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1. SPLOŠNO 
 

   1. 1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
 

HUMANITAS 2016 
 
 

Organi društva  
(mandat 4 leta - do novih volitev 2017) 

Občni zbor: 41 članov 
 

Predsednik: David Limon (pravična trgovina, program podporništva otrokom in lok. skupnostim) 
Podpredsednica: Mirjana Želježič (platforma Refugees Welcome) 

Izvršni odbor: David Limon (predsednik), Mirjana Želježič (podpredsednica), Eva Marn (platforma Refugees 
Welcome), Barbara Vodopivec  (platforma Refugees Welcome), Nina Vodopivec, Mateja Kraševec (vodja 

društva) 
Nadzorni odbor: Rene Suša, Nina Arnuš, Katja Mrak 

Častno razsodišče: Maja Visenjak Limon, Helena Zajec, Nataša Marn 
Sekretarka - vodja društva: Mateja Kraševec 

 
 

Zaposleni:  
Mateja Kraševec (vodja društva in koordinatorica projektov, strokovna sodelavka na projektu SAME World), 
Dado Kebe (program podporništva otrokom in lok. skupnostim), Tina Trdin (koordinatorica izobraževalnih 

programov; strokovna sodelavka na tekočih projektih), Alma Rogina (vodja projekta »Scouting our Way 
towards Active Global Citizenship in EYD 2015 and beyond«; koordinacija skupine trenerjev GU, 

pokrivanje področja razvojnega sodelovanja) Manca Šetinc Vernik (vodja projekta SAME World, pokrivanje 
področja migracij in diskriminacije), Darja Cupin (koordinacije Hiše svetov; koordinacija prostovoljcev; pomoč 

na tekočih projektih) 
 

 
Zunanji sodelavci:  

Klavdija Štajdohar (PR dejavnosti), Tina Lazar (koordinacija programa Svetovne lutke), Janja Sedlaček 
(promocijske dejavnosti in sodelovanje pri pripravi kampanje projekta SAME World; promocija programa 

podporništva otrokom in lokalnim skupnostim)  
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 2. RAZVOJNO SODELOVANJE 
 
 

2. 1. PROGRAM PODPORNIŠTVA OTROKOM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM  
in BOTRSTVO V SLOVENIJI 

 
V letu 2016 se je bolj konkretno začel udejanjati prehod na nov sistem programa podporništva. Ob tem smo imeli 
nekaj težav pri pojasnjevanju novega sistema obstoječim podpornikom/botrom in kaj to zanje pomeni. Podporniki 
so tekom leta prejeli 3 glasila programa podporništva, ki so opisala situacijo glede novega sistema, prikazala 
posamezne lokacije, kjer program poteka, predstavila lokalne predstavnike in nekaj pozitivnih zgodb v program 
vključenih otrok. Poleg tega so podporniki prejeli ob koncu leta ročno izdelane čestitke z zahvalo. Posameznikom, 
smo poslali tudi pojasnila, ki so še dodatno razložila kaj prehod na novi sistem pomeni za njih in otroke, ki jih 
podpirajo. 
 
Na začetku leta 2016 smo imeli 374 podpornikov. Tekom leta je prišlo do 41 prekinitev, nekaj tudi na račun 
prehoda na novi sistem. Prijavili so se 4 novi podporniki, tako da smo imeli ob koncu leta 2016 skupaj 337 
podpornikov. V to število so vključeni tudi slovenski botri in otroci. 
 
Dejavnosti, ki se odvijajo na lokacijah:  
 
GANA, LARABANGA:  
Knjižnica v Larabangi je dobro zaživela. Otroci pogosto zahajajo vanjo. Skozi celo leto delujejo v knjižnici lokalni 
prostovoljci in osnovnošolcem pomagajo pri domačih nalogah, branju, pisanju angleščine, matematiki itd... 
Knjižnica služi tudi kot prostor za sestanke osnovnošolskih učiteljic. V juniju in juliju so učenci v knjižnici 
organizirali različne kvize. 
Fatawu v okviru knjižnice organizira mednarodno prostovoljno delo. V letu 2016 sta izvajala prostovoljno delo 2 
prostovoljca - prostovoljka iz Grčije in prostovoljec iz Anglije. Osnovnošolcem sta nudila pomoč pri domačih 
nalogah, ter jih učila matematiko, angleščino, likovnega pouka in računalništva. 
V hiši za goste je prespalo nekaj turistov. 
 
GANA, BUSOA in okolica: 
V Busoi so obnovili knjižnico. V sodelovanju s krajevno skupščino so del prostora knjižnice uredili v kliniko oz. 
ambulanto. V knjižnici so dvakrat organizirali srečanje med varovanci in starešino skupnosti.  
V okviru programa podporništva se v okolici Accre začenja projekt Zelena vas (Green village). Trenutno je v fazi 
načrtovanja, v letu 2017 pa se bodo začela še gradbena dela. 
 
BURKINA FASO:  
V Kafulijevem centru so usposobljene tkalke (ženske usposabljene v okviru preteklih projektov Kafulija in 
Humanitasa) proti koncu leta 2016 usposabljale precej žensk iz okoliških vasi. Ministrstvo za zaposlovanje jim je 
podarilo denarno spodbudo in jih posnelo kot primer dobre prakse. Tkalke se lahko pod pokroviteljstvom Kafulija 
sedaj prijavijo na razpise omenjenega ministrstva. 
Knjižnico so v letu 2016 začasno zaprli, ker je samo iz programa podporništva nemogoče kriti visoke stroške 
plače zaposlenega v knjižnici. Seydou išče primerne rešitve. 
 
KENIJA: 
V Keniji v okviru programa podporništva, z zbranim denarjem, lahko plačujemo le šolnine, ki so precej visoke 
(višje na višji stopnji šolanja). V nekaterih primerih skozi program zbrani denar zadostuje le za del šolnin (v 
dogovoru s starši otrok Humanitas prispeva del šolnin, drugi del pa zagotovijo starši sami). 
 
SLOVENIJA: 
Za slovensko botrstvo ostaja sistem isti kot pretekla leta. V letu 2016 je bilo vključenih 22 otrok. Otrokom so botri 
financirali naslednje dejavnosti: 
- mesečne avtobusne vozovnice 
- šolske stroške 
- šolsko prehrano 
- oblačila in obutev 
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- učbenike in šolski material 
- letovanje 
- karte za plavanje 
 
S starši otrok, ki so vključeni v slovensko botrstvo imamo stalno komunikacijo glede potreb in stroškov, ki bi jih 
starši želeli pokriti s pomočjo programa botrstva. 

