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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 a 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.
Hlavním spolupracovníkem o.p.s. je Univerzita Karlova v Praze - Evropské informační středisko - Středisko pro
výchovu k lidským právům.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadace rozvoje občanské společnosti NROS, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, patří mezi organizace, jimž Humanitas – Profes vděčí za to, že může své představy
o programu realizovat.
Ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi, školami všech typů, zahraničními institucemi - UNESCO,
UNICEF, Rada Evropy, IUC Europe, Hungarian Folk High School Society, vyplňuje prostor v naší společnosti,
který je zaměřen na výchovu k lidským právům, na změnu postojů v rodící se občanské společnosti, na řešení
sociálně patologických jevů.

HUMANITAS – PROFES, o.p.s.
U vinohradské nemocnice 3
130 00 Praha 3
tel.: +420 272 739 627
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NOSNÝ PROGRAM HUMANITAS – PROFES, o.p.s. 1995 - 2004
V roce 2002 byla činnost společnosti zaměřena opět na „Výchovu ke kultuře lidských vztahů v multietnickém
prostředí“, která je součástí dlouhodobých programů MŠMT. Na základě tohoto zaměření se konaly po celý rok
odborné i společenské akce. Některé dlouhodobé projekty probíhaly ve vybraných pilotních školách, jak ostatně
vyplyne z podrobnějšího výčtu akcí.
Dále byla činnost společnosti zaměřena na vzdělávání romských pedagogických vychovatelů-asistentů učitele,
které realizuje Humanitas – Profes formou 10 denních Kurzů pedagogického minima pro romské asistenty již
třetím rokem. Do konce roku 2002 kurz absolvovalo 182 asistentů.
Neméně důležitou činností o.p.s. je dlouhodobý program v rámci dalšího vzdělávání pedagogů – Realizace práv
dítěte v podmínkách zařízení výchovné a ochranné péče. Na realizaci projektu Právní vědomí při prevenci sociálně
patologických jevů obdržela Humanitas – Profes dotaci od MŠMT.
Humanitas – Profes, o.p.s. pokračuje ve spolupráci s helpline Růžová linka, která pomáhá dětem s řešením
jejich problémů a podílela se na přípravě a organizaci 2. národní konference a 1. Středoevropské konference
„Násilí na dětech“, která se uskuteční v červnu roku 2003 v Praze.
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VÝCHOVA KE KULTUŘE LIDSKÝCH VZTAHŮ
V MULTIETNICKÉM PROSTŘEDÍ
Výchova k demokracii, lidským právům, toleranci a vzájemné spolupráci, t.j. výchova ke kultuře lidských
vztahů je vyjádřením filosofického, metodologického i kulturního základu pro činnost odborné, nezávislé instituce
požadované deklarací OSN Výchova pro mír, lidská práva a demokracii, která je základním programovým prohlášením Desetiletí výchovy k lidským právům OSN 1995 - 2004.

Stoupající projevy rasismu, xenofobie a intolerance kromě jiného ukazují, že dosud používané výchovné prostředky nejsou zcela dostatečné a že je třeba hledat nové postupy a metody. Zásadní důležitost má monitorování
situace v jednotlivých státech i mezinárodní výměna zkušeností. Pro země střední a východní Evropy jde o důležitý politický aspekt, kdy mohou seznámit své západní kolegy s vlastními zkušenostmi, jak vychovávat ke kultuře
lidských vztahů a k lidským právům.
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AKTIVITY HUMANITAS – PROFES, o.p.s. v roce 2002
LEDEN - BŘEZEN 2002
Probíhala příprava na vypracování projektů:
„Rovnost v rozdílnosti“,
„Pedagogické minimum pro romské asistenty“,
„Právní vědomí při prevenci negativních jevů v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy“,
„2 národní konference a 1. Středoevropská konference „Násilí na dětech“,
„Phare 2000 – Reforma multikulturní výchovy v základních školách“,
„Equal – Kompas – projekt Partnerství“,
„Gruntwig I. mezinárodní projekt - navázání na projekt Arion“.

