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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.
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, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, patří mezi organizace, jimž Humanitas-Profes, o.p.s. 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, Hungarian Folk High School Society, GET-ICON INSTITUTE (Německo), Pacific Institute (Anglie), 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.
V roce 2005 byla hlavní činnost společnosti zaměřena na REFORMU MULTIKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ - pokračování
projektu PHARE 2000, na projekt EQUAL - KOMPAS II - Partnerství - ukončení projektu.
Další činnost společnosti byla zaměřena na vzdělávání romských pedagogických asistentů, které realizuje Humanitas-Profes, o.p.s.
formou 10ti-denních Kurzů pedagogického minima pro romské asistenty již pátým rokem.
Neméně důležitou činností o.p.s. je dlouhodobý program v rámci dalšího vzdělávání pracovníků Ministerstva vnitra - Vzdělávání
romských koordinátorů ve veřejné správě, které Humanitas-Profes, o.p.s. jako akreditovaná instituce Ministerstva vnitra realizuje na podnět a ve spolupráci s Úřadem vlády ČR - Radou vlády pro záležitosti romské komunity.
Humanitas-Profes, o.p.s. pokračuje ve spolupráci s UK - Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady při pořádání odborných akcí
na mezinárodní úrovni.
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NOSNÉ PROGRAMY
HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v roce 2005
Reforma multikulturní výchovy - PROJEKT PHARE 2000 - pokračování
VS 2700
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.
Tento stav byl hlavním důvodem pro zařazení multikulturní výchovy do obsahu Rámcových vzdělávacích programů, které by měly
umožnit využívání nových metod výuky při tvorbě individuálních kurikulí v jednotlivých školách na toto téma.
Cíl programu
V širším pojetí je cílem projektu zajistit, aby potencionální přínosy české vzdělávací soustavy byly pro studenty z minoritních etnik,
zatím převážně z romského etnika stejné jako pro studenty z majoritní společnosti, což přispěje ke splnění Prvních kodaňských
kriterií - aby v zemi byly stabilní instituce, zaručující demokracii, dodržování lidských práv a ochranu práv menšin.
Cílem programu je plošné vyškolení dalších 1000 učitelů základních škol v 2 - 3 denních seminářích zaměřených na překonávání předsudků, využívání nových metod vzdělávacích procesů zaměřených na osvojení schopností vychovávat žáky k multikulturní toleranci.
Seznamovat žáky s principy soužití v multikulturní společnosti, kterou se Česká republika jako křižovatka Evropy stává, a která
bude stále pestřejší po našem vstupu do EU v květnu 2004.
Realizátoři programu
Humanitas-Profes, o.p.s. - hlavní koordinátor a řešitel, Univerzita Palackého v Olomouci, KVIC Nový Jičín, SVOD Jitka Požárová,
STRIX - Jana Dvořáková, Multiplikátoři
Výstupy projektu:
Plošné vyškolení 500 učitelů
Zavedení učebních plánů multikulturního vzdělávání na školách prvního stupně
Hodnotící zpráva, která posoudí efektivnost konaných kurzů
Tento projekt, ve kterém Humanitas-Profes, o.p.s zajišťovala kompletní logistiku a organizační zajištění všech vzdělávacích akcí
včetně zajištění vydání a expedice manuálu pro učitele prvního i druhého stupně základních škol, je dalším krokem v reformě
multikulturního vzdělávání. Je nutno pokračovat v proškolení zbývajících cca 500 učitelů, využít zkušeností.
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KOMPAS I a KOMPAS II:
Program podpory aktivace vlastních schopností
pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání
obtížně uplatnitelných na trhu práce
(v rámci Evropské iniciativy EQUAL V ČR - Potírání diskriminace
a nerovností na trhu práce)
VS 2200

Národní kancelář
Česká republika

Humanitas-Profes, o.p.s. je jedním z 34 partnerů, kteří se sdružují v tomto projektu. Patří mezi ně Ústecký kraj a SESO, úřady
práce, vzdělávací instituce, hospodářské komory a zaměstnavatelé. Předkladatelem a hlavním řešitelem je Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, a.s. Úloha HP spočívá jednak ve vzdělávání učitelů a vychovatelů zapojených SOU v oblasti multikulturní tolerance formou seminářů a jednak v přípravě evaluačních nástrojů, potažmo spolupráce s partnery v oblasti hodnocení projektu. Projekt je tříletý a probíhá v letech 2002-2005.
Hlavní cíle:
institucionalizace souběžné rekvalifikace a studia dvouletých učebních oborů a podnícení legislativních změn, týkajících se
ekonomické podpory takovéhoto modelu
● vytvoření systémových přístupů k odstraňování handicapů největší marginální skupiny žadatelů o práci, především
dlouhodobě nezaměstnaných lidí bez kvalifikace
● podpora jejich zapojení do pracovního trhu při dodržování zásad mainstreamingu
●

