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1. SPLOŠNO
1. 1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

ORGANI DRUŠTVA:
Predsednica: Barbara Vodopivec (program podporništva)
Izvršni odbor: Barbara Vodopivec (predsednica), David Limon (član), Mirjana Želježič
(članica), Mateja Kraševec (članica), predstavnica zaposlenih (se določi glede na interni
dogovor)
Nadzorni odbor: Klavdija Štajdohar, Darja Cupin, Katja Mrak
Sekretarka - vodja društva: Alma Rogina (do 31. 3. 2020); deljeno vodstvo društva: Alma
Rogina, Barbara Vodopivec, Manca Šetinc Vernik (od 1. 4. 2020)

ZAPOSLENI:
Alma Rogina (do 31. 3. 2020: vodja društva; od 1. 4. 2020: vodstvena funkcija –
organizacijske zadeve; vodja projektov GIGS, Podvig in POLITEIA; koordinacija trenerjev GU),
Barbara Vodopivec (od 1. 4. 2020: vodstvena funkcija – pravne zadeve; vodja programa
Podporništvo, vodja projekta BEST), Manca Šetinc Vernik (od 1. 4. 2020: vodstvena funkcija
– finančne zadeve; vodja projektov C4C in Skozi oči begunca; koordinacija Kluba učiteljic in
učiteljev in PR), Dado Kebe (strokovna sodelavka na programu Podporništva, administracija),
Viktorija Kos (strokovna sodelavka na področju GU; koordinatorica projektov KeyCode in
PeerAct; koordinacija prostovoljcev), Tina Trdin (programska koordinatorica, vodja projekta
C4C – zaposlena do 31. 5. 2020), Andreja Šmrgut Okrajšek (vodja projektov E-tick in PeerAct
– zaposlena do 30. 6. 2020), Matjaž Doljak (strokovni sodelavec na področju financ –
zaposlen do 15. 4. 2020)

ZUNANJI SODELAVCI IN SODELAVKE:
Dalibor Kazija (oblikovanje), Tadej Turnšek (prevajanje, lektura), ekipa Skozi oči begunca in
gostje (Habte Tareke, Hasan Hasan, Safi Ebadi, Payman Qasimian ter prevajalci Yordanos
Haile, Mehmet Keser, Jaka Andrej Vojevec, Zeinab Manafi, Alaa Alali, Farah Mohammadi
Dehbozorgi), Anja Kos (prevajanje), Dani Modrej (oblikovanje), Petra Perne, Mateja
Kraševec, Jure Urekar (mentorstvo učiteljem v okviru projekta GIGS), Petra Založnik
(evalvacija projektov GIGS in BEST), Jan Babnik (BEST), Maja Ladič in Nika Tavčar (razno)

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

Na začetku leta 2020 smo imeli 232 podpornikov. Skozi leto je bilo 29 prekinitev in 1 nova
prijava. Konec leta 2020 smo imeli 203 podpornike, na začetku leta 2021 pa 201.
Sponzoriranih je bilo 245 otrok: 44 v Burkina Fasu, 38 v Keniji, 122 v Gani – jug, 24 v Gani –
sever, 17 v Sloveniji. Podporniki iz Afrike so lani prejeli tri glasila, skupaj s podporniki iz
Slovenije pa tudi čestitke in letno poročilo.
Promocija: V mesecu novembru in decembru smo pisali Lions in Rotary klubom ter na tuja
veleposlaništva v Sloveniji s prošnjo za kakšno podporo, a žal brez uspeha. Dogovorili smo se
tudi za brezplačni oglas v časopisih Delo in Večer, a tudi iz tega naslova ni bilo nič kaj uspeha.
Uvedli smo tudi SMS donacije za program podporništva z mobilnimi operaterji A1 Slovenija,
T2 in Telemach (PODPORA ali PODPORA5 na številko 1919 za prispevek 1 EUR oz. 5 EUR). Več
informacij na: https://www.humanitas.si/podpri-nas/.