DUBEN - ČERVEN 2002
15. - 24. dubna 2002 se konal 8. běh kurzu „Pedagogické minimum pro romské vychovatele-asistenty učitele“
v hotelu AVIA v Praze, kterého se zúčastnilo 24 romských asistentů z celé republiky.
V rámci dlouhodobého projektu „Multikulturní výchova“ se konal dne 2. května 2002 seminář pro studenty
a pedagogy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Semináře se zúčastnilo 70 posluchačů.
Ve spolupráci se Zvláštní školou Rumburk se konala výstava prací dětí zapojených do programu „Rovnost
v rozdílnosti“, která probíhala 14 dní v sále Kulturního domu v Rumburku za zájmu občanů a místní samosprávy.
V rámci dlouhodobého projektu MŠMT – „Rovnost v rozdílnosti“ byly uzavřeny dohody o spolupráci s pilotními školami ZŠ Most-Rudolice, Gymnázium Třeboň, ZvŠ Rumburk a ZŠ Havlíčkovo nám. Praha 3, Odborným učilištěm-praktickou
školou Nové Město nad Metují a II. ZvŠ Chomutov, na základě nichž byla zahájena příprava programu a výstavky prací
a vystoupení dětí u příležitosti konání Slavnostního setkání, k ukončení 5ti letého projektu MŠMT.
V ZvŠ Rumburk se konal seminář o šikaně za účasti 20 pedagogů. Seminář se setkal s velkou odezvou.
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ČERVENEC - PROSINEC 2002
Příprava na podzimní akce.
Ve dnech 23. - 25. září 2002 proběhl za účasti 27 pracovníků DD, VÚDM, DÚ 1. soustředění kurzu „Právní vědomí
potřebné k realizaci prevence negativních jevů v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy“, zařazeného
do programu MŠMT v rámci plnění usnesení vlády ČR č. 698/2000.
2. soustředění kurzu „Právní vědomí potřebné k realizaci prevence negativních jevů v zařízeních pro výkon ústavní
a ochranné výchovy“ proběhlo ve dnech 29. - 31. října 2002. Na kurzu přednášeli přední odborníci na drogovou problematiku z MV ČR, lékaři, právníci, vychovatelé, zástupci MŠMT a dalších organizací.
3. soustředění kurzu „Právní vědomí potřebné k realizaci prevence negativních jevů v zařízeních pro výkon ústavní
a ochranné výchovy“ proběhlo 2. - 4. prosince 2002. Celý kurz byl zakončen obhajobou seminárních prací na zadané
téma. Práce byly odevzdány jako součást závěrečné zprávy Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
11. - 20. listopadu 2002 se konal 9. běh kurzu „Pedagogické minimum pro romské vychovatele- asistenty učitele“,
kterého se účastnilo 24 posluchačů.
Poslední akcí v roce 2002 bylo Společenské setkání dětí, pedagogů, rodičů a hostů, které se konalo jako ukončení
5ti letého projektu „Rovnost v rozdílnosti“, zaměřeného na volnočasové aktivity dětí, převážně v multikulturních třídách,
na integraci handicapovaných dětí, zapojení rodičů, pedagogů. Akci navštívili zástupci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, zástupci medií a spřátelených organizací. Akce se zúčastnilo 150 hostů.
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PROJEKTY HUMANITAS – PROFES V ROCE 2002
VS 1100
VS 1300
VS 1400
VS 1500
VS 1700
VS 2000
VS 2100
VS 2200

ROVNOST V ROZDÍLNOSTI
NÁSILÍ NA DĚTECH
PEDAGOGICKÉ MINIMUM PRO ROMSKÉ VYCHOVATELE-ASISTENTY UČITELE
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
PRÁVNÍ VĚDOMÍ POTŘEBNÉ K PREVENCI NEGATIVNÍCH JEVŮ - DOTACE
REFORMA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY - PHARE 2000 – GRANT EU
GRUNTWIG 1 - GRANT EU
EQUAL – KOMPAS – PROJEKT PARTNERSTVÍ - GRANT EU

