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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:
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
- Ministerstvo vnitra ČR
- Centrum sociálních služeb a prevence hl.m. Prahy
KÚ 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), 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.
V roce 2008 byla hlavní činnost společnosti zaměřena na 2 projekty ESF. První projekt
OP Rozvoje lidských zdrojů – Realizace práv dítěte v multikulturní společnosti je realizován
a spolufinancován MŠMT a druhý projekt – Vzdělávání pracovníků sociální sféry, ve kterém
jsme jedním ze šesti partnerů – zajišťuje v rámci Opatření 2.1. JPD pro Cíl 3 Centrum sociální
péče a prevence.
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 2008

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, pokračoval v roce 2006 a byl ukončen v únoru 2008
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 cca 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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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍ SFÉRY
Projekt je realizován díky podpoře ESF v rámci Opatření 2.1. JPD pro Cíl 3
Je spolufinancován státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. města Prahy
Projekt byl zahájen v roce 2006 a skončil v roce 2008 a nabízel jednotný akreditovaný systém
vzdělávání pro pracovníky sociální sféry.
Nositelem projektu je Centrum sociálních služeb a prevence.
Humanitas-Profes, o.p.s. je jedním ze šesti partnerů a zajišťuje výuku následujících tématických
okruhů:
Národnostní menšiny – 28 hodin
Sociálně právní propedeutika a procesní právo – 21 hodin
Lidská práva v sociálních službách – 7 hod.
Prevence kriminality, kriminalita mládeže – 10 hodin
Kurátor pro mládež – 28 hodin
Mobbing – 8 hodin
Srovnání ČR se zeměmi EU – 7 hodin
Kurzy jsou akreditovány u Ministerstva vnitra ČR.
Jsou určeny:
- pracovníkům sociálních odborů městských částí hl. m. Prahy
- s ociálním pracovníkům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby ,zřizovaných
hl. m. Prahou
- s ociálním pracovníkům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby zřizovaných
městskými částmi hl. m. Prahy
- ř editelům a vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací poskytujících sociální služby
zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
-p
 racovníkům neziskových organizací, působících v sociální sféře a na území hl. města
Prahy
Spolupráce při vydání 3 odborných publikací a při přípravě a realizaci Závěrčné odborné
konferenci projektu.
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DALŠÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY
V ROCE 2008
Probíhala příprava a realizace projektů:

Mezinárodní kongres ORL
– "CONTEMPORARY TRENDS IN OTONEUROLOGY
AND RHINOLOGY"

Příprava, organizace, technické a logistické zajištění mezinárodního setkání lékařů ORL
v hotelu AMBASSADOR– DUBEN 2008 - účast 350 odborníků.
Vložné, sponzoring, fakturace
VS 2900

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Iniciativa Společenství

Organizační a technické zabezpečení

Závěrečné konference projektu EQUAL
"Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného
života" – kraj Vysočina
Vlastní konference se konala 7.-8.3.2008 v hotelu Krystal - Praha
VS 4000 – Smlouva o realizaci akce - fakturace

Partnerství v projektu ŠÉM

– určeno zdravotně znevýhodněným spoluobčanům , mající zájem se uplatnit na trhu práce.
Projekt byl realizován v odbdobí leden – září 2008. Role HP - spolupráce při kontaktu s cílovou
skupinou, poradenství.
VS 4100 Smlouva o partnerství

Zpracování 3 projektů, podaných na Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, z grantových proramů EU.
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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 Seidlová

ÚČETNÍ AGENDA
EKODAT, a.s.
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FINANČNÍ ZPRÁVA k 31. 12. 2008
ROZVAHA
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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

2

+ 132

+ 132

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

14

+ 132

+ 132

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

- 132

- 132

Součet ř. 30 až 40

A. IV. 7 Oprávky k samost. movitým věcem		

36

- 132

- 132

B. Krátkodobý majetek celkem

Součet ř. 42+52+72+81

41

+598

+ 176

B. II. Pohledávky celkem

Součet ř. 53 až 71

52

+ 17

+ 14

B. II. 1. Odběratelé 		

53

+5

+ 11

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 		

56

+ 10

B. II. 8. Daň z příjmu		

60

+2

+2

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

72

+ 568

+ 11

Součet ř. 73 až 80

B. III. 1. Pokladna		

73

+ 19

+1

B. III. 3. Účty v bankách		

75

+ 549

+ 10

B. IV. Jiná aktiva celkem

81

+8

+8

B. IV. 1. Náklady příštích období		

Součet ř. 82 až 84

82

+8

+8

AKTIVA CELKEM

85

+ 593

+ 33

ř. 1 + 41

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

			

Číslo řádku

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem

Součet ř. 87 + 91

86

- 28

- 148

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

- 928

- 916

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření		

92

xxxx

+ 120

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

+ 13

xxxx

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

94

- 929

- 929

Součet ř. 92 až 94

B. Cizí zdroje celkem

Součet ř. 96+98+106+130

95

+ 621

+ 181

B. III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107 až 129

106

+ 598

+ 176

B. III. 1. Dodavatelé		

107

+ 42

+ 45

B. III. 4. Ostatní závazky		

110		

B. III. 5. Zaměstnanci		

111

+ 48

+ 12

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

113

+24

+7
+1

B. III. 8. Daň z příjmu			
B. III. 9. Ostatní přímé danění		

115

+ 19

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

118

+ 409

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		

129

+ 56

B. III. 22. Dohadné účty pasivní		

128		

B. IV. Jiná pasiva celkem

Součet ř. 131 až 133

+ 111

130

+ 23

+5

B. IV. 1. Výdaje příštích období		

131

+ 23

+5

B. IV. 2. Výnosy příštích období		

132		

PASIVA CELKEM

134

ř. č. 86+95

+ 593

+ 33
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2008
NÁKLADY
		

Číslo řádku

HLAVNÍ ČINNOST

A. I. Spotřebované nákupy celkem

1

+ 57

CELKEM
+ 57

A. 1. 1. Spotřeba materiálu

2

+ 38

+ 38

A. I. 2. Spotřeba energie

3

+ 19

+ 19

A. II. Služby celkem

6

+ 1 147

+ 1 147

A. II. 5. Opravy a udržování

7

+ 29

+ 29

A. II. 6. Cestovné

8

+ 17

+ 17

A. II. 8. Ostatní služby

10

+ 1 101

+ 1 101

A. III. Osobní náklady celkem

11

+ 1 223

+ 1 223

A. III. 9. Mzdové náklady

12

+ 1 082

+ 1 082

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

+ 139

+ 139

A. III. 13. Ostatní sociální náklady

14

+2

+2

A. IV. Daně a poplatky celkem

17

+3

+3

A. IV. 14. Daň silniční

18

+2

+2

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

20

+1

+1

A. V. Ostatní náklady celkem

21

+1

+1

A. V. 23. Manka a škody

28

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

29

NÁKLADY CELKEM

42

+ 2 431

+ 2 431

Finanční zpráva je za rok 2007. Aktuální zpráva za rok 2008 bude k dispozici na konci června
2009 - vzhledem k posunutému daňovému přiznání.
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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 2008 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.
Zvláštní pozornost věnovala dozorčí rada čerpání prostředků ze státní dotace, dle příslušných
pokynů v rozhodnutí MŠMT a CSSP (Evropské projekty).
31. 5. 2009

Zdeněk Macho
předseda DR

Vlasta Chlupová
člen DR

Marie Samaiová
člen DR
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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.