 
 
       2. 2. PRAVIČNA TRGOVINA 
 
Pravično trgovino 3MUHE je v letu 2016 še naprej vodila Živa Lopatič s pomočjo Katarine Vlašič. Poleg njiju je 
konstantno aktivnih okrog 15 prostovoljcev, ki se malo manj pogosto menjajo kot v preteklosti. Trenutno namreč 
v trgovini deluje razmeroma dobra ekipa mladih zanesljivih prostovoljk. Zanje po potrebi organiziramo 
izobraževanja o pravični trgovini in aktualnih aktivnostih, ki jih izvajamo za povečanje zavedanja o pravični trgovini 
(v letu 2016 bi izpostavili predvsem izbraževanje o tropskem sadju «Sadje naj bo pravično!»). 
Konec 2016 je bi začet postopek prenosa pravične trgovine pod okrilje Humanitasa, v izvajanju je bila tudi akcija 
za pridobivanje sredstev za nov zagon (prenova trgovine, razširitev veleprodajne mreže, kampanja, da bi Ljubljana 
psotala pravičnotrgovinsko mesto) in potencialen odpis dolgov do dobaviteljev. Te aktivnosti se bodo izvajale še v 
letu 2017. Prodaja je bila v prvi polovici leta 2016 klavrna, v drugi polovici pa smo to nadoknadili in leto zaključili s 
precej solidnim prodajnim rezultatom, ki se lahko primerja z rezultatom leta 2011, stroški pa se niso povečali. 
Leto 2016 je bilo posvečeno stabilizaciji delovanja pravične trgovine 3MUHE in pripravi na prenos poslovanja iz 
Zadruge Odjuga na novo organizacijo, Zavod za pravično trgovino 3MUHE, ki ga je ustanovilo društvo Humanitas. 
Zato je bil konec leta vložena vloga za ustanovitev nove organizaicije. S podporo pravičnotrgovinske organizacije 
EZA iz Avstrije je maja 2016 začela teči akcija zbiranja sredstev za prenovo pravične trgovine v Sloveniji 
(http://www.pravicna-trgovina.si/).  
Kljub drugim poudarkom, smo tudi v tem letu izvajali predavanja po šolah in za splošno javnost, se priključili projektu 
Sadje naj bo pravično!, ki ga izvajata Društvo Focus in Zadruga Buna, se udeleželi Zelenega laufa, sodelovali na 
Čokoljani … 
Nadaljevali smo z okrepljeno komunikacijo prek družabnih omrežij (Facebook, Twitter) in prek e-novic, ki jih redno 
mesečno pošiljamo več kot 1500 prejemnikom. 
 

 
2. 3. KRILCA   

 
S koncem leta 2016 se je program Krilca žal zaključil. V okviru tega programa je deloval tudi program Vesele črke 
društva Humanitas in EHT Network iz Gane. Vesele črke so bile način, kako otrokom v Gani pomagamo pri 
pokrivanju nekaterih stroškov šolanja. Skupaj z gansko partnersko organizacijo EHT Network smo poskrbeli, da 
šolarji v okolici Akre prejmejo uniforme (paket S oz. 10 EUR) ali enoletni paket šolskih potrebščin (paket M za 
osnovnošolce (35 EUR) ali paket L za srednješolce (55 EUR). Sredstva za to, so preko nakupa Krilc v 
Umanoterinem katalogu, podarili donatorji iz Slovenije. Za razliko od programa podporništva, ki je dolgotrajna 
dejavnost, so Krilca kratkoročna dejavnost oz. enkratna donacija. Namenjena so otrokom, ki niso vključeni v 
programe botrstva, pa vseeno rabijo pomoč pri šolanju. 
 
V koledarskem letu 2016 smo za Vesele črke zbrali 175,00 EUR. Vključno z delom leta 2014 in letom 2015 je bilo 
zbranih 675 eur, ki jih bomo ob naslednjem nakazilu za program podporništva poslali lokalnemu koordinatorju EHT 
Network, ki bo z njimi kupil uniforme in šolske potrebščine za otroke. 
 
Kratek filmček narejen v Gani v okviru projekta Krilca: https://youtu.be/08RSpmktHeQ?t=14  
 
Krilca, darila s čarobno močjo, so zaživela novembra 2007 in razveseljevala po Sloveniji, državah bivše Jugoslavije 
in državah globalnega juga do januarja 2017. V tem času je bilo prodanih kar 8.026 daril in partnerskim 
organizacijam smo za izvedbo nakazali 175.439,24 EUR. Še posebej navdihujoča so dobra dela, ki so bila narejena 
na terenu. (http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/krilca/)  
 

 
 

https://youtu.be/08RSpmktHeQ?t=14
http://www.umanotera.org/kaj-delamo/pretekle-kampanje-projekti/krilca/
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2. 4. RAZVOJNI PROJEKTI 
 
V letu 2016, razen aktivnosti, ki potekajo v okviru programa podporništva otrokom in lokalnim skupnostim na 
posameznih lokacijah, nismo izvajali razvojnih projektov.  
V 2016 smo žal dobili negativen odgovor tudi glede prijave projekta na temo opolnomočenja žensk v Keniji, ki smo 
ga konec decembra 2015 v sodelovanju z organizacijo Amani Kibera in Fakulteto za uporabne družbene študije v 
Novi Gorici  prijavili na razpis UNDEF. Drugih projektov za razvojno sodelovanje se v letu 2016 nismo prijavljali, 
predvsem zato, ker ni bilo primernih razpisov. 

 

 

3. GLOBALNO UČENJE 
 

3. 1. HIŠA SVETOV  
  
Program Hiše svetov je v letu 2016 nadaljeval s svojimi ustavljenimi aktivnostmi. Organizirane so bile štiri 
projekcije filmov na različne aktualne teme, ki so pritegnile kar nekaj ljudi. Pisanju prispevkov za svetovne dni in 
novosti se je pridružilo kar nekaj novih prostovoljcev, ki to sedaj redno pišejo, saj je bila za ta namen urejena 
razpredelnica za datumi in avtorji prispevkov, kar olajša oddajo prispevkov. Prostovoljci so pomagali tudi pri 
promociji knjižnice na Filozofski fakulteti in na dnevu prostovoljstva. Poleg tega so se vključili v organizacijo 
dogodkov. 
Izvedli smo eno delavnico globalnega učenja za širšo javnost, po katerih so večkrat spraševali ljudje. Kljub temu 
da je druga odpadla, je verjetno vredno s tem nadaljevati, samo spremeniti je treba način promocije ter aktivno 
vključiti trenerje v izvedbo delavnic. Prostor občasno brezplačno posojamo drugim organizacijam za izvedbo 
njihovih aktivnosti 
 
V letu 2016 so bili napisani sledeči prispevki: 10 recenzij naj knjig na različne globalne tematike, 20 prispevkov 
za predloge čtiva ob svetovnih dnevih, 6 predstavitev knjižnih novosti, 5 prispevkov za globalno aktualno:  Ko 
morje pogoltne državo, Umorjena znana aktivistka za človekove pravice Berta Caceres, Krožno gospodarstvo, 
Pravične kavbojke, Obisk taborišča Cherso v Grčiji, prispevek za poletno branje. 

