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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 20 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 školy speciální
KÚ
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 roce 2013 skončil 3 letý projekt OP VK Evropského sociálního fondu.

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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PROGRAM HUMANITAS-PROFES, o.p.s.
v roce 2013

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, obdrželi certifikáty, osvědčení o zvládnutí příslušného kurzu. Uskutečnila se slavnostní zakončení, kterých se zúčastnili absolventi,
jejich rodiče, zástupci MŠMT, čestní hosté z řad regionálních veřejných činitelů, novináři, studenti pedagogických fakult, zástupci příjemce a lektoři Aktivačních center i příznivci a sponzoři škol.

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.
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).

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.
Projekt byl zakončen odbornou konferencí, která se konala 5.února 2013 na půdě Univerzity
Hradec Králové a zúčastnila se jí 152 odborníků, studentů z celé ČR. Jako jeden z výstupů
projektu bylo vydání odborné publikace - Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s
těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra, která byla rozeslána a předána
téměř 3000 zájemcům.
Po zkušenostech ze tří leté realizace projektu, může organizace Humanitas- Profes, o.p.s. doporučit rozšíření nabízených aktivit o další tři kurzy a jednat o pilotní zavedení ve zbylých 9
krajích C a tak nabídnout ucelené podklady pro výše zmíněné legalizování institutu Aktivační
centrum do vzdělávacího systému .

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. 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.
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PŘÍPRAVA A REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT :

Mládež v akci
Citizen Theatre
CZ-11-E90-2012-R3
22. - 30. března 2013 se konala mezinárodní výměna mládeže s názvem Citizen Theatre v RS Avia
Varvažov. Výměny se zúčastnilo 38 mladých lidí z 6 různých zemí Evropy (ČR, Bulharsko, Belgie,
Polsko, Itálie, Rumunsko).
Tématem celého projektu bylo divadlo. Je to kreativní způsob vyjádření, který je blízký všem lidem a
který si do určité míry může osvojit každý. Divadlu na profesionální úrovni se může věnovat jen člověk s talentem, ale každý se může naučit alespoň základy divadelního hraní. Právě to bylo záměrem
akce, nepozvat na výměnu mladé herce, ale všechny mladé lidi, kteří mají zájem divadlo si vyzkoušet. Během výměny si účastníci vyzkoušeli různé formáty divadla. Začali pantomimou, později se
věnovali i rétorice a práci s textem a procvičili si i divadelní improvizaci.
Cílem výměny bylo rozvíjet dovednosti mladých lidí v oblasti divadla a podpořit je v rozvoji kreativity, představivosti a originality. Zároveň bylo divadlo využito jako prostředek vyjádření mladých lidí,
během řady workshopů si naplánovali a zahráli vlastní scénky a pomocí nich vyjádřili své životní
zkušenosti, problémy i pohledy na svět. Zároveň se více dozvěděli i o dramatu a jeho historii, o
vývoji divadla v Evropě a o tom, jak divadla fungují a jakou mají tradici v jednotlivých zúčatněných
zemích. Hřebem celé výměny pak bylo nacvičování závěrečného představení, které bylo plně v režii
samotných mladých účastníků.
Celý projekt je financován z programu Evropské unie Mládež v akci. Cílem projektu je umožnit
mladým účastníkům poznat cizí kultury, rozvíjet své dovednosti, zlepšit své jazykové schopnosti,
dozvědět se více o České republice a navázat nová přátelství napříč Evropou.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jeho obsahem.

PŘÍPRAVA A REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT :

Mládež v akci
Towards Green Europe
CZ-11-E22-2013-R1
Druhým projektem, který naše organizace Humanitas- Profes,o.p.s. realizovala v rámci Výměn mládeže – Mládež pro Evropu - byl mezinárodní projekt pro mladé Evropany „Towards Green Europe“.
Ten byl zaměřený především na spolupráci mladé generace při vytváření nové evropské „zelené
politiky“. S akcentem na důležité aspekty zdravého životního stylu a na jejich podílu při změně
myšlení evropské společnosti.
Výměna mládeže se uskutečnila ve dnech 30.7. - 5. 8. 2013, celkem tedy 7 dnů aktivit ve školním
areálu v Dolních Věstonicích, v krásné přírodní krajině Jižní Moravy.
Pro více než 30 mladých lidí ze šesti zemí Evropy (Belgie, Slovinska, Polska, Litvy, Bulharska a ČR)
to bylo většinou první setkání s takovýmto typem neformálního vzdělávání a pobyt v takto mezinárodně složené skupině. Workshopy byly velmi různorodé a využívaly různé metody práce, proto byl
každý den zcela jiný. Některé workshopy připravili sami účastníci či vedoucí národních skupin. V
průběhu programu účastníci projevili i zájem organizovat podobná setkání ve svých zemích. Splnili
tak očekávání organizátorů o aktivním zapojení mladých lidí nejen do přípravy a realizace projektu,
ale hlavně na schopnost kreativně vymýšlet vlastní plány, související se zlepšeným životním prostředím i životním stylem.
Poznávání kultur různých zemí, jejich gastronomických specialit, představení zajímavých míst Evropy – to patří k náplni takovýchto setkání a těší se velké oblibě všech účastníků. Každá národní skupina měla na starosti jeden večer, kdy hrdě představila to, co pokládají za nejlepší vizitku své země.
Neméně důležitou součástí setkání je zlepšit se v komunikaci v anglickém jazyce, který je jednacím
jazykem akcí v rámci projektu Mládež v akci.
Program byl financován z programu Evropské unie – Mládež v akci. Díky tomuto programu probíhají setkání s nejrůznější tématikou. Společným cílem těchto vzdělávacích aktivit je snaha o sblížení
mladých lidí, rozvoji jejich znalostí a dovedností a jejich aktivní zapojení do společnosti.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jeho obsahem.
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PŘÍPRAVA A REALIZACE DALŠÍCH AKTIVIT :

Mládež v akci
Picture of My Culture
CZ-11-E73-2013-R2
Třetí akcí, realizovanou v rámci programu Evropské unie Mládež v akci, byla výměna mládeže s názvem Picture of My Culture. Uskutečnila se v penzionu Selský Dvůr v malebné vesnici Daňkovice v
srdci Vysočiny. Zde hledali inspiraci nejen čeští slavní malíři, ale i naši účastníci při hledání motivů
pro výstavku fotografií, kterou pro místní obyvatele i pro hosty penzionu a restaurace uspořádali ze
svých prací na závěr projektu. Výměna se uskutečnila ve dnech 9. – 15. 11.2013.
Celkem 40 mladých lidí z Polska, Estonska, Itálie, Bulharska a ČR mělo možnost poznávat kulturní
rozmanitosti Evropy i negativní jevy s tím spojené jako rasismus a xenofobii. Odstraňování předsudků bylo jedním z cílů workshopů. Nástrojem, který může být použit na zobrazení těchto složitých
společenských témat je kreativní médium – fotografie. Všechny workshopy byly vedeny formou neformálního vzdělávání. Pod dohledem a za výkladu zkušeného fotografa a novináře z Bulharska se
účastníci naučili mnoho nového - nejen z vlastní práce fotografa a zpracovávání fotografií, ale také
jak pracovat s objektem svého zájmu.
Fotografie, které účastníci shromáždili během pobytu, vystavili nejen na malé výstavě, ale umístili
je i na svých sociálních sítích, a tak se námět a výstup workshopu šíří nejen v ČR, ale i zahraničí.
Tato malá kampaň zobrazuje kulturní diverzitu a respekt k jiným kulturám. Účastníci měli možnost
při objevování české kultury se setkávat s obyvateli Daňkovic i nedalekého Žďáru nad Sázavou, kde
objektem jejich fotografického zájmu byly nejen památky, zařazené do programu UNESCO (Zelená
hora, zámek a muzeum knih), ale i jeho obyvatelé.
Jako součást programu všech našich programů v rámci EU, je představení a prezentace programu
Mládež v akci a hlavně jaké možnosti mají mladí lidé. Ve speciální prezentaci a následném workshopu sdílejí účastnící své vlastní zkušenosti a za naší pomoci zkoušejí vymýšlet vlastní plány.
Během pobytu vznikla mnohá přátelství, která pokračují i dále, jak můžeme sledovat na sociálních
sítích, řada účastníků se navštěvuje a duch projektu a jeho hodnoty tak žijí i nadále.
Bez finančního zabezpečení v rámci grantové politiky evropských projektů by se takováto setkání
neuskutečnila. Program Mládež v akci má svoji důležitou roli při neformálním vzdělávání mladých
lidí z celé Evropy.

