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POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.
HUMANITAS–PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného
názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala na její činnost. Posláním a
cílem této neziskové, nevládní společnosti je napomáhat k občanskému, demokratickému,
multietnickému a multikulturnímu cítění většiny občanů naší společnosti. Činností oslovuje
nejširší veřejnost, i když je především určena pedagogům, vychovatelům, studentům.
Tyto cíle se snaží o.p.s. plnit pořádáním konferencí, seminářů, kurzů, vydáváním publikací
a to vše v odborné a samozřejmě i finanční spolupráci jak s domácími, tak i zahraničními
partnery a to již 24 let.
Hlavními spolupracovníky o.p.s. byly a jsou tyto instituce:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo vnitra ČR
Magistrát hl. m. Prahy - Centrum sociálních služeb a prevence hl.m. Prahy
Vysoké školy ( PF UK, Masarykova Univerzita Brno )
Základní a střední školy Základní, střední i mateřské školy speciální
KÚ
Neziskové organizace
Ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi, , zahraničními institucemi - UNESCO,
UNICEF, Rada Evropy, Hungarian Folk High School Society, GET-ICON INSTITUTE
(Německo), Pacific Institute (Anglie), Education LEEDS, DARE vyplňuje prostor v naší
společnosti, který je zaměřen na výchovu k lidským právům, na změnu postojů v občanské
společnosti, na řešení sociálně patologických jevů, na výchovu k multikulturní toleranci,
na péči o své zdraví, o začleňování hendikepovaných spoluobčanů i občanů sociálně a
ekonomicky vyloučených.
V posledních letech realizuje organizace projekty, které získala z evropských fondů.
Jedná se o Evropský sociální fond, program Grundtvig a programy Mládež v akci.
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PROGRAM HUMANITAS-PROFES, o.p.s.
v roce 2017

OP VK – Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami
zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci
speciálních škol
Reg .č. projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0012
Projekt byl zahájen v březnu 2010 a byl ukončen v únoru 2013. V roce 2013/2014 proběhl první rok
udržitelnosti. Rok 2017/2018 je posledním, rokem z 5 ti leté povinné udržitelnosti projektu. V 5 ti AC
probíhají v různé intenzitě kurzy, které odborně zajišťují partneři projektu, resp. námi vyškolení lektoři.
O Aktivační centra je velký zájem, bohužel z finančních důvodů nelze uspokojit všechny zájemce. Stále
probíhají jednání a snahy o legalizaci tohoto institutu do školského systému, což se i přes snahu všech
partnerů nedaří.
O kvalitě vzdělávacích programů a oblíbenosti této formy celoživotního vzdělávání svědčí i činnost AC
Karlovy Vary, které vzniklo za podpory projektu NIDV. V tomto projektu nebyla určena udržitelnost a
přesto AC K.V. v činnosti pokračuje z důvodů oblíbenosti u žáků i jejich rodičů.
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Další aktivity v roce 2017:

•	Tým dobrovolníků připravil a zpracoval pro Humanitas-Profes,o.p.s. podklady
pro Žádost o podporu z Nadačního fondu ČSOB s názvem Finanční gramotnost .
Projekt byl určen seniorům .Projekt prošel do druhého kola, ale vybrán nebyl.
•	Humanitas-Profes,o.p.s. též úzce spolupracovala se Společností pro vzdělávání mládeže ČSVTS při organizačním zajištěním vzdělávacích akci, jako např. konference
INSPO, a akce věnované vzdělání v oblasti informačních technologií.
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ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY HUMANITAS-PROFES, o.p.s.
Mgr. Lubomír MARŠÁLEK – předseda
Ing. Iveta CLARKE – člen
Jana DVOŘÁKOVÁ – člen

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY HUMANITAS-PROFES, o.p.s.
Ing. Aleš OLIŠAR – předseda
Ing. Jan LAUB – člen
PhDr. Marcela ULRICHOVÁ – člen