Gradivo: na novo si bile dodane 104 enote različnega gradiva, od tega jih je okoli 50 na voljo za izposojo dala 
Umanotera iz svoje lastne pisarniške knjižnice. Skupno se v knjižnice HS zdaj nahaja 1509 različnih gradiv. 

Prostor knjižnice: prestavili smo sekcije zaradi boljše prostorske razporeditve, pobelili smo stene, dali nove 
napise sekcij. Prispevke, objavljene na spletni strani, izpostavimo tudi na stenah knjižnice in jih čez čas dodamo v 
mapo, kjer so vsi napisani prispevki za Hišo svetov iz zadnjih let in je na voljo za prebiranje v Hiši svetov. V 
prostorih Hiše svetov se je odvijalo tudi poučevanje slovenščine prosilcev za azil, ki ga v KOŽ organizira 
Slovenska Filantropija.  

Projekcije filmov s pogovori: film Prava cena v KOŽ-u v veliki dvorani s pogovorom o alternativah kupovanju 
oblačil (marec, gostje Rdeči Križ, Movinun, Tekstilnica, Focus, vodila Živa L.), film Modro zlato o privatizaciji vode 
v Poligonu in pogovor (maj, gosta Brane Golubović, Anton Komat), film Odločitev je naša o alternativah 
sedanjemu sistemu in pogovor (gosta Gaja Brecelj, Matjaž Ugovšek – Društvo Duh časa), film Posel kot ni 
običajno o etičnem nakupovanju in etičnih podjetjih in pogovor (gost Tine Čokl). 

Od konca decembra naprej je v Hiši svetov na ogled razstava stripov, ki so jih ustvarili otroci z osnovnih šol na 
temo Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016 v okviru Humanitasovega projekta »Z lutkami v svet 
recikliranja in globalnega učenja«. 

V času gledališke predstave in Konference globalnega učenja (oktober, november) smo zbirali prispevke za 
vzpostavitev knjižnega kotička za begunce v okviru knjižnice Hiše svetov. Za zbrani denar bomo v letu 2017 
nabavili knjige v arabščini, farsiju, urdu in paštu jeziku in vzpostavili knjižni kotiček. 

Mestna knjižnica, enota KOŽ je za informatorje in prostovoljce organiziral izobraževanje, kjer so predstavili 
sistem naročanja e-knjig in avtorske pravice pri naročanju knjižnega in neknjižnega gradiva (junij). Zaposleni v 
knjižnici pa so bili povabljeni na delavnico globalnega učenja za širšo javnost.  

Svoje prostore je KOŽ dal na voljo tudi za potrebe konference globalnega učenja, oktobra 2016.  

 
 
 

http://www.humanitas.si/?subpageid=701
http://www.humanitas.si/?subpageid=878
http://www.humanitas.si/?subpageid=904
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&page=2&contid=827
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&page=2&contid=827
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&page=1&contid=843
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&page=1&contid=901
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&page=2&contid=862;
http://www.humanitas.si/?subpageid=250&page=2&contid=892
http://www.humanitas.si/?subpageid=13&page=5&contid=938
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3. 2. DELAVNICE, SEMINARJI IN USPOSABLJANJA 
 
V letu 2016 smo izvedli 91 ločenih delavnic. Večina delavnic je bilo izvedenih v okviru projekta SAME world (28 
delavnic) in v sodelovanju z Inštitutom za trajnostni razvoj (46). Štiri smo izvedli brezplačno za šole s katerimi že 
dalj časa sodelujemo (3 za OŠ Moškrič in eno za gimnazijo Ptuj). Dve delavnici sta bili izvedeni s finančno pomočjo 
EPTO,  pet plačljivih delavnic sta naročili dve šoli (tri gimnazija Ptuj, dve OŠ Kašelj), 1 delavnico je naročilo Društvo 
za združene narode, delavnica na MC Domžale je bila financirana v okviru UKOM projekta, prav tako proakcijska 
delavnica na OŠ Bičevje, ena je bila sofinancirana v okviru projekta MZZ- Z globalnim učenjem do globalnih ciljev 
(na gimnaziji Ptuj) in še dve sta bili financirani v okviru projekta MOL - s sofinanciranjem SAME. 
Lansko leto je bila velika večina delavnic na temo migracij (zaradi potreb šol po naslavljanju te tematike glede na 
družbeno dogajanje) in na okoljske teme (zaradi sodelovanja na projektu z ITR). Ker so bile delavnice sofinancirane 
s strani projektov, je število izvedb veliko. Za uspeh si lahko štejemo pripravljenost šol za izvedbo daljših delavnic 
(5-6 ur), kar je tudi v skladu s ciljem našega društva, ki si prizadeva za izvedbo daljših modulov.  
Glede na leto 2015, je bilo izvedenih 36 delavnic več, kar kaže na zelo dobro promocijo in uspešno leto.  
Ponudba za šole je bila učiteljem posredovana 2x, in sicer v začetku marca 2016 in konec avgusta 2016. Zaradi 
sodelovanja na projektu Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, je bila novica o ponudbi delavnic objavljena tudi 
v mesečnih novinčkih za učitelje od maja 2016 naprej. 
 
V 2016 smo nadaljevali z organizacijo rednih mesečnih srečanj trenerjev globalnega učenja, na katerih smo 
predstavljali in preizkušali delavnice. Redno smo si tudi izmenjevali izkušnje glede izvedenih delavnic ter poskušali 
poiskati izboljšave. Nekatere izmed trenerk so se aktivno vključile v izvedbo gledališke predstave »Skozi oči 
begunca«, nekatere so prevzele izvedbo delavnic v sodelovanju z ITR.  
V 2016 smo organizirali 5 srečanja trenerjev. Poleg navedenih smo imeli še nekaj srečanj s posameznimi 
trenerkami, ki so sodelovale pri pripravi in izvedbi posameznih delavnic (Podnebni zajtrk, Skozi oči begunca, 
Globalni trg s hrano idr.). Trenerjem nudimo tudi različna mednarodna usposabljanja do katerih dostopamo skozi 
različne mreže (npr. EPTO) ali projekte (npr. Sadje naj bo pravično, Peerco) 
Število trenerjev/k ki redno obiskujejo mesečna srečanja in hospitirajo ali izvajajo delavnice se je v 2016 nekoliko 
zmanjšalo (večinoma zaradi drugih obveznosti). Trenutno z nami redno sodeluje 9 trenerk. Trenerji/ke in zaposlene 
smo se vključili v manjše tematske delovne (vezane na vsebinska področja GU), v okviru katerih bodo trenerji, v 
sodelovanju z zaposlenimi kot mentorji, pripravljali nove delavnice, posodabljali podatke delavnic ipd.  
 
