výroční
z p r á v a

2010

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 20010 byla hlavní činnost společnosti zaměřena na projekt OP VK:
Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení
prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0012
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NOSNÉ PROGRAMY
HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v roce 2010

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 bude ukončen v únoru 2013.
Projekt s názvem „Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního
postižení prostřednictvím AKTIVAČNÍCH CENTER v rámci speciálních škol“ je součástí
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání,
oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, s ekonomickým krytím z prostředků ESF. Jedná se o tříletý projekt probíhající
v letech 2010 až 2013 s pěti partnerskými speciálními školami - ve Strakonicích (ředitelka školy
Mgr. Eva Vácová), Rumburku (ředitel školy Mgr. Vladimír Šamša), Hradci Králové (ředitel
školy PaedDr. Pavel Svoboda), Blansku (ředitelka školy Mgr. Ludmila Konopková) a Třinci
(ředitelka školy Mgr. Marta Labojová).
Vlastní obsah projektu spočívá v nabídce vzdělávacích kurzů Aktivačního centra, cíleně
zaměřených pro skupinu dětí s těžším mentálním postižením, absolventů základního nebo
středního vzdělávání. Náplň kurzů zahrnuje širokou oblast výtvarných činností, praktickou
obsluhu moderních multimediálních přístrojů a práce spojené se samostatnou přípravou
pokrmů. Využíváno je podmínek základních škol speciálních, kde se kurzy v odpoledních
hodinách po skončení vyučování školy realizují. Děti i jejich rodiče sem znají cestu, vzdělávací
nabídku vítají a společně s pracovníky škol vytvářejí spokojené týmy uživatelů projektu.
V přípravné fázi v roce 2010 bylo vyškoleno 25 multiplikátorů, odborných lektorů kurzů
Aktivačních center. Pod jejich vedením se v aktivačních kurzech v rámci uplatňovaného
principu „celoživotního učení“ postupně vystřídá cca 300 dětí s těžším mentálním postižením.
Jejich vzdělávání probíhá podle připravené instruktážní metodiky pro lektory „Vzdělávací
program Aktivačního centra“, kterou odborně garantuje PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
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z katedry speciální pedagogiky PF UK Praha. Metodika je průběžně aktualizovaná na základě
praktických zkušeností z kurzů, příkladů dobré praxe na jednotlivých školách i studiem
odborné literatury tematicky zaměřené pro dané kurzy.
V rámci prezentace výsledků především kurzů výtvarných činností za první rok realizace
projektu jsou postupně instalovány výstavky výrobků jednotlivých škol ve vitrínách vstupního
portálu MŠMT v Praze 1, Karmelitská 7. Školy střídají své prezentace přibližně po dvou
měsících a sklízejí velký úspěch u procházejících diváků z řad pracovníků i návštěvníků MŠMT.
Každá ze škol vede též k projektu Aktivační centrum webové stránky, na kterých informuje
veřejnost o své činnosti, obsahu i výsledcích kurzů.
Absolventi, kteří splnili projektem stanovené podmínky, obdrží závěrečné certifikáty,
osvědčení o zvládnutí příslušného kurzu. Připravují se slavnostní zakončení, na která jsou
srdečně zváni rodiče dětí, pracovníci a přátelé pořádající speciální školy i zástupci široké
veřejnosti.
Po prázdninách bude činnost kurzů pokračovat. Cesta do budoucna spočívá v trpělivém
a postupném hledání dalších možností pro zkvalitnění života dětí s těžším mentálním
postižením. Nabízené kurzy jsou jen malou jiskřičkou v množství starostí, které rodiny těchto
dětí zažívají. Řada problémů má kořeny hluboko v povaze dlouhodobé péče a v charakteru
obecných podmínek sociálního a ekonomického vývoje v ČR. Stále ještě se setkáváme ve
vztahu k rodinám dětí se zdravotním postižením s problémy, které kulturní země severní
a západní Evropy neznají a nechápou. Projekt Aktivačních center si klade za cíl popsané
nedostatky alespoň částečně postupně odstraňovat. Budoucí předpokládané zakotvení institutu
Aktivační centrum pro občany s mentálním postižením do legislativních předpisů, což je smysl
a cíl projektu, by v oblasti celoživotního učení dané skupiny občanů učinilo velmi významný
posun.
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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 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 2010 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.