Dejavnosti po lokacijah:


Gana – sever: Larabanga:

V Gani so bile šole večji del leta zaprte. Šolanje je potekalo preko televizije. Konec poletja so
se v šole vrnili zgolj tisti učenci, ki jih je čakal zaključni izpit, ostali, z izjemo osnovne šole, pa
so se vrnili šele oktobra, da so zaključili zadnji semester šolskega leta. Novo šolsko leto se je
tako pričelo šele z 18. januarjem 2021. Kljub temu sta dve deklici iz programa uspešno
zaključili srednjo šolo.
Naša partnerska organizacije AEDIRG je poleg knjižnice vzpostavila manjši računalniški
center, ki ga je opremila z dvema računalnikoma. V letu 2020 je izvedla dve delavnici
računalniškega opismenjevanja, namenjena pa je bila predvsem dijakom in dijakinjam v
srednji šoli. Večji del mladih v Larabangi namreč nima dostopa do računalnika. Tudi učni
predmet o informacijski tehnologiji v srednji šoli poteka brez praktičnega dela z
računalnikom.
Zaradi ukrepov proti epidemiji otroci in mladi v Gani skoraj 9 mesecev niso obiskali šole. Zato
je AEDIRG med septembrom in novembrom 2020 organiziral dodatne učne ure, kjer so lahko
učenci in učenke obnovili znanje, preden so se januarja 2021 ponovno vrnili v šolo.


Gana – jug: Akra in Busua z okolico

Vsi učenci in učenke, ki so v letu 2020 hodili v zadnji razred nižje srednje šole (oziroma
zadnjo triado osnovne šole), so uspešno opravili zaključnih izpit in se vpisali na srednjo šolo
(SHS), s katero bodo pričeli marca. Kar 38 učencev in učenk je konec lanskega leta tudi
uspešno zaključilo srednjo šolo. 12 jih bo v 2021 svoje izobraževanje tudi nadaljevalo,
nekateri pa bodo v letu 2021 morali še popravljati končne izpite.

Konec leta 2020 smo uspeli popraviti streho knjižnice v vasi Busua: to je bila prva prenova od
leta 2008, ko je bila knjižnica zgrajena. Veter, dež in pa morska sol sta streho v vseh teh letih
že močno načela, pred prenovo je že imela velike luknje, zaradi katerih so padavine pronicale
direktno v knjižnico.
Sredi leta se je v zdravstveni kliniki v Busui, ki jo podpiramo s prostori v knjižnici, zaposlila
prva babica, ki kot del zdravstvene ekipe pomaga nosečnicam pri porodu. Od septembra
dalje so v kliniki že rodili štirje dojenčki.
Zelena vas je novembra prejel nagrado s strani ganskega Ministrstva za hrano in kmetijstvo,
za najboljšo ribjo farmo v lokalni skupnosti in za izredni prispevek k razvoju kmetijstva.


Burkina Faso:

Zaradi naraščanja okužb so šole in univerze zaprli 16. marca. Tudi knjižnica v našem centru se
je v tem času zaradi zdravstvenih ukrepov zaprla. Junija so se ti ukrepi pričeli sproščati, takrat
smo ponovno odprli tudi našo knjižnico. Šele na začetku julija so se v šole vrnili otroci in to
samo tisti, ki jih je čakal zaključni izpit: pred vstopom v srednjo šolo in pred zaključkom
srednje šole. Vsi ostali so avtomatično zaključili s svojo stopnjo razreda in napredovali na
naslednjo. Šole so se za vse otroke ponovno odprle šele 1. oktobra, s pričetkom novega
šolskega leta. 7 otrok iz programa je uspešno zaključilo srednjo šolo in maturitetni izpit.
V mesecu juliju smo popravili streho pred knjižnico, ki je v zadnjih letih zaradi obrabe in vlage
začela razpadati. Streha pred knjižnico je pomembna, saj nekateri otroci v poletnih mesecih
raje berejo zunaj, pa tudi pri izvajanju nekaterih aktivnosti otrokom nudi senco. Pri popravilu
smo ponovno uporabili slamo, material, ki se ga je tradicionalno uporabljajo v gradnji, v
zadnjih letih pa se vedno bolj pogosto uporablja pločevina. Slednja je sicer nekoliko bolj
obstojna, vendar pa se zelo hitro segreje in je zato v poletnih mesecih pod njo zelo hitro
vroče.
Čeprav je bila knjižnica v mesecu marcu, aprilu in delno v maju zaprta, je v ostalih mesecih
knjižničarka zabeležila več kot 1700 obiskov, tako otrok kot tudi odraslih. V knjižnico se je
vpisalo 131 otrok in mladih, za katere je tekom leta Barakissa organiziral številne aktivnosti:
14 delavnic branja in 6 delavnic pripovedovanja, pripravila je tudi delavnice petja, računanja,
risanja, igranja družbenih iger, ter tudi 2 delavnici o epidemiji COVID-19 in kako se pred
virusom ustrezno zavarovati.


Kenija:

V okviru programa podporništva so bili plačane šolnine. Zaradi visokih šolnin v Keniji ni
mogoče financirati drugih dejavnosti.
V okviru ukrepov proti epidemiji COVID-19 je Kenija v začetku leta 2020 zaprla vse šole, ki so
bile več mesecev zaprte. Na začetku avgusta so pričeli s programom skupnostnega učenja.
Osnovnošolski otroci se torej niso vrnili v šole, so pa morali učitelji in učiteljice v vsaki
skupnosti organizirati šolske ure. Odbor za učitelje je poleti izdal smernice za takšen način
šolanja. Program je bil za učence in učenke sicer brezplačen, so pa starši morali priskrbeti vse
nujne šolske potrebščine. Univerzitetni in srednješolski program je še naprej potekal po
spletu (e-učenje), za kar so moralo vsi plačati visok prispevek. Po predsedniški direktivi je

Ministrstvo za šolstvo 12. oktobra 2020 postopno pričelo s ponovnim odpiranjem šol. Šele 4.
januarja 2021 so se v šolo vrnili vsi učenci – do poletja bodo potekala zadnja dva semestra
preteklega šolskega leta, novo šolsko leto pa se bo pričelo šele proti koncu poletja.


Slovenija:

V slovenskem delu programa je bilo v letu 2020 vključenih 17 otrok. Dva sta uspešno
zaključila srednjo šolo. Slovenskim otrokom smo financirali naslednje dejavnosti in stroške:
plačilo šolskih potrebščin, tečaj in izpit prve pomoči, tečaj CPP-ja, darilne bone Mladinske
knjige, plačilo vadnine gimnastike, mesečne avtobusne vozovnice, nakup oblačil in obutev.

2. 2. PRAVIČNA TRGOVINA
Pravična trgovina 3MUHE je v letu 2020 poslovala v okviru organizacije Zavod za pravično
trgovino, 3MUHE, katerega edini lastnik je Društvo Humanitas. Predsednik zavoda je ostal
David John Limon, direktorica pa Živa Lopatič. V Zavodu so bile ob koncu leta zaposlene Živa
Lopatič (30 %), Katarina Vlašič (100 %) in Veronika Savnik (50 %). Zaradi korona krize se je
sodelovanje s prostovoljci v letu 2020 omejilo, zato so bile v aktivnih mesecih (8 mesecev od
12-ih) v delo prodajalne vključenih le maksimalno 4 prostovoljke. Zanje smo po potrebi
organizirali izobraževanja o pravični trgovini in aktualnih aktivnostih, ki jih izvajamo za
povečanje zavedanja o pravični trgovini.
V letu 2020 smo prodajalno morali začasno nehati uporabljati za namene organizacije drugih
dogodkov, kot je Pletemo skupaj za dober namen, zaradi sprejetih ukrepov s strani vlade
Republike Slovenije.
Prodaja se je zaradi 4-mesečnega nedelovanja prodajalne v primerjavi z letom 2019
zmanjšala za približno 30 %. Zato smo se od marca dalje trudili obdržati stroške na
minimumu. Strošek enega zaposlenega (Živa Lopatič) je v prvi polovici leta pokrival projekt
”Trade Fair Live Fair”, od septembra dalje pa projekt Obleka naredi človeka. Ta projekt vodi
Zavod 3MUHE, partnerja na projektu pa sta Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Ekologi
brez meja. Namen projekta je izvedba raziskave o stanju (odvrženih) oblačil v Sloveniji,
ozaveščanje in zagovorniške aktivnosti. Projekt se zaključi januarja 2022. Na projektu je
poleg že omenjene, delno zaposlena tudi Veronika Savnik.
V letu 2020 smo povečali prodajo prek spletne prodajalne 3MUHE, kar je predvsem
posledica zaprtja fizične prodajalne. Smo pa prav zaradi doseganja boljših rezultatov na
spletno stran dodali še več izdelkov.
Leto 2020 je zaznamovala situacija s korona virusom in sprejetimi vladnimi ukrepi, ki so
močno vplivali tudi na naše delovanje. Čeprav smo s projektoma Trade Fair Live Fair in
Obleka naredi človeka pridobili novo možnost delovanja na področju zagovorništva in
osveščanja, ta dva projekta nimata veliko vpliva na prodajo pravično trgovinskih izdelkov.
Tudi v tem letu izvajali predavanja po šolah in za splošno javnost, čeprav smo jih največ
izvedli prek spleta, v sodelovanju z društvom Focus smo pripravili peti Fairtrade piknik
(virtualni in razpršeni). V tem letu smo začeli aktivno sodelovati tudi pri mednarodnih