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 2013 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 podle jejího názoru 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.

30. 6. 2014

Ing. Aleš Olišar
předseda DR

PhDr. Marcela Ulrichová
člen DR

Ing. Jan Laub
člen DR

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jeho obsahem.
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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

MANAŽERSKÝ TEAM
Ing. Věra DORUŠKOVÁ – ředitelka, Statutární zástupce
Mgr. Petra SEIDLOVÁ, Ph.D. – 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.
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FINANČNÍ ZPRÁVA k 31. 12. 2013
Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

ROZVAHA

Číslo řádku

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem

Součet ř. 87 + 91

86

+ 105

+ 269

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

- 783

- 619

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření		

92

xxxx

+ 164

			

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

			

Číslo řádku

AKTIVA

Součet ř. 92 až 94

A. Dlouhodobý majetek celkem

Součet ř.2+10+21+29

1

+ 25

+0

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

+ 136

xxxx

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet ř. 11 až 20

10

+ 504

+ 504

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

94

- 919

- 783

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

14

+ 504

+ 504

B. Cizí zdroje celkem

Součet ř. 96+98+106+130

95

+ 1 146

+ 852

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

- 479

- 504

B. III. Krátkodobé závazky celkem

Součet ř. 107 až 129

106

+ 304

+ 849

A. IV. 7 Oprávky k samost. movitým věcem		

36

- 479

- 504

B. III. 1. Dodavatelé		

107

+ 14

B. Krátkodobý majetek celkem

41

+ 1 226

+ 1 121

B. III. 4. Ostatní závazky		

110

+ 75

+8

- 119

B. III. 5. Zaměstnanci		

111

+ 111

+1

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

113

+ 72
+ 32

B. II. Pohledávky celkem

Součet ř. 30 až 40
Součet ř. 42+52+72+81
Součet ř. 53 až 71

52

+ 154

B. II. 5. Ostatní pohledávky		

57

+ 152

- 121

B. II. 8. Daň z příjmu		

60

+2

+2

B. III. 9. Ostatní přímé danění		

115

+ 1 064

+ 1 238

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		

129

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet ř. 73 až 80

72

B. III. 1. Pokladna		

73

+7

+ 255

B. IV. Jiná pasiva celkem

130

+ 842

B. III. 3. Účty v bankách		

75

+ 1 057

+ 983

B. IV. 1. Výdaje příštích období		

131

+ 13

+3

B. IV. Jiná aktiva celkem

81

+8

+2

B. IV. 2. Výnosy příštích období		

132

+ 829

+ 829

B. IV. 1. Náklady příštích období		

82

+8

+2

AKTIVA CELKEM 		

85

PASIVA CELKEM

134

+ 1 251

+ 1 121

12

Součet ř. 82 až 84

+ 1 251

Součet ř. 131 až 133

+ 840
+3

+ 1 121
ř. č. 86+95

13

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2013
NÁKLADY
č. řádku

14

HLAVNÍ ČINNOST

CELKEM

A. I. Spotřebované nákupy celkem

1

+ 25

+ 25

A. I. 1. Spoteba materiálu

2

+ 17

+ 17

A. I. 2. Spotřeba energie

2

+8

+8

A. II. Služby celkem

6

+ 2 978

+ 2 978

A. II. 5. Opravy a udržování

7

+ 15

+ 15

A. II. 6. Cestovné

8

+ 474

+ 474

A. II. 8. Ostatní služby

10

+ 2 489

+ 2 489

A. III. Osobní náklady celkem

11

+ 507

+ 507

A. III. 9. Mzdové náklady

12

+ 396

+ 396

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

+ 109

+ 109

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

14

+2

+2

A. IV. Daně a poplatky celkem

17

+3

+3

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

20

+3

+3

A. V. Ostatní náklady celkem

21

+3

+3

A. V. 21. Kurzové ztráty

26

+1

+1

A. V. 23. Manka a škody

28

+2

+2

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

30

+ 25

+ 25

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

31

+ 25

+ 25

NÁKLADY CELKEM

42

+ 3 541

+ 3 541

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,
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Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
www. humanitas-profes.cz
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