V letu 2016 smo usposabljanja učiteljev izvajali kot zunanji izvajalci v okviru projektov drugih organizacij (Focus, 
ITR, Pedagoški inštitut in SAZU). Izvedli smo 2 krajša usposabljanja za okrog 35 učiteljev v okviru projekta Sadje 
naj bo pravično, društva Focus; eno usposabljanje za okoli 70 učiteljev v okviru projekta EatThink!, organizacije 
ITR;  eno regionalno usposabljanje za 12 učiteljev v okviru projekta Le z drugimi smo (PI in SAZU). V tem projektu 
bomo kot zunanji izvajalci sodelovali še naslednjih 5 let. 

Aktivnosti društva, ki so namenjene učiteljem in šolam (s poudarkom na modulu delavnic za spoprijemanje s 
predsodki in  stereotipi) smo udeležencem (večina med njimi učitelji) predstavili na  mednarodnem posvetu 
Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS, ki ga je organiziral Zavod RS za šolstvo skupaj z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in CMEPIUS-om maja 2016 na Brdu pri Kranju. 

Na projektu SAME World  nadaljevali (neformalno) sodelovanje z nekaterimi akterji na področju izobraževanja 
učiteljev – profesorico didaktike geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani; predstavnikom Zavoda za šolstvo. 
Začeli pa smo še novo sodelovanje s profesorico na Pravni fakulteti, ki nas je spremljala tudi na konferenco v okviru 
projekta SAME v Estoniji. Z njo smo se dogovorili tudi za sodelovanje pri  pravni kliniki na temo okoljskih beguncev 
v letu 2017.  

V okviru projekta SAME smo v decembru začeli Humanitasovo kombinirano za učitelje/ice o podnebnih 
spremembah in migracijah (http://edu-kit.sameworld.eu/course/index.php?categoryid=2) ter v okviru tega 
organizirali prvo srečanje udeležencev, ki se ga je udeležilo 25 učiteljev/trenerjev. Kombinirano usposabljanje bo 
potekalo do konca marca 2017. 

 
Poleg seminarjev za učitelje, smo izvedli tudi več usposabljanj za druge organizacije oz. posameznike. 
Sodelovali smo v 5 usposabljanjih, ki jih je za lokalne skupnosti (Logatec, Jesenice, Nova Gorica, Brežice, Celje) 
na temo integracije beguncev organiziral UKOM v sodelovanju s Slogo. Eno usposabljanje na temo globalnega 
učenja smo izvedli za trenerje ITR. Ena delavnica pa je bila izvedena v sodelovanju z Amnestyjem za prostovoljce 
Rdečega križa. 
 
 

http://edu-kit.sameworld.eu/course/index.php?categoryid=2
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3. 3. KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA 
 
Letošnja konferenca Z globalnim učenjem do globalnih ciljev je bila združena z zaključkom projekta Skozi oči 
begunca. Konference se je udeležilo 75 udeležencev, ki so s svojo prisotnostjo, predstavitvijo dobrih praks s 
področja globalnega učenja, aktivnim sodelovanjem na omizjih in v gledališki igri Skozi oči begunca ključno začrtali 
smernice nadaljnjih pogovorov z odločevalci in sooblikovali pomembnost naslavljanja pristopa za 
dosego Ciljev trajnostnega razvoja. Konferenca je bila izvedena v okviru projektov financiranih s strani MZZ in 
UKOM. 
 

3. 4. PROJEKTI 
 
V letu 2016 smo izvajali 2 večja projekta (Scouting our Way towards Active Global Citizenship in EYD 2015 
globalno and beyond / Skavtinje in skavti razmišljamo globalno; S.A.M.E. WORLD - 
SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015) in 
nekaj manjših, nekateri od njih so predstavljali sofinanciranje za ta dva projekta.  

 

Večji projekti v letu 2016 
 

Večji projekti Vodja projekta Trajanje Vrednost projekta v € Delež 
sofinanciranja 

Financer 

Skavtinje in 
skavti 
razmišljamo 
globalno 

Alma Rogina 12/2015 – 
12/2017 

11.264,81 (samo 
Humanitas) 

5% - 5.585 € Evropska 
komisija 

S.A.M.E. 
WORLD 

Manca Vernik 
Šetinc 

01/2015 – 
01/2018 

263.959,37 
(samo Humanitas) 

15% - 39.593 € Evropska 
komisija 

 
Projekt SKAVTINJE IN SKAVTI RAZMIŠLJAMO GLOBALNO! 
 
V 2016 smo nadaljevali s projektom »Skavti«, ki poteka v partnerstvu z vodilno organizacijo NaZemi (Češka), 
slovenskimi skavti (ZSKSS) in drugimi NVO iz sedmih držav. Po uspešno oddanem letnem poročilu (vključno z 
delno revizijo, izvedeno s strani čeških revizorjev), je v Atenah potekal sestanek projektnih partnerjev na katerem 
smo pregledali projektne aktivnosti v preteklem letu in naredili načrt za delo v naslednjem letu. V Sloveniji smo tako 
v sodelovanju z ZSKSS organizirali zadnje obvezno usposabljanje za bodoče skavtske trenerje GU, ki je potekalo 
16. in 17.4. v Ljubljani. V usposabljanja je vključenih 9 skavtov/inj ter dve osebi, ki vodita projekt s strani skavtov. 
Dogovorili smo se tudi za organizacijo štirih dodatnih opcijskih izobraževanj v 2016/2017, saj se je pokazala 
potreba, pa tudi želja po dodatnih usposabljanjih s strani (nekaterih) skavtov. V 2016 uspelo le eno takšno 
usposabljanje (srečanje s teologom Brankom Cestnikom) – pogled na globalne teme z vidika katoliške vere - ki so 
ga organizirali ZSKSS. Usposabljanja na temo migracij (organizacija predstave Skozi oči begunca posebej za 
skavte ter daljša debata o migracijah) nismo izvedli zaradi premajhnega števila prijavljenih. 

V 2016 smo zaključili z razvojem več projektnih »orodij«:  
- Kompetence skavtskih trenerjev globalnega učenja 
- Odlična zamisel – Akcija v globalno smer (GIRA – Global Informed and Reflective Action) 
- Globalni kompas - spletno orodje (dostopno tu: https://www.globalnikompas.cz/sl/sign-in) 

Začeli smo s pripravo publikacij: 
- GE Publication 
- Manual for trainers 
- Handbook for leaders 

Delo na orodjih in publikacijah je potekalo tako na mednarodni ravni v delovnih skupinah, kot tudi na nacionalni 
ravni v sodelovanju z ZSKSS.  
Na Humanitasu smo delovali kot »mentorji na daljavo« in podali predloge in komentarje na predlagane ideje za 
globalne akcije in druge aktivnosti, ki so jih skavti nameravali izvesti v Sloveniji. Med drugim smo skupaj z ZSKSS 
pripravili predloge aktivnosti za različne starostne skupine, ki so jih nato skavti izvajali v Tednu globalnega učenja. 
Mentorstvo bodočim skavtskim trenerjem GU ni zaživelo zaradi njihove neodzivnosti oz. nezainteresiranosti.  

https://www.globalnikompas.cz/sl/sign-in
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Konec maja je potekalo petdnevno mednarodno srečanje (International sharing meeting) v Banski Štiavnici na 
Slovaškem, vodja projekta s strani Humanitasa, je aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi delavnice o GIRA, 
skupaj s predstavnikoma dveh drugih NVO, ki sodelujejo v projektu. 
V 2016 je v sodelovanju z nacionalno evalvatorko potekala začetna in vmesna faza evalvacije projekta. Slovenska 
evalvatorka je vključena v mednarodno projektno delovno skupino evalvatorjev pod vodstvom glavne evalvatorke 
na Češkem, na nacionalni ravni pa se glede evalvacije usklajuje s Humanitasom in ZSKSS.  

