Estem al 2017 i arribem amb les mateixes ganes de sempre i de fer les coses amb qualitat
i que siguin útils per tota la gent que forma part de la Coordi (voluntaris, tècnics, usuaris,
familiars, socis,...). És per això que no podem començar un any sense recapitular i
valorar el que ha estat l’anterior: el 2016.
La Coordinadora és una entitat petita, però amb la voluntat d’adaptar-nos al nostre entorn
i a les diferents exigències. Això, però, té un cost; no només econòmic, que sí, sinó també
de temps i enginy. Ens hem de mentalitzar que ja sempre serà així, que no podem
dedicar-nos només a les persones (recordeu que per nosaltres “les persones són més
importants que les coses”), sinó que una gran part dels nostres esforços es derivaran cap
a la gestió.
Les entitats del 3r sector, però, no som lucratives, i la part de la gestió també s’ha de
finançar; les nostres fonts de finançament són les subvencions i la contractació de serveis
(que, explícitament, només cobreixen el cost de l’activitat), les convocatòries privades
(cada vegada menys), la venda de productes i/ esdeveniments, les quotes dels socis i les
donacions. Si s’augmenta la partida de la gestió, també s’ha d’augmentar l’entrada
d’ingressos que no s’hagin de “justificar”.
Justificar: una entitat del 3r Sector té l’obligació de ser transparent i ha de donar a
conèixer, de la manera més fàcil i accessible, els seus comptes amb detall, és a dir, d’on
provenen els seus ingressos i cap on els destinen. Per tant, no és una exigència que
haguem de complir, sinó un deure.
I tot això per què ve? Perquè quan fas un recordatori del que ha estat any ens frustrem
d’adonar-nos quan dels nostres recursos, que podrien anar cap a l’activitat, van cap a la
gestió. Però aquesta frustració no tindria raó de ser si tenim clar tot el discurs anterior.
Les entitats del 3r Sector donem un servei i aquest ha de ser de qualitat, perquè és el
nostre deure que sigui així. Perquè LES PERSONES SÓN MÉS IMPORTANTS QUE LES
COSES.
Properament informarem sobre el que ha estat el balanç d’activitats i comptes del 2016.
Una salutació i tornem al proper blog,