HUMANITAS – PROFES, o.p.s. UPŘIMNĚ DĚKUJE VŠEM SVÝM
PARTNERSKÝM, SPOLUPRACUJÍCÍM INSTITUCÍM Z ČESKÉ REPUBLIKY I ZE ZAHRANIČÍ, TAKTÉŽ
VŠEM DOBROVOLNÝM PRACOVNÍKŮM, LEKTORŮM ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU, BEZ KTERÉ BY
NEMOHLA SVOJI ČINNOST REALIZOVAT A ROZVÍJET TAK, JAK SI PŘI SVÉM ZALOŽENÍ PŘEDSEVZALA.

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

DOZORČÍ RADA
Zdeněk MACHO
předseda
Vlasta CHLUPOVÁ
člen
Marie SAMAIOVÁ
člen

VÝKONNÁ ŘEDITELKA
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ

Ing. Věra DORUŠKOVÁ

UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE - STŘEDISKU PRO VÝCHOVU K LIDSKÝM PRÁVŮM EVROPSKÉHO
INFORMAČNÍHO STŘEDISKA, KTERÉ SE PODÍLÍ NA ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ AKCÍ

ÚČETNÍ AGENDA
EKODAT, s.r.o.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA

VÝSLEDOVKA (1. 1. 2002 – 31. 12. 2002 )
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky
Provozní dotace

NÁKLADY
1,481.000,17.000,99.000,39.000,170.000,-

VÝNOSY CELKEM

1,806.000,-

HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK

- 215.000,-

Spotřeba materiálu
311.000,Spotřeba energie
20.000,Opravy a udržování
6.000,Cestovné
7.000,Ostatní služby
1,113.000,Mzdové náklady
394.000,Zákonné soc. pojištění
75.000,Daň silniční
2.000,Ostatní daně a poplatky
1.000,Smluvní pokuty a úroky z prodlení
44.000,Dary
28.000,Odpisy hmotn. i nehmotného majetku
18.000,Poskytnuté příspěvky
1.000,NÁKLADY CELKEM

2,021.000,-

AKTIVA
Stálá aktiva
37.000,Software
Oprávky k softwaru
Samostatné movité věci
132.000,Drobný dlouhodobý majetek
Oprávky k samost. movitým věcem
- 95.000,Oprávky k drobnému dlouhod. majetku
Oběžná aktiva
Odběratelé
Pohl. za eskont. cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Daň z příjmu
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Aktiva celkem
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1,153.000,1.000,19.000,2.000,9.000,905.000,217.000,1,190.000,-

PASIVA
Vlastní zdroje krytí aktiv

682.000,-

Vlastní jmění
Hospodářský výsledek ve schv. řízení

887.000,- 205.000,-

Cizí zdroje

+ 723.000,-

Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky soc. a zdr. pojištění
Ostatní přímé daně
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

Pasiva celkem

64.000,469.000,13.000,9.000,4.000,5.000,147.000,-

1,405.000,-
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY PRO SPRÁVNÍ RADU HUMANITAS – PROFES, o.p.s.
Revizní komise má za úkol dohlížet na způsob hospodaření a prostředky o.p.s.
Prostředky o.p.s. jsou určeny zejména na financování vzdělávacích akcí výchovy k toleranci mezi lidmi
a přírodou, vydávání vzdělávacích pomůcek a potřeb a k zajištění ostatních aktivit k humanizaci života
a zlepšení životních podmínek a zdraví občanů.
Obecně prospěšná společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy a pokynů
ministerstva financí ČR, výsledky jejího hospodaření za rok 2002 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví.
Platební a jiné potřebné doklady jsou podepisovány předsedou Správní rady a výkonnou ředitelkou o.p.s.
Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru je účetnictví o.p.s. vedeno průkazným způsobem
a s prostředky je hospodařeno v souladu s programem o.p.s.
31. 1. 2003

Zdeněk Macho, v. r.
předseda DR

Vlasta Chlupová, v. r.
člen DR

Marie Samaiová, v. r.
člen DR