 
S.A.M.E. WORLD - SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global 
Education for EYD 2015 (in dopolnjujoči projekt Skozi oči begunca, financiran s strani UKOM – 
vrednost 4.928 eur) 

 
V letu 2016 smo v okviru obeh dopolnjujočih se projektov izvedli naslednje aktivnosti: 
 

- IZOBRAŽEVALNI PRIROČNIK: pregled in popravki vsebin poglavij in šolskih aktivnosti, posebno 

pozornost smo namenili popravkom in izboljšavam delavnic, saj so nekatere metodološko in vsebinsko 

pomanjkljive; izvedena je bila strokovna revizija vsebinskih poglavij. 

 
- KOMBINIRANO USPOSABLJANJE (BLENDED COURSE): priprava slovenskega modula (3 e-lekcije) 

in dela mednarodnega modula (1 e-lekcija) usposabljanja za učitelje/ice o podnebnih spremembah in 
migracijah ter organizacija prvega srečanja učiteljic/ev Face-to-face 

 
- DELAVNICE ZA ŠOLE: 32 izvedenih delavnic SAME WORLD in UKOM po celi Sloveniji, vključenih 723 

učencev/k in dijakov/inj 
 
- PREDSTAVITVENA BROŠURA DELAVNIC SAME WORLD: brošura s predstavitvijo modulov delavnic 

iz tem projekta z naslovom Vsi smo delček istega sveta 
 
- PREDSTAVITVENI LETAK ZA SAME WORLD EDU-KIT (PRIROČNIK): ki je bil razposlan po vseh 

osnovnih in srednjih šolah 
 
- GLEDALIŠKA IGRA »SKOZI OČI BEGUNCA«: priprava scenarija in oblikovanje scenografije, 3-dnevno 

usposabljanje train-the-trainer za izvajalce predstave, 17 izvedb gledališke igre SKOZI OČI BEGUNCA 
po celi Sloveniji: predstavo obiskalo 435 ljudi, organizacija novinarske konference ob zaključku projekta; 
poleg izvedb v projektu smo izvedli še 7 izvedb za zunanjo javnost (zaklonišče pod Argentinskim parkom); 
oblikovanje in izdelava plakatov in gledaliških listov Skozi oči begunca ter brošk in majic z logotipom 
projekta 

 
- ZAKLJUČNI DOGODEK IN POSTAVITEV IZKUSTVENE INTERAKTIVNE GLEDALIŠKE IGRE »SKOZI 

OČI BEGUNCA«: oktober 2016 v okviru konference o globalnem učenju »Z globalnim učenjem do 
globalnih ciljev« 

 
- GLEDALIŠKA IGRA O PODNEBNIH SPREMEMBAH: priprava scenarija za slovensko izvedbo 

interaktivne igre (možna izvedba v razredu) v sodelovanju z Jako Andrejem Vojevcem in Gajo Brecelj 
(Umanotera)  

 
- 5 LOKALNIH AKCIJ SODELOVANJA Z MANJŠINSKIMI SKUPNOSTMI (in ljudmi z begunsko / 

migrantsko izkušnjo) – v sodelovanju s šolami, na katerih smo izvedli delavnice globalnega učenja 
 
- UDELEŽBA NA MEDNARODNIH SEMINARJIH: interni sestanek partnerjev v Barceloni (maj 2016) in 

drugo mednarodno srečanje v Estoniji (oktober 2016) 
 
- ORGANIZACIJA OSVEŠČEVALNIH DOGODKOV v Hiši svetov: 2 okrogli mizi in projekciji filmov o 

tematikah projekta (Blue gold in Venus project) 
 
- PRAVNA KLINIKA NA TEMO OKOLJSKIH BEGUNCEV – v dogovoru z dr. Vasilko Sancin (PF) smo 

sklenili sodelovanje o pravni kliniki v letu 2017 
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- PROMOCIJA PROJEKTA: aktivnosti projekta SAME WORLD (gledališka igra) smo promovirali na naši 
letni konferenci globalnega učenja, letos z naslovom Z globalnim učenjem do globalnih ciljev; na 
konferenci Zavoda za šolstvo na Brdu smo predstavili poseben modul delavnic za spoprijemanje s 
predsodki in  stereotipi; na novinarski konferenci pred pričetkom gledališke igre v Ljubljani smo predstavili 
gledališko igro Skozi oči begunca; s plakati in gledališkimi listi ter broškami in majicami ter predstavitvenim 
kratkim videom smo promovirali gledališko igro Skozi oči begunca; na FB (54 objav) in Humanitasovi strani 
(objavljenih 38 novic o tematikah projekta), med trenerji GU in prostovoljci društva. 

 
- OBJAVE O PROJEKTU: največji doseg je imela gledališka igra Skozi oči begunca, ki je doživela izjemen 

uspeh v šolah, prav tako pa prejela močan odziv javnosti in medijev (o predstavi so poročali STA, 
Mladina, TV Dnevnik, Pop TV, Nedeljski dnevnik,…). Preračunan doseg vseh objav o predstavi šteje med 
470.000 do 500.000 ljudi. Na prvih dveh mestih po dosegu in odzivnosti na Facebooku pa sta prav tako 
objavi, povezani z gledališko igro (ogled t.i. »teaserja«). 