Cílové skupiny
dlouhodobě nezaměstnaní bez kvalifikace v Ústeckém kraji
● osoby se ZPS
● příslušníci romského etnika
● učitelé a lektoři souběhu rekvalifikace a získání středoškolského vzdělání
●
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Aktivity a výstupy
příprava podmínek pro realizaci souběhu rekvalifikace a získání středoškolského vzdělání
● vypracování manuálu
● pilotní ověření dokončené metodiky
● specifika podmínek pro efektivní práci s ohledem na romskou menšinu
● motivace a aktivace cílové skupiny nezaměstnaných
● poskytování rekvalifikace formou stáží
● publicita projektu
● metodiky komunikace mezi nezaměstnanými, úřady práce, vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli
● manuál
● učební texty pro cílovou skupinu
● návrh organizačních a legislativních změn
● mezinárodní spolupráce - TCA
●
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OP RLZ - Realizace práv dítěte v multikulturní společnosti
Reg.č. projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0175
VS 3000
Projekt byl zahájen v listopadu 2005
Globálním cílem projektu je přispět k naplnění Národního programu vzdělávání v České republice, a to konkrétně kapitoly IV.
Vzdělávání dospělých, odstavec 4. Další profesní vzdělávání.
Navrhovaný projekt si klade za cíl prohloubení znalostí, rozšíření praktických dovedností a předání aktuálních informací
a postupů v oblasti realizace lidských práv, práv dítěte a multikulturní tolerance učitelům, pedagogickým pracovníkům
i vedoucím pracovníkům ve školství. Jedním z prostředků pro dosažení cíle projektu je umožnit účastníkům osvojit si vhodné
komunikační a participační metody s využitím zkušeností předních evropských expertů. Zapojení evropských konzultantů
v navrhovaném projektu přispěje ke snížení rozdílů mezi Českou republikou a zeměmi Evropské unie.

Konkrétní cíle navrhovaného projektu:
Praktické předávání a ověřování metodik, nových informací a zkušeností bude realizováno formou 100-hodinového akreditovaného kurzu Realizace práv dítěte v multikulturní společnosti. Předpokládaný počet absolventů kurzu je 400 učitelů a pedagogických pracovníků ze 13 krajů České republiky. Pro účastníky kurzů bude vydán sylabus přednášek.
V rámci navrhovaného projektu bude také zpracován metodický manuál pro učitele a pedagogické pracovníky jak v tištěné tak
i v elektronické verzi.
Pro zvýšení informovanosti a překonávání předsudků veřejnosti vůči minoritám budou do projektu zapojena regionální média.

Výstupy:
1) Vyškolení 400 učitelů a pedagogických pracovníků
2) Sylabus přednášek pro účastníky kurzů
3) Metodický manuál pro učitele a pedagogické pracovníky
4) Závěrečná konference
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DALŠÍ AKTIVITY
HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v roce 2005
Probíhala příprava a realizace projektů:

„Pedagogické minimum pro vychovatele - asistenty učitele pro děti
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“
VS 1400
13. běh 10ti-denního kurzu romských vychovatelů - asistentů učitele, jehož absolvování je nezbytnou
podmínkou přijetí romského asistenta do pracovního poměru ve všech typech škol
státní dotace - MŠMT, vložné

„Grundtvig I. mezinárodní projekt - navázání na projekt Arion“ -3 . rok
VS 2100
Zajišťování semináře, konaného v České republice za účasti zahraničních pozorovatelů a příprava a realizace
koordinačního setkání partnerů z Maďarska, Polska, Dánska, České republiky, Rumunska, Anglie.
Obě akce se konaly v červnu 2005 v Masarykových kolejích v Praze 6
Grant EU - prostřednictvím maďarského řešitele projektu

Mezinárodní kongres ORL - Central European Otoneurological Days
VS 2600
Příprava, organizace, technické a logistické zajištění mezinárodního setkání lékařů ORL
v hotelu AMBASSADOR - březen 2005 - účast 350 odborníků.
Vložné, sponzoring, fakturace

Vzdělávací program pro romské koordinátory ve veřejné správě
VS 2800
Akreditovaný program u Ministerstva vnitra ČR určený romským koordinátorům Krajských úřadů
a pověřených obcí. 3-letý program, zařazený do dalšího vzdělávání úředníků podle zákona 312.
Ukončený program 2. roku - 6ti-denní soustředění pro celkem 30 účastníků.
Vložné

Ministerstvo vnitra ČR
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FINANČNÍ ZPRÁVA K 31. 12. 2005
ROZVAHA