aktivnostih na področju zagovorništva ter postali ena izmed vodilnih organizacij za gradnjo
mreže organizacij v državah EU13.
Nadaljevali smo z okrepljeno komunikacijo prek družabnih omrežij (Facebook in Instagram)
in prek e-novic, ki jih po prehodu na novo programsko opremo (Mailchimp) in skladno z
GDPR pošiljamo na 188 uporabnikov.
2. 3. RAZVOJNI PROJEKTI
Poleg aktivnosti, ki potekajo v okviru programa podporništva na posameznih lokacijah v
afriških državah, smo se v letu 2020 v sodelovanju z organizacijo Xoomba iz Burkine Faso
(prijaviteljska organizacija) in našo lokalno organizacijo Humanitas Burkina Faso uspešno
prijavili na razpis Veleposlaništva Češke v Gani.
Cilj projekta je vzpostaviti sistem ekološke lokalne proizvodnje tkanin: od tkanja do barvanja.
Projekt združuje dve organizaciji, ki se osredotočata na določen postopek proizvodnje tkanin:
Xoomba na barvanje in Humanitas na tkanje. Xoomba bo vzpostavila sistem okolju
prijaznega postopka barvanja organskega bombaža, Humanitas pa se bo preko zadruge tkalk
osredotočil na tkanje iz organskega bombaža na velikih statvah. Humanitas bo med tkalkami
spodbujal uporabo organskega bombaža in jim zagotovil zalogo materiala za začetek
trajnostnega postopka tkanja. Ženske bodo usposobljene za delo z velikimi statvami kar jim
bo omogočilo, da bodo hitreje, cenejše in konkurenčnejše na lokalnem trgu.

3. GLOBALNO UČENJE
3. 1. HIŠA SVETOV
Program Hiše svetov je v letu 2020 v primerjavi s prejšnjimi leti miroval zaradi dveh razlogov.
Primaren je epidemija COVID-19, ki je zaprla vrata knjižnice, drug pa je ta, da za izvedbo
aktivnosti v sklopu Hiše svetov ni bilo predvidenih sredstev.
S pomočjo prostovoljcev in prostovoljk smo nadaljevali s pisanjem prispevkov. Napisanih je
bilo 18 prispevkov za predloge čtiva iz zbirke ob svetovnih dnevih. Prispevke je pisalo 5
prostovoljcev in prostovoljk. V knjižnico je bilo na novo dodanih 5 enot različnega gradiva. Na
police smo postavili tudi Humanitasovo knjižico zgodb žensk z migrantskim ozadjem Njene
zgodbe / Her stories. Skupno se v knjižnici Hiša svetov zdaj nahaja 1677 različnih gradiv. Vse
knjige so vpisane v sistem Cobiss. V letu 2020 si je gradivo izposodilo 193 ljudi, izposojenih je
bilo 763 enot gradiva. V knjižnici je bila celo leto na voljo družbenokritična revija New
Internationalist.

V letu 2020 smo še naprej sodelovali z vodstvom MKL-Enote Otona Župančiča in službo za
pridobivanje in bibliografsko obdelavo gradiva.

3. 2. DELAVNICE, SEMINARJI IN USPOSABLJANJA IZVEN PROJEKTOV
Plačljive delavnice in usposabljanja
Poleg delavnic v okviru projektov, ki so za šole brezplačne, smo v 2020 še 5 plačljivih
delavnic oz. usposabljanj: Druga OŠ Slovenska Bistrica (2 delavnici), OŠ Srečka Kosovela
(gledališka igra), Gimnazija Ptuj in središče UNESCO (usposabljanje pedagoških delavcev in
delavk), OŠ Kašelj (2 delavnici).

3. 3. KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA
Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, v 2020 nismo organizirali letne nacionalne
konference GU. Ker je glavni namen konference izmenjava izkušenj in prostor srečevanj
izobraževalcev in izobraževalk ter drugih akterjev, ki delujejo na področju GU, se nismo
odločili za spletno različico konference.