 
 

Kratkoročni, manjši projekti in akcije v letu 2016 
 
Gledam širše, vidim več, projekt financiran preko Mestne občine Ljubljana, Urada za mladino 

Projekt je v letu 2016 dobil financiranje v višini 4.766,15 eur. Izveden je bil v sodelovanju z Zavodom Voluntariat. 
Humanitas je koordiniral projektne sodelavce in skrbel za finančni del projekta. Voluntariat pa je prevzel izvedbo 
aktivnosti in poskrbel za vključevanje mednarodnih prostovoljcev.   
Temeljni cilj projekta je na konkreten način povečevati solidarnost do v Ljubljani živečih priseljencev, krepiti 
nenasilje (tudi verbalno, ki ga je največ), sprejemati različnost in preprečevati diskriminacijo.  
V letošnjem letu smo pri projektu dali nekoliko več poudarka na fotografijo in smo zato poleg že »stalnega« mentorja 
fotografije Matjaža Tančiča k sodelovanju povabili še dva mentorja, tudi že nagrajena fotografa Mateja Povšeta in 
Matica Zormana. In ker smo bili v preteklem letu priča velikemu številu beguncev z Bližnjega vzhoda ter drugih 
vojnih območji in opazili tudi porast sovražnega govora v povezavi z begunsko problematiko ipd. smo letos kot 
goste povabili begunce, ki živijo v Ljubljani. Gostje niso bili zgolj begunci, ki so v Slovenijo prišli v zadnjem letu, 
temveč so se predstavili tudi nekateri tisti, ki so zbežali pred vojno v Jugoslaviji oz. so prišli kot begunci v Slovenijo 
v preteklih letih. 
Na delavnice se je prijavilo okoli 20 mladih. Zanje smo v tem letu izvedli cikel 7 neformalnih srečanj: uvodno 
srečanje z mentorji fotografije, štiri srečanja z gosti (na vsakem od njih je bil prisoten tudi eden od mentorjev 
fotografije), srečanje za izbor fotografij in končnim srečanjem, ki je bil posvečen evalvaciji.  
Zadnji dogodek posvečen mladim udeležencem, gostom, vsem beguncem in migrantom ter širši javnosti pa je bil 
otvoritev razstave fotografij, ki so jih na temo projekta in v sodelovanju z begunci posneli mladi udeleženci srečanj. 
Razstava si je bilo možno ogledati decembra v Mestni hiši v Ljubljani. Na ogled bo še do 18. januarja. V januarju 
2017 bomo pripravili tudi virtualno razstavo v InfoŠKUC. 
 
Z lutkami v svet recikliranja in globalnega učenja, projekt financiran preko Mestne občine Ljubljana, 
Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje 
 
Projekt je združil lutkarstvo, reciklažo in globalno učenje, ki ga Društvo Humanitas vključuje v svoje delovanje že 
15 let. Naslonil pa se je na projekt Svetovne lutke, ki smo ga na društvu izvajali leta 2013 in 2014 in je združeval 
ustvarjalnost z recikliranjem in vključil v izvedbo ranljive skupine, kot so brezposelni, invalidi, osebe z migrantskim 
ozadjem itd.   
Okoli že utečene polurne lutkovne predstave Rešilni čoln smo zgradili širši modul, ki smo ga izvedli na treh 
ljubljanskih šolah: OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Vodmat in OŠ Kašelj. Na vsaki šoli je bila izvedena serija 5 delavnic, 
na katerih so otroci spoznali:  
1. teme globalnega učenja (poudarek na okoljskih/trajnostnih temah, razmišljanja o Ljubljani kot zeleni prestolnici 
Evrope in iskanje lokalnih/globalnih povezav na tem primeru)  
2. razlikovanje in uporabo različnih (odpadnih) materialov,  
3. izdelovanje recikliranih predmetov/lutk,  
4. animiranje/oživljanje predmetov, 
5. izdelavo stripa na teme globalnega učenja s poudarkom na okoljskih/trajnostnih temah.  

Vse skupaj pa se je zaokrožilo z ogledom predstave Rešilni čoln in preizkusu lutk ter glasbil iz recikliranih 
materialov. 
 

http://www.mladina.si/176937/begunci-so-ljudje/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174432470
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61841778&section_id=2&article_id=4095686
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Po koncu projekta so bili izdelki razstavljeni po šolah in v Hiši svetov. 
 
Z globalnim učenjem do globalnih ciljev (konzorcijski projekt NVO – prijavitelj Sloga), financiran preko 
Ministrstva za zunanje zadeve  
 
V letu 2016 smo v okviru konzorcijskega projekta izvedli delavnico globalnega učenja na Ptuju, koordinirali izdajo 
šestih novičnikov za učitelje, organizirali konferenco globalnega učenja, pripravili tri prispevke za priročnik Z 
globalnim učenjem do globalnih ciljev in en tematski prispevek za novičnik za učitelje ter sodelovali v spletni 
kampanji. Projekt se nadaljuje v letu 2017. 
 
 

4. OSTALO 
 

4.1. VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV 
 
V letu 2016 smo še naprej sodelovali s prostovoljci. Skupno je bilo v letu 2016 aktivnih 12 prostovoljcev. Formalno 
gledano pa k prostovoljcem vključujemo tudi prostovoljce 3 Muh (6) in tiste, ki sodelujejo pri lutkovnih predstavah 
(s tremi imamo pogodbe). Vsi prostovoljci, ki so za Humanitas delali vsaj enkrat, so dobili prostovoljsko pogodbo. 
Prostovoljci nam pošiljajo poročila in v kolikor je v okviru projektov možno, jim povračamo stroške prevoza (in 
malice). Vključeni smo v mrežo prostovoljskih organizacij ter vpisani v AJPPES kot prostovoljska organizacija ter 
zato obvezani vsakoletno poročati o prostovoljnem delu. 

Prostovoljci so v letu 2016 sodelovali pri različnih dejavnostih društva: 
- pisali so prispevke za svetovne dni in predstavitve novosti za Hišo svetov 
- pomagali so pri pripravi scene in izvedbi igre Skozi oči begunca 
- prevajali so različna besedila za projekte in program podporništva  
- pomagali so pri pripravah in izvedbi konference Z globalnim učenjem do globalnih ciljev 
- sodelovali so pri promociji Hiše svetov in drugih dejavnosti društva na Filozofski fakulteti in na Dnevu 

prostovoljstva. 

Poleg omenjenih dejavnosti so prostovoljci in prostovoljke pomagali tudi pri izvedbi nekaterih dejavnosti projekta 
S.A.M.E in Gledam širše, vidim več,  delovali so v lutkovni skupini Svetovne lutke in sodelovali pri izvedbi lutkovne 
predstave Rešilni čoln.  

Prostovoljce smo kot običajno vabili na različne javne dogodke, izobraževanja in usposabljanja različnih organizacij.  

V začetku decembra se je koordinatorica prostovoljstva udeležila foruma o prostovoljstvu v organizaciji 
Slovenske filantropije, kjer je bil poudarek na beleženju kompetenc, ki jih prostovoljci pridobijo pri svojih delih. Na 
podlagi informacij s foruma in pregleda obstoječih programov, ki te kompetence beležijo, smo se odločili, da 
prostovoljce povabimo, da izpolnijo program Nefiks – v tem programu vpišejo svoja dela, kaj so preko njih pridobili 
in nam pošljejo v potrditev, s čimer dobijo potrdilo. V 2016 so prostovoljci v vsakem primeru dobili potrdila s strani 
Humanitasa, kjer so vpisana opravljena dela, a brez kompetenc.  
 
 

4. 3. PR in SODELOVANJE Z MEDIJI  
 
V letu 2016 se je sodelovanje z mediji okrepilo. O aktivnostih društva so poročali vsi večji mediji v Sloveniji. Največ 
pozornosti je pritegnila predstava Skozi oči begunca, za katero je bila organizirana tudi novinarska konferenca. 
Udeležilo se je je 11 novinarjev, fotografov in snemalcev. Novico so objavili TV Dnevnik, 24ur, STA, Mladina, 
Nedeljski dnevnik in Radio Študent. 

