliku predavanja bili dio višegodišnjih programa na Golom otoku.
Promocija zbornika održana je 31. svibnja putem online kanala u skladu s trenutnim COVID-19 mjerama.
Također je organizirano ljetno kino u Palmi 14. rujna na kojem je prikazan dokumentarni film Kamp, Magis ovog volontera sa Golog otoka, koji prikazuje presjek Magis-ovih programa na Golom otoku i povijesti
otoka. Uz film promoviran je i zbornik radova.
U provedbi navedenih aktivnosti sudjelovalo je 9 volontera.

Više od jedrenja
Dosadašnji program Život na moru preimenovali smo u Više od jedrenja, u skladu s novim programskim i
stratešim smjernicama udruge usklađenima s ignacijevskom duhovnošću.
Program se dogodio u proljetnom terminu od 24. travnja do 1. svibnja. Sudjelovalo je 12 sudionika i 2
duhovnika: pater Boris Jozić i vlč. Matija Žugaj. Većini sudionika program je nadmašio očekivanja. Odnos
duhovnog raspoloženja prije i nakon programa nije uvelike promijenjen kod većine. Poboljšanje koje
preporučuju je bolje opremljena jedrilica.
U pripremi i provedbi sudjelovalo je 4 volontera.

Papuk
Program na Papuku se održavao od 2015. do 2019. godine. 2020. smo odlučili odgoditi zbog COVID-19
mjera resursnih mogućnosti udruge. Međutim, prije ljeta 2021. donesena je odluka da zbog strateških
ciljeva udruge program na Papuku nije više potrebno održavati. Dio skupine bivših volontera programa
Papuk odlučili su samostalno organizirati program ljeto 2021. te su od udruge zatražili posudbu šatorske
opreme. Udruga se složila s tim i po završetku njihovog programa preuzeli smo svu opremu.
Domaćin programa gospodin Krupa organizirao je druženje za sve papučare 22. lipnja na čemu su
prisustvovali i predsjednik Magisa pater Tomislav Špiranec sa nekoliko volontera.
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Ljetni programi
Predsjednik udruge pater Tomislav Špiranec održao je dva pripremna online susreta za sve duhovnike koji
su trebali sudjelovati na Magis-ovim programima, kao i na programima SKAC Palme.
Održani su sljedeći programi:
●

Više od puta - biciklizam u terminu od 5. do 11. srpnja. Sudjelovalo je 5 sudionika koji su odvozili po
otocima oko Splita, a svoj program završili na Modravama. Pripremu i provedbu odradio je jedan
volonter.

●

Više od ljepote - Žive stijene u terminu od 24. do 30. srpnja u Splitu. Sudjelovalo je 11 sudionika
koje je predvodio pater Zvonimir Marinović.

Od 7. do 15. kolovoza u Mađarskoj je održan isusovački program Magis Europe na kojem su sudjelovali naši
pater Boris Jozić i Tvrtko Barun. Cilj je bio skupljanje iskustva za Magis Europe koji će 2022. biti u Hrvatskoj.
Udruga je također organizirala nekoliko hodočasničko planinarskih izleta u suradnji s udrugom SKAC Palma
pod nazivom Više od hodanja.

Magis Europe 2022
Od jeseni 2021. godine započela je organizacija programa Magis Europe 2022. kojoj je domaćin Hrvatska
provincija Družbe Isusove, a organizator udruga Magis. Do prosinca se u pripremu uključilo 96 volontera.

Financijski izvještaj
BIL-NPF

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

IMOVINA (AOP 002+074)

001

138,126

225,970

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

145

138,126

225,969

AOP

Ostvareno u istom
razdoblju
prethodne godine

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)

001

192,648

220,082

UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147)

148

127,430

180,730

154

128,725

168,077

155

0

0

PR-RAS-NPF

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP
149+151-150-152-153)
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP
150+152-149-151+153)

Ostvareno u
izvještajnom razdoblju
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G-PR-IZ-NPF

AOP

Ostvareno u
prethodnoj
poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj
poslovnoj godini

PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

015

0

0

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

028

0

0

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP
015-028)

029

0

0
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