Z naravo k boljšemu človeku!
Članarina za leto 2022 / 2023
Začelo se je novo taborniško leto in s tem novo obdobje zabave, učenja, preživljanja prostega časa v naravi in druženja
s prijatelji. Vabimo vas, da se tudi letos udeležite naših sestankov in akcij ter z nami doživite kaj novega in razburljivega.
Pogoj za udeležbo je, kot vsako leto do sedaj, plačana članarina. Z letošnjim šolskim letom uvajamo nekaj sprememb
glede plačila članarine, zato vas prosimo, da si dopis preberete.
Višino zneska letošnje letne članarine boste določili sami. Glede na vašo presojo in zmožnost plačila boste izbrali
med tremi možnostmi. Izberite znesek, ki si ga po vaši oceni lahko privoščite in ki si ga po vaši oceni zaslužimo.
Želimo poudariti solidarnostni vidik taborništva, kjer je izkušnja za vse člane enaka, ne glede na gmotni položaj staršev
in skrbnikov.
Pri postavljanju možnosti višin zneska članarine smo se trudili upoštevati več vidikov. Znesek članarine mora biti dovolj
visok, da zagotovi kakovosten program in pokriva stalne stroške delovanja rodu. Istočasno pa mora biti v okvirih, da
si ga lahko privoščijo vse družine. Verjamemo namreč v načelo, da moramo biti taborniki dostopni vsem. Z denarjem
se trudimo ravnati zelo skrbno. Res smo veseli vsakega dodatnega evra, ki ga namenimo za izboljšane programske
dejavnosti in pogostejšo menjavo iztrošene rodove opreme.
Članov nikakor ne bomo ločevali glede na višino plačane članarine. Društvo je neprofitno, v njem pa vsi sodelujemo kot
prostovoljci. Za svoje delo ne prejemamo plačila.
Višina članarine znaša 45 € ali 60 € ali 75 €, vsaj prvi obrok pa mora biti poravnan do občnega zbora v decembru.
Člani s plačano članarino se lahko udeležujejo tedenskih sestankov, izletov in letnega taborjenja ter drugih akcij Rodu
Samorastniki, Mestne zveze tabornikov Ljubljana in Zveze tabornikov Slovenije. Zaradi neplačane članarine smo v skladu
s statutom društva (samo člani se lahko udeležujejo naših dejavnosti) dolžni odkloniti udeležbo nečlanov na akcijah.
Članarino nakažite na:
• Društvo tabornikov Rod Samorastniki, zaloška cesta 160, 1260 Ljubljana – Polje
• TRR (Banka Koper): SI56 1010 0005 2311 513
• SEPA koda: OTHR
• Namen: Članarina - ime in priimek člana (primer: Članarina - Janez Novak)
OPOZORILO: pri plačevanju aktivnosti obvezno napišite NAMEN plačila! Sklicev ne potrebujete oziroma uporabite
referenco “99”
Priporočamo, da si na naši spletni strani (www.samorastniki.org) v kategoriji “Za starše” preberete “Pogosta vprašanja” in
redno sledite informacijam o dejavnostih rodu. Tam najdete tudi polne kontaktne podatke vodstva in rodu.
Kaj vse še vključuje članarina društva Rod Samorastniki?
• Člani prejmejo mesečno revijo Tabor na dom. Novi člani in tisti, ki menjajo starostno skupino, dobijo rutico in našitek
ob vstopu. Ob osvojitvi novih znanj in veščin otroci dobijo značke in našitke, ki jih potem nosijo na kroju, taborniški
uniformi.
• Del članarine odvedemo na Zvezo tabornikov Slovenije (ZTS), ki poleg članstva v ZTS zagotavlja tudi članstvo v
Svetovnem združenju skavtskih gibanj (WOSM).
• Prav tako je članarina namenjena stroškom pisarniškega materiala, tiskanju dopisov in stroškom računovodskega
servisa, vzdrževanju opreme in prostorov, v katerih potekajo sestanki.
• Iz članarine financiramo tudi izobraževanje novih mladih prostovoljcev, ki kasneje postanejo vodniki vodov ter ostala
izobraževanja (woodbadge, specialistični tečaji).
Želimo vas spomniti tudi na možnost donacije 1% vaše dohodnine našemu društvu, kar vas prav nič ne stane.
Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1% le-te nameni nevladnim organizacijam, v nasprotnem primeru pa gre
znesek v državni proračun. To lahko storite s priloženim obrazcem.
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