Veliko pozornosti je bila deležna tudi projekcija filma Prava cena, ki je potekala po različnih krajih po Sloveniji, kar 
je pritegnilo tudi pozornost lokalnih medijev. O njej je poročalo 13 medijev, med drugim RTV SLO (oddaji Zeleni 
planet in Posebna ponudba), Val202, Primorske novice, Finance in Dolenjski list. 

Izstopa tudi pravična trgovina, o kateri je bilo objavljenih osem prispevkov. Skupno so mediji o aktivnostih 
Humanitasa poročali 32-krat, poleg omenjenih še o begunski situaciji, od-rasti ter dnevu brez nakupov. 

V letu 2016 se je tudi močno povečala obiskanost Facebook profila. Objavljenih je bilo več kot 260 objav. Daleč 
največji doseg je imel film o predstavi Skozi oči begunca (plačana objava), ki je dosegel več kot 26 tisoč ljudi. 
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Izstopala pa je tudi pesem društva Humanitas O beguncih in migrantih, ki je dosegla več kot 18 tisoč ljudi. V 
povprečju smo z vsako objavo dosegli 700 ljudi. 

 
 

      4. 4. SODELOVANJE Z NVO, MREŽAMI in drugimi institucijami 
 

Platforma SLOGA 
 
V letu 2016 smo še naprej sodelovali s platformo Slogo, ki je dobila novega koordinatorja. Humanitas je ostal na 
mestu koordinatorja področja za globalno učenje. V ta namen humanitasova vodja programa izobraževanj in 
usposabljanj redno spremljala dogajanje v delovni skupini Hub 4 - Global citizenship Education and people 
engagement, ki deluje v okviru CONCORD-a (European confederation of Relief and Development NGOs). O 
novostih in transformacijah na mednarodni ravni je obveščala članice neformalne DS za GU. Na SLOGI so bili v ta 
namen organizirani 3 sestanki.  
V letu 2016 smo skupaj z drugimi NVO iz področja GU in SLOGO prijavili in tudi pridobili financiranje za projekt  Z 
globalnim učenjem do globalnih ciljev.  
Sodelovali smo tudi na sestankih/posvetih, ki so naslavljali prihodnost ureditve Sloge ter vprašanja zagovorništva 
in sodelovanja s političnimi odločevalci na področjih, ki jih pokrivamo. 
 

EPTO (European Peer Training Organization)  
 
V 2016 je Humanitas postal aktiven član mreže EPTO. Z mrežo smo takoj začeli plodno sodelovanje na projektu 
Coaching module in Peer Education (»Peerco«), ki ga vodi EPTO, Humanitas pa, poleg nvo iz Romunije, Albanije 
in Madžarske, sodeluje kot partnerska organizacija. Spomladi se je predstavnica Humanitasa udeležila uvodnega 
partnerskega srečanja, ki je potekalo v Tartu (Estonija). Poleg predstavitve projekta ter jesenskega usposabljanja 
na temo coachinga v medvrstniškem učenju je bilo srečanje namenjeno razvoju idej za lokalne projekte. 
S predstavniki EPTO smo sodelovali tudi pri pripravah na jesensko izobraževanje, ki je med 25.9.-1.10. potekalo v 
Mariboru. Udeležile so se ga tudi 3 predstavnice Humanitasa (1 zaposlena in 2 trenerki GU). Udeleženke iz 
humanitasa so nato razvile program treninga za prenos znanja, ki je bil predviden za konec 2016, a smo ga zaradi 
premajhnega števila prijavljenih trenerjev prestavili in ga bomo izvedli tekom pomladi 2017. V decembru smo že 
izvedli eno proakcijsko delavnico, saj smo te že vključili v Humanitasovo redno ponudbo za šole. Poleg samih 
delavnic je pomemben del projekta tudi priročnik »Zbirka metod za kakovostno izvajanje medvrstniškega 
izobraževanja«, ki smo ga prevedli v slovenščino ter je v zaključni fazi oblikovanja.  

Z EPTO smo tudi sicer v zelo dobrih odnosih, povabili so nas k sodelovanju v novem projektu Erasmus+, pa tudi 
mi smo jih vključili v projekt Training Theatre in Global Education, ki smo ga skupaj s Forum Tarsulat (Madžarska) 
prijavili na Erasmus+. 
 

Ostalo 
 
 Platforma Refugees Welcome 

V letošnjem letu je začela delovati slovenska platforma Refugees Welcome (http://refugees-welcome.si/), 
ki je bila vzpostavljena kot plod sodelovanja med kulturnim društvom RAUM AU in Humanitasom. S strani 
Humanitasa so pri vzpostavitvi sodelovale Eva Marn, Mirjana Želježič in Barbara Vodopivec, ki so tudi 
kontaktne osebe za nadaljnji servis, ki ga platforma ponuja. Za tehnični del platforme in njeno delovanje 
v S delu države skrbi kulturno društvo RAUM AU.  
V luči te platforme se je oblikovala tudi proaktivna iniciativa solidarnosti – Azil za 5 sirijskih družin (20 
oseb). Iniciativo je vodila Humanitasova članica in dolgoletna predsednica Eva Marn. Predlog relokacije 
sirskih družin iz Turčije je bil podan tudi na MZZ in MNZ, ki sta se odločila, da predlog podpreta (v luči s 
strani EU predvidenih kvot za sprejem beguncev), Slovenija pa se za relokacijo dogovori z UNHCR. Do 
konca leta je steklo preverjanje dokumentov predlaganih družin, v letu 2017 pa naj bi družine preselili v 
Slovenijo.  
 
 Koalicija za begunce 

Tudi v letu 2016 v Koaliciji nevladnih in humanitarnih organizacij za humanitaren odziv na povečano 
število ljudi, ki bežijo pred vojno, preganjanjem in pomanjkanjem. Čeprav se je število prihodov v Slovenijo 

http://epto.org/content/coaching-module
http://refugees-welcome.si/
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zmanjšalo, kooalicija še naprej izvaja monitoring dogajanja in opozarja na morebitna kršitve. Pripravili 
smo lepo število izjav za javnost, za medije in pozive vladi, kot tudi bdeli nad sprejemanjem sprememb 
azilne zakonodaje in upoštevanjem priporočil nevladnih organizacij.  
Humanitas je v akciji v akciji iniciative Pomagajmo beguncev ponudil svoj prostor za zbiranje toplih oblačil 
in obutve za begunce v Beogradu. 
 
 Civilno družbena iniciativa BDS 
Humanitas je tudi v 2016 podpiral iniciativo BDS, Gibanje za pravice Palestincev BDS (bojkot, dezinvesticije, 
sanckije) Slovenija, čeprav se v aktivnosti ni aktivno vključeval. Smo pa preko svojih kanalih promovirali vse 
aktivnosti in obveščali prejemnike novic.  