3. 4. PROJEKTI
V letu 2020 smo izvajali 2 večja projekta: Globalni izzivi – Globalni predmeti (GIGS) ter
Culpeer4Change (C4C), oba financirana s strani EuropeAid in sofinancirana s strani MZZ RS.
Poleg tega smo izvajali tudi srednje velike projekte, (so)financirane preko programa
Erasmus+: Širimo solidarnost (BEST), PeerAct, KeyCode, E-TICK in POLITEIA. Izvajali smo tudi
projekt Skozi oči begunca – nova realnost (UKOM), ter nadaljevali s sodelovanjem v projektu
Podvig (v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo) in projektu Le z drugimi smo (v sodelovanju
s Pedagoškim inštitutom).
V 2020 smo zaključili tudi z aktivnostmi v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki
smo ga izvajali v konzorciju z več slovenskimi NVO pod vodstvom platforme Sloga, ter
manjšim Erasmus+ projektom Njene zgodbe.

VEČJI PROJEKTI V LETU 2020:
Večji projekti

Vodja
projekta

Trajanje Vrednost
projekta za
Humanitas v €

Delež
Financer
sofinanciranja

Global Issues –
Global Subjects
(GIGS)

Alma
Rogina

11/2017 283.128,88 EUR
10%
–
(vrednost
(29.092,00
3/2021 projekta se je
EUR)
zaradi sprememb
v budgetu v zvezi
s podaljšanjem
projekta
zmanjšala za
47,92 EUR)

Evropska
komisija
(EuropeAid);
MZZ RS
(sofinancer)

Culpeer4Change Tina
Trdin /
(C4C)
Manca
Šetinc
Vernik

2/2019
–
1/2022

216.494,00* EUR

*prilivi variirajo glede na
aktivnosti – razlika od budgeta v
pogodbi

10,2%
(22.114,00
EUR)*
*popravljen izračun
sofinanciranja

Evropska
komisija
(EuropeAid);
MZZ RS
(sofinancer)

Projekt »Globalni izzivi – Globalni predmeti » (Global Issues – Global Subjects – GIGS):
2017 – 2021 (DEAR – EuropeAid)


Zaradi epidemije in z njo povezanimi omejitvenimi ukrepi smo se projektnimi
partnerji tekom pomladi odločili, da nosilna organizacija projekta CEO na Evropsko
komisijo vloži prošnjo za podaljšanje projekta za 5 mesecev (do 31. 3. 2021). Prošnjo
so nam odobrili jeseni 2020, to pa nam bo omogočilo, da projekt speljemo do konca
(zaradi epidemije smo morali nekatere aktivnosti prilagoditi oz. spremeniti). Potrditev
predlaganih sprememb projektnega budgeta (prerazporeditev med sklopi) nam je
omogočil tudi plačo za zaposlitev vodje projekta do konca marca 2021, kar je
društvu olajšalo finančno situacijo glede razporejanja plač za zaposlene.



V 2020 smo dokončno uredili in oblikovali 5 priročnikov za učitelje, namenjenih
vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje pri pouku geografije,
zgodovine, etike, matematike in tujih jezikov. Vsebino aktivnosti za priročnike smo
razvili skupaj z učiteljicami in učitelji v okviru predmetnih delovnih skupin (sodelovali
smo z 28 učiteljicami in učitelji različnih osnovnih in srednjih šol), nato pa ustrezno
uredili in v sodelovanju z oblikovalcem pripravili še priloge za posamezne aktivnosti.
Priročniki so šli v tisk tik pred koncem leta 2020, v 2021 pa jih bomo predstavili in
razdelili učiteljem/šolam ter drugim relevantnim akterjem na področju formalnega in
neformalnega izobraževanja.



Skupaj s priročniki smo dali v tisk tudi publikacijo z naslovom Celostni okvir
globalnega učenja, ki na jasen in pregleden način predstavlja pristop GU in
naslavljanje kontroverznih oz. občutljivih globalnih tem v razredu.



Uspešno smo izvedli in zaključili kombinirano usposabljanje za o globalnem učenju
za pedagoške delavce in delavke ter druge, ki delajo na področju izobraževanja
mladih (2 x 20 udeleženih). Usposabljanje je potekalo v dveh trimesečnih sklopih v
obdobju med oktobrom 2019 in majem 2020 (kombinacija spletnega dela
usposabljanja preko vsebinskih modulov ter srečanj v živo). Spletni moduli so se v
obdobju omejitvenih ukrepov zaradi epidemije izkazali kot izredno uporabno orodje
za nadaljevanje dela na področju usposabljanj za učitelje in druge, zato
nameravamo v bodoče razviti dodatne module, ki jih bomo lahko v okviru
usposabljanju nudili različnim ciljnim skupinam (po zaključku projekta tudi proti
plačilu, saj je zanimanja za usposabljanje o GU res veliko). Več o usposabljanju na
spletni platformi: https://gigs.humanitas.si/.