ŘEDITELKA HUMANITAS-PROFES,o.p.s.
Ing. Věra DORUŠKOVÁ
ÚČETNÍ AGENDA
EKODAT, a.s.
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY PRO SPRÁVNÍ RADU
HUMANITAS - PROFES, o.p.s.
Dozorčí rada má za úkol dohlížet na způsob hospodaření a prostředky o.p.s.
Prostředky o.p.s. jsou určeny zejména na financování vzdělávacích akcí v oblasti dalšího vzdělávání profesních skupin, zejména ve školství, zdravotnictví, ale i pro nejširší veřejnost v oblasti
dodržování lidských práv, negativních sociopatologických jevů, začleňování osob s tělesným
,mentálním postižením i osob sociálně vyloučených.
Obecně prospěšná společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy a
pokynů ministerstva financí ČR výsledky jejího hospodaření za rok 2016 jsou v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Platební a jiné potřebné doklady jsou podepisovány
předsedou Správní rady a ředitelkou o.p.s. – Statutárním orgánem.
Dozorčí rada konstatuje, že je účetnictví o.p.s. vedeno průkazným způsobem a s prostředky je
hospodařeno v souladu s programem o.p.s. a neshledala žádná závažná pochybení. Správní a
dozorčí rada rada po zvážení finanční situace rozhodla činnost Humanitas-Profes,o.p.s ukončit po skončení udržitelnosti projektu „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími
formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol“ s
termínem k 31.7.2018.
30. 4. 2018

Ing. Aleš Olišar
předseda DR

PhDr. Marcela Ulrichová
člen DR

Ing. Jan Laub
člen DR
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FINANČNÍ ZPRÁVA k 31. 12. 2017
ROZVAHA

8

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

			

Číslo řádku

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem

Součet ř.2+10+21+29

1

+0

+0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet ř. 11 až 20

10

+ 53

+ 53

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory m. věcí 		

14

+ 53

+ 53

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

- 53

- 53

A. IV. 7 Oprávky k samost. movitým věcem		

35

- 53

- 53

B. Krátkodobý majetek celkem

Součet ř. 42+52+72+81

40

+ 59

+ 46

B. II. Pohledávky celkem

Součet ř. 53 až 71

51

+0

+2

Součet ř. 30 až 40

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy		

55

+0

+2

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

71

+ 55

+ 44

Součet ř. 73 až 80

B. III. 1. Pokladna		

72

+4

+1

B. III. 3. Účty v bankách		

74

+ 51

+ 43

B. IV. Jiná aktiva celkem

79

+4

+0

B. IV. 1. Náklady příštích období		

Součet ř. 82 až 84

82

+4

+0

AKTIVA CELKEM 		

85

+ 59

+ 46

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

			

Číslo řádku

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem

Součet ř. 87 + 91

86

+ 59

+ 31

A. I. Jmění celkem

Součet ř. 88 až 90

87

+ 888

+ 888

A. I. 1. Vlastní jmění		

88

+ 888

+ 888

A. II. Výsledek hospodaření celkem

91

- 829

- 857

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření		

92

xxx

- 28

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

- 78

xxx

A. II .3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

- 751

- 829

Součet ř. 92 až 94

B. Cizí zdroje celkem

Součet ř. 96+98+106+130

95

+0

+ 15

B. III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107 až 129

106

+2

+ 15

B. III. 4. Ostatní závazky		

107

+0

-5

B. III. 8. Daň z příjmů		

111

-2

-2

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		

115

+4

+ 22

B. IV. Jiná pasiva celkem

130

-2

+0

B. IV. 1. Výdaje příštích období		

Součet ř. 131 až 133

131

-2

+0

PASIVA CELKEM

134

+ 59

+ 46

ř. č. 86+95
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2017
NÁKLADY
č. řádku
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HLAVNÍ ČINNOST

CELKEM

A. I. Spotřebované nákupy celkem

1

+ 50

+ 50

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

+ 50

+ 50

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních

3

+2

+2

A. I. 6. Ostatní služby

8

+ 48

+ 48

NÁKLADY CELKEM

39

+ 50

+ 50

výnosy
č. řádku

HLAVNÍ ČINNOST

CELKEM

B. Výnosy

40

+ 22

+ 22

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

+ 22

+ 22

VÝNOSY CELKEM

61

+ 22

+ 22

D. Výsledek hospodaření po zdanění

63

- 28

- 28

Humanitas-Profes, o.p.s. děkuje všem svým
partnerským, spolupracujícím institucím z České republiky i ze zahraničí,
taktéž všem dobrovolným pracovníkům a lektorům, za spolupráci a podporu,
bez které by nemohla svoji činnost realizovat.

Sídlo:
U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3
Kontaktní adresa:
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
www. humanitas-profes.cz
e-mail: hp@humanitas-profes.cz
tel./fax: 221 082 342

