گزارش مالی عملکرد سازمان مردم نهاد مهرپویان سبز اندیشه در سال 1399
فعالیت انجمن مهرپویان سبز اندیشه ،در سال  1399با درآمدهای حاصل از اهدای مالی موسسات دولتی و
اعضای جمعیت در سال قبل ،آغاز شد.
مجموع درآ مدهای حاصله در این سال شامل اهدای مالی حامیان انجمن ،پرداخت حق عضویت اعضا و
همچنین فروش کتاب روایت مهر بوده است؛ که البته هزینه های مربوط به چاپ کتاب در سال قبل پرداخت
شده است( .در این کتاب مربیان انجمن ،روایتی از نحوه آشنایی و خاطراتی که در جمعیت داشته اند را با ما
به اشتراک می گذارند) .با توجه به محدودیت های ایجاد شده توسط ویروس کرونا ،سعی شد ارتباط با
مخاطبین انجمن به طرق مختلف حفظ شود.
 یکی از روش های حفظ ارتباط مربیان با مخاطبین جمعیت ،تهیه محتواهای آموزشی برای کودکان
و بزرگساالن بوده است که روند آموزش در این دوران محدود نشود و ارتباط مخاطبین با مربیان
همچنان ادامه داشته باشد.
 روش دیگر به منظور حفظ ارتباط و تا حدودی تعدیل بحران مالی شکل گرفته در این دوران ،تهیه
پک های بهداشتی و غذایی و اهدا به مخاطبین انجمن بوده است.

جدول درآمدهای جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در سال 1399
درآمدها

مبلغ به تومان

اهدای مالی اعضای

90.000.000

توضیحات

موسسه
حق عضویت اعضا

5.600.000

فروش کتاب روایت

2.125.000

مهر

هزینه های مربوط به کتاب در سال
قبل صورت گرفته است.

هزینه های انجمن در این سال همانطور که ذکر شد بیشتر مربوط به تهیه پک های بهداشتی -غذایی و
پیک های آموزشی ،کمک آموزشی و همچنین ملزومات آموزشی بوده است که در جدول زیر مشخص شده
است.

جدول هزینه های جمعیت مهرپویان سبز اندیشه در سال 1399
هزینه ها

مبلغ به تومان

توضیحات

هزینه پک های بهداشتی-

65.000.000

پک های بهداشتی شامل(ماسک -
الکل -دستکش -مایع صابون و )...

غذایی

می باشد.
پک های غذایی شامل(برنج -سویا -
عسل -خرما-حبوبات -روغن -کارت
خرید از فروشگاه و )...می باشد.
هزینه پیک های آموزشی،

5.500.000

کمک آموزشی ،ملزومات
آموزشی
هزینه هدیه مربیان محلی

2.500.000

هزینه های صورت گرفته در

7.800.000

گروه بازمانده از تحصیل
هزینه ملزومات انجمن

1.200.000

خریدهای جزیی مربوط به انجمن

هزینه قبوض

500.000

کلیه قبوض آب ،برق ،گاز ،تلفن و
..

هزینه متفرقه

5.000.000

شامل هزینه هایی چون تمدید

هزینه مشاوره(کارگروه مدد

500.000

مجوز انجمن ،تهیه دفاتر رسمی
انجمن ،هزینه های مربوط به
سایت انجمن ،تعمیرات و  ..می
باشد.
کاری اجتماعی)