 

 Gibanje Degrowth 
V letu 2016 smo še naprej sodelovali v neformalnem gibanju degrowth. V začetku septembra 2016 je bila 
organizirana degrowth konferenca v Budimpešti (https://budapest.degrowth.org/). Pri organizaciji konference je iz 
Slovenije sodelovalo društvo Focus, Humanitas je nudil predvsem podporo pri obveščanju, širjenju ideje in 
kontaktiranju novinarjev. Poleg tega pa je za pomoč pri izvedbi konference v Budimpešti sodelovala tudi 
Humanitasova prostovoljka. 
 
 

 Usposabljanje na delovnem mestu in javna dela Zavoda za zaposlovanje in družbeno koristno delo 
preko Centra za socialno delo Šiška     

V usposabljanje na delovnem mestu je bila v letu 2016 vključena 1 oseba za 3 mesece. Kot prevajalka je 
pomagala pri prevajanju in pripravi angleških besedil za oba evropska projekta. Eno osebo smo imeli zaposleno 
od marca dalje preko javnih del. Koordinirala je Hišo svetov, prevzela koordinacijo prostovoljcev in prevajala in 
pripravljala angleška besedila. 
V okviru programu opravljanja dela v splošno korist, sta bili v letu 2016 vključeni 2 osebi. Pomagali sta pri  
prevodih v okviru programa podporništva in projektov, organizaciji različnih dogodkov in pripravi novic. 
 

 
Več podrobnosti o aktivnostih društva je na voljo na www.humanitas.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://budapest.degrowth.org/
http://www.humanitas.si/
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5. FINANČNO POROČILO 
 
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:  
Leta 2016 smo ustvarili prihodke v vrednosti 265.167,01€. 
 
Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
 
A. Prihodki  
1.Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v skupni višini 12.828,85€. 
2.Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki, so prejeti na 
podlagi javnih razpisov za več različnih projektov, predstavljenih v poslovnem poročilu. V letu 2016 so bili 
realizirani v skupnem znesku 252.335,36€ (Prihodki: dotacije iz proračunskih v višini 16.021,39€, dotacije iz 
drugih fundacij 3.546,90€, donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 224.258,93€, članarine, prispevki članov 330€, 
prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 8.178,14€, drugi prihodki 2,80€) 
Vse skupaj je 265.167,01€ 
 
B. Odhodki  
       a.Poslovni odhodki v višini 215.597,34€  
1.Stroški blaga, materiala in storitev v višini 96.817,72€ vsebujejo: 
- stroške raznega pisarniškega in drugega materiala, potrebnega za delovanje Humanitasa in odpis drobnega 
inventarja (stroški porabljenega materiala). V letu 2016 so bili realizirani v višini 5.916,30€.  
- stroške vodenja projektov, organizacije dogodkov v zvezi s projekti, delo na projektih, računovodskih in drugih 
storitev, prevoznih storitev, bančnih storitev, stroške reprezentance, stroške avtorskih pogodb, stroške telefonskih 
storitev, najemnin, povračila stroškov službenih poti zaposlenim itd. (stroški storitev). V skupnem znesku 
90.901,42€.  
2.Stroški dela v višini 112.686,31€ se nanašajo na stroške dela zaposlenih v društvu in vključujejo stroške plače, 
prehrane med delom, prevoz na delo, prispevke delodajalca in regres.  
3.odpisi vrednosti (amortizacija) v višini 1.532,90€  
4.drugi poslovni odhodki 4.560,41€ 
    b. finančni odhodki = 852,95€  
    c. Drugi odhodki = 67.904,43€  
Vse skupaj je 284.354,72€ 
Presežek odhodkov nad prihodki je bil 19.187,71€ 
Imamo odloženi prihodek v višini 0€, (kratkoročne pasivne časovne razmejitve-podatki iz Bilance stanja), ki se 
nanašajo na opravljeno storitev za leto 2017.  
C. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je bilo 5,53 delavca. 

 
 
 
 

 
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas 
Resljeva 48, 1000 Ljubljana 
www.humanitas.si 
info@humanitas.si 
+386 (0)1 430 0343 
 
David Limon 
Predsednik društva 
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Podatki so v EUR s centi

DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12  
1000 Ljubljana 
Matična številka: 1211846000 

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

2016 2015

SREDSTVA 67.093,29 71.492,00

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.940,24 2.473,00

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

1. Neopredmetena sredstva 0,00 0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva 756,78 2.290,00

III. Naložbene nepremičnine 0,00 0,00

IV. Dolgoročne �nančne naložbe 1.183,46 183,00

1. Dolgoročne �nančne naložbe, razen posojil 1.183,46 183,00

2. Dolgoročna posojila 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 36.818,61 35.289,00

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00

II. Zaloge 0,00 0,00

III. Kratkoročne �nančne naložbe 4.000,00 5.000,00

1. Kratkoročne �nančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 4.000,00 5.000,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 2.461,01 1.290,00

V. Denarna sredstva 30.357,60 28.999,00

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 28.334,44 33.730,00

Zunajbilančna sredstva 0,00 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 67.093,29 71.492,00



2016 2015

A. SKLAD 22.347,78 41.535,00

I. Društveni sklad 22.347,78 41.535,00

II. Revalorizacijske rezerve 0,00 0,00

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

1. Rezervacije 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0,00 0,00

I. Dolgoročne �nančne obveznosti 0,00 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 44.745,51 29.957,00

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00

II. Kratkoročne �nančne obveznosti 20.000,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 24.745,51 29.957,00

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00

Zunajbilančne obveznosti 0,00 0,00



Podatki so v EUR s centi

DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12  
1000 Ljubljana 
Matična številka: 1211846000 

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2016

2016 2015

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 12.828,85 31.703,00

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0,00 0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 252.335,36 251.073,00

5. Stroški blaga, materiala in storitev 96.817,72 85.995,00

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala

5.916,30 4.809,00

b) Stroški storitev 90.901,42 81.186,00

6. Stroški dela 112.686,31 107.916,00

a) Stroški plač 81.355,00 78.168,00

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 7.199,92 6.918,00

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 5.898,17 5.667,00

č) Drugi stroški dela 18.233,22 17.163,00

7. Odpisi vrednosti 1.532,90 1.711,00

a) Amortizacija 1.532,90 1.711,00

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

0,00 0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0,00 0,00

8. Drugi poslovni odhodki 4.560,41 9.734,00

9. Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 2,80 4,00



2016 2015

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov �nančnih naložb 0,00 0,00

13. Finančni odhodki iz �nančnih obveznosti 849,86 0,00

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3,09 625,00

15. DRUGI PRIHODKI 0,00 0,00

16. DRUGI ODHODKI 67.904,43 83.027,00

17. Davek od dohodkov 0,00 0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0,00 0,00

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 19.187,71 6.228,00

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00 0,00

21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU

5,53 5,14