AKTIVA
Číslo
řádku
A. Dlouhodobý majetek celkem

Součet ř. 2+10+21+29

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

1

+0

+0

Součet ř. 11 až 20

10

+ 132

+ 132

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory m. věcí
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet ř. 30 až 40

14

+ 132

+ 132

29

- 132

- 132

36

- 132

- 132

A. IV. 7 Oprávky k samost. movitým věcem
B. Krátkodobý majetek celkem

Součet ř. 42+52+72+81

41

+ 528

+ 1 181

B. II. Pohledávky celkem

Součet ř. 53 až 71

52

+ 248

+ 119

B. II. 1. Odběratelé

53

+ 70

- 50

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

56

+ 176

+ 167

B. II. 8. Daň z příjmu
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

60

+2

+2
+ 1 050

72

+ 226

B. III. 1. Pokladna

Součet ř. 73 až 80

73

+2

+ 13

B. III. 3. Účty v bankách
B. IV. Jiná aktiva celkem

75

+ 224

+ 1 037

81

+ 54

+ 12

82

+ 54

+ 12

85

+ 528

+ 1 181

Součet ř. 82 až 84

B. IV. 1. Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM
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PASIVA
Číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku

účetního období

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

Součet ř. 87 + 91

86

+ 15

A. I. Jmění celkem

Součet ř. 88 až 90

87

+ 888

+ 888

88

+ 888

+ 888

91

- 873

- 911

A. I. 1. Vlastní jmění
A. II. Výsledek hospodaření celkem

Součet ř. 92 až 94

+ 23

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

92

Xxxxxxxxxx

- 38

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

- 512

xxxxxxxxxxxxx

A. II .3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Součet ř. 96+98+106+130
B. Cizí zdroje celkem

94

- 361

- 873

95

+ 513

+ 1 204

106

+ 304

+ 1 075

107

+ 110

+ 68

B. III. 5. Zaměstnanci

111

+ 16

+9

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zab. a VZP

113

+ 10

+ 17

B. III. 9. Ostatní přímé danění

115

+7

B. III. 12. Závazky ke vztahu k státnímu rozpočtu

118

B. III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107 až 129

B. III. 1. Dodavatelé
B. III. 3. Přijaté zálohy

B. III. 8. Daň z příjmu
+8
+ 812

128

+ 161

+ 161

130

+ 209

+ 129

B. IV. 1. Výdaje příštích období

131

+ 59

+ 44

B. IV. 2. Výnosy příštích období

132

+ 150

+ 85

134

+ 528

+ 1 181

B. III. 22. Dohadné účty pasivní
B. IV. Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM

Součet ř. 131 až 133

ř. č. 86+95
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2005
NÁKLADY
Číslo řádku

HLAVNÍ ČINNOST

CELKEM

A. I. Spotřebované nákupy celkemem

1

+ 94

+ 94

A. 1. 1. Spotřeba materiálu

2

+ 73

+ 73

A. I. 2. Spotřeba energie
A. II. Služby celkem

3

+ 21

+ 21

6

+ 2 828

+ 2 828

A. II. 5. Opravy a udržování

7

+ 21

+ 21

A. II. 6. Cestovné

8

+ 28

+ 28

A. II. 8. Ostatní služby

10

+ 2 779

+ 2 779

A. III. Osobní náklady celkem

11

+ 664

+ 664

A. III. 9. Mzdové náklady

12

+ 550

+ 550

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

+ 112

+ 112

A. III. 13. Ostatní sociální náklady
A. IV. Daně a poplatky celkem

14

+2

+2

17

+ 25

+ 25

A. IV. 14. Daň silniční

18

+4

+4

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky
A. V. Ostarní náklady celkem

20

+ 21

+ 21

21

+5

+5

A. V. 21. Kurzové ztráty

26

+2

+2

A. V. 22. Dary

27

+3

+3

NÁKLADY CELKEM

42

+ 3 616

+ 3 616
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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
Ing. Věra DORUŠKOVÁ

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
Mgr. Petra JEŘÁBKOVÁ

ÚČETNÍ AGENDA
EKODAT, s.r.o.
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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 2005 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.
V roce 2005 byla provedena finanční kontrola čerpání státních dotací za rok 2003 Finančním úřadem pro Prahu 3.
Nebylo shledáno žádných závažných pochybení, pouze nebyla uznána výdajová položka za alikvotní část
z nákupu výpočetní techniky, která byla dodaná v roce 2003, ale placena v roce 2004.
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.
Zvláštní pozornost věnovala dozorčí rada čerpání prostředků ze státní dotace, dle příslušných pokynů v rozhodnutí MŠMT.
31. 3. 2006
Zdeněk Macho
předseda DR

Vlasta Chlupová
člen DR

Marie Samaiová
člen DR

Humanitas-Profes, o.p.s.
upřímně 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 a rozvíjet tak, jak si při svém založení předsevzala.

