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Το οικονομικό έτος 2015 υπήρξε ένα από τα πιο ενεργά και απαιτητικά έτη από άποψη οικονομικής διαχείρισης 
για την Colour Youth. Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 υλοποιήσαμε 3 χρηματοδοτούμενα προγράμματα 
και στείλαμε ένα μέλος μας για εκπαίδευση στην GLSEN με χρηματοδότηση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα. Ταυτόχρονα αποκτήσαμε εμπειρία σε διαχείρηση ευρωπαικών κονδυλίων.

1. Εισαγωγή
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2.  Ανάλυση
Πιο αναλυτικά, υλοποιήσαμε: 

1) Το έργο “Πες το σ’εμας” για την καταγραφή ομοφοβικών , τρανσφοβικών και αμφιβοβικών περιστατικών 
όπως και την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη των θυμάτων με χρηματοδότηση από τα EEA GRANTS 
διαμέσου του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε δαπάνες προσωπικού ενός ατόμου, 
του Υπεύθυνου Έργου, δαπάνες για την υποστήριξη των θυμάτων καθώς και έξοδα για εκπαιδεύσεις σε πόλεις 
εκτός Αθήνας. 

2) Το πρόγραμμα ‘’Υποστηρικτικές, Συνοδευτικές και Νομικές Υπηρεσίες σε Θύματα Εγκλημάτων Μίσους’’ που 
υλοποιήθηκε από την Ε.Εν.Δ.Α. και στο οποίο η Colour Youth ήταν συνεργαζόμενος φορέας. Η εμπλοκή της 
Colour Youth αφορούσε συνοδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καταγραφής για θύματα εγκλημάτων μίσους. 

3) Το πρόγραμμα Tell US το οποίο πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από τον OSF για όλη τη διάρκεια 
του 2015 αφορούσε συμπληρωματικές δράσεις στα πλαίσια του «Πες το σ’εμας» καλύπτοντας έξοδα για το 
προσωπικό του έργου την καταγραφή περιστατικών καθώς και την προώθηση των αποτελεσμάτων. Υστέρα 
από συζητήσεις με τον χρηματοδότη το πρόγραμμα πήρε επέκταση μέχρι τα μέσα του 2016. 

Τέλος, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα κάλυψε τα έξοδα για την μεταφορά και την πρακτική άσκηση ενός 
μέλους της Colour Youth στην GLSEN στις ΗΠΑ προκειμένου να έρθει σε επαφή με τις πρακτικές της εκεί 
οργάνωσης και την καλύτερη συνδεσιμότητα των δυο φορέων. 

Επιπλέον, η Colour Youth είχε έσοδα ανεξάρτητα από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που υλοποίησε. 
Αυτά προήλθαν από συνδρομές των μελών της, δωρεές αλλά και από τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων 
σε εξωτερικούς χώρους. 
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Η Colour Youth κατά το 2015 διαχειρίστηκε ποσά ύψους 63.000 ευρώ. 

Αυτά προήλθαν σε ποσοστό 96,46% από χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενώ τα υπόλοιπα από δωρεές και 
συνδρομές.

Το τέλος του οικονομικού έτους έκλεισε με θετικό πρόσημο και ποσό ύψους 2895 ευρώ. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της οργάνωσης αποτέλεσε το προσωπικό με το συνολικό ποσό να ανέρχεται 
σε 41.814 ευρώ ή 71,17% των εξόδων.

Τα υπόλοιπα έξοδα διαμοιράστηκαν σε δράσεις και υποστηρικτικό υλικό για τα προγράμματα που υλοποιούνταν.

Τέλος, παρατηρείται ότι τα λειτουργικά έξοδα της Colour Youth ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω των 1000 
ευρώ και αυτό λόγω έλλειψης χώρου και χαμηλών συνδρομών σε οργανισμούς ομπρέλες.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων εξόδων για το 2015.

Το πλεόνασμα των 2007€ της πρακτικής στη GLSEN επιστράφη στην Πρεσβεία των ΗΠΑ
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2. Συμπεράσματα
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3. Συνοπτική εικόνα του 2015