V okviru projekta smo skupaj z računalničarji zasnovali in prenovili spletno stran
društva in pripravili spletno bazo gradiv, v kateri bodo uporabnikom in uporabnicam

na voljo gradiva različna gradiva s področja GU in širše (za dostop do gradiv je
potrebna registracija). Povezava do baze gradiv: https://www.humanitas.si/bazagradiv/ (projektna gradiva so zbrana v Zbirki Globalni izzivi – Globalni predmeti).


V sodelovanju z nacionalno evalvatorko projekta smo opravljali sprotno evalvacijo
projekta, izsledki katere so bili zelo spodbudni za nadaljevanje aktivnosti in
delovanje društva na področju GU na splošno.



Zaradi omejitvenih ukrepov v zvezi z epidemijo smo morali nekatere projektne
aktivnosti prilagoditi oz. jih zamenjati z alternativnimi aktivnostmi (npr. izvedbo
proakcijskih delavnic za učence in učenke s podporo pri načrtovanju lokalnih akcij
smo zamenjali s pripravi knjižice za mlade, kratka usposabljanja za učitelje in
učiteljice smo namesto v živo izvajali preko spletna (Zoom), nacionalno konferenco
GU smo prestavili na 2021 ipd.).

Projekt »Culpeer4Change« (C4C): 2019 – 2022 (DEAR – EuropeAid)


Leto 2020 je teklo drugo leto večjega evropskega projekta Culpeer4change, kjer z
mladimi naslavljamo cilje trajnostnega razvoja Agende 2030 prek medkulturnega in
medvrstniškega pristopa. Teme, na katere se v projektu osredotočamo, so podnebne
spremembe, otrokove pravice in migracije. V okviru projekta smo v začetku leta 2020
(februar) obiskali partnerje Kigamboni Community Centre v Tanzaniji, kjer smo se v
Dar es Salaamu udeležili partnerskega srečanja in mednarodne konference z več kot
100 udeleženci iz celega sveta. V marcu smo imeli srečo, da smo lahko skupaj z
mestno občino Nova Gorica gostili še predstavnika Briana Phakathija iz Južne Afrike,
vodjo gledališke skupine M.U.K.A., in z njim naredili načrt sodelovanja v prihajajočem
letu.



Ob razglasitvi epidemije marca 2020 pa so se načrti za izvajanje projekta temeljito
spremenili. Ker so bile šole večji del leta 2020 zaprte in potekale na daljavo,
umetniške skupine iz globalnega Juga pa prav tako niso mogle potovati v Evropo, smo
se s parterji osredotočili na razvoj spletne izobraževalne platforme s široko bazo
učnih gradiv za izobraževalce in izobraževalke. Platforma nudi kakovosten izbor
vsebin, med drugim 18 tematskih kvizov za cilje trajnostnega razvoja (17 vezanih na
posamezen cilj in 1 mešani), spletne module o podnebnih spremembah, migracijah
in otrokovih pravicah (za tri starostne skupine), module o pristopu CPLC oz.
medkulturnem medvrstniškem učenju, otrokovi pravici do izobraževanja ter modul
o raznolikosti in enakih možnostih. Zadnji sklop izobraževalnega priročnika na
platformi vsebuje 17 opisov ciljev trajnostnega razvoja in predloge aktivnosti, ki jih
lahko učitelji in učiteljice uporabijo ob podajanju vsebine posameznega cilja. Prav
tako smo pripravili video predstavitve umetniških skupin globalnega Juga ter dodatna
video gradiva, ki jih lahko učitelji in učiteljice uporabijo pri pouku. Humanitas je
prevzel pripravo modulov Migracije in modulov Raznolikost in enake možnosti ter
uvodnega modula o Medkulturnem medvrstniškem učenju, prav tako pa prispeval k
vsebinam ciljev trajnostnega razvoja in učnim aktivnostim. Večji del leta je potekalo

prevajanje posameznih vsebin platforme v slovenščino, ki se bo nadaljevalo v letu
2021.


Namesto gostovanj v živo smo v oblikovali posebno ponudbo delavnic preko spleta z
vklopom v živo s skupinami z globalnega Juga. Za slovenske šole in Klub učiteljev in
učiteljic GU smo tako izvedli 8 pilotnih virtualnih delavnic s skupinami