30. 6. 2011

Ing.Aleš Olišar,v.r.
předseda v.r.
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PhDr Marcela Ulrichová,v.r.
člen DR

Ing. Jan Laub, v.r.
člen DR

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

MANAŽERSKÝ TEAM
Ing. Věra DORUŠKOVÁ – ředitelka, Statutární zástupce
Mgr. Petra SEIDLOVÁ – projektová manažerka
RNDr. Irena PETERKOVÁ – věcná manažerka
Iveta ADAMČÍKOVÁ – finanční manažerka
PaedDr. Jaroslava ZEMKOVÁ Ph.D. – metodička
Pavel FIGUŠ – administrativní asistent
ÚČETNÍ AGENDA
EKODAT, a.s.

AUDIT
Ing. Jana CHVATLINOVÁ
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FINANČNÍ ZPRÁVA k 31. 12. 2010
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

+ 322

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet ř. 11 až 20

10

+ 132

+ 504

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

14

+ 132

+ 504

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

- 132

- 182

Součet ř. 30 až 40

A. IV. 7 Oprávky k samost. movitým věcem		

36

- 132

- 182

B. Krátkodobý majetek celkem

Součet ř. 42+52+72+81

41

+143

+ 4 174

B. II. Pohledávky celkem

Součet ř. 53 až 71

+ 181

52

+1

B. II. 1. Odběratelé 		

53

-3

-3

B. II. 5. Ostatní pohledávky		

57		

+ 182

B. II. 8. Daň z příjmu		

60

+4

+2

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

72

+ 136

+ 3 988

B. III. 1. Pokladna		

73

+ 135

+ 16

B. III. 3. Účty v bankách		

75

+1

+ 3 972

B. IV. Jiná aktiva celkem

Součet ř. 73 až 80

81

+6

+5

B. IV. 1. Náklady příštích období		

Součet ř. 82 až 84

82

+6

+5

AKTIVA CELKEM 		

85

+ 143

+ 4 496

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

			

Číslo řádku

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem

Součet ř. 87 + 91

86

- 128

- 182

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

- 1 016

- 1 070

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření		

92

xxxx

- 54

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

+ 20

xxxx

Součet ř. 92 až 94

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

94

- 1 036

- 1 016

B. Cizí zdroje celkem

Součet ř. 96+98+106+130

95

+ 271

+ 4 678

B. III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107 až 129

+ 4 672

106

+ 269

B. III. 1. Dodavatelé		

107

+ 59

+ 17

B. III. 5. Zaměstnanci		

111		

+ 123

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

113		

+ 70

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

115		

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		

129

B. IV. Jiná pasiva celkem

Součet ř. 131 až 133

+ 210

+36
+ 173

130

+2

+6

B. IV. 1. Výdaje příštích období		

131

+2

+6

B. IV. 2. Výnosy příštích období		

132		

PASIVA CELKEM

134

ř. č. 86+95

+ 143

+ 4 496
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2010
NÁKLADY
č. řádku
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HLAVNÍ ČINNOST

CELKEM

A. I. Spotřebované nákupy celkem

1

+ 1 022

+ 1 022

A. I. 1. Spoteba materiálu

2

+ 1 017

+ 1 017

A. I. 2. Spotřeba energie

2

+5

+5

A. II. Služby celkem

6

+ 2 602

+ 2 602

A. II. 5. Opravy a udržování

7

+7

+7

A. II. 6. Cestovné

8

+ 75

+ 75

A. II. 8. Ostatní služby

10

+ 2 520

+ 2 520

A. III. Osobní náklady celkem

11

+ 2 204

+ 2 204

A. III. 9. Mzdové náklady

12

+ 1 678

+ 1 678

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

+ 522

+ 522

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

14

+4

+4

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek

30

+ 50

+ 50

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

31

+ 50

+ 50

NÁKLADY CELKEM

42

+ 5 878

+ 5 878

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
e-mail: hp@humanitas-profes.cz
tel./fax: 221 082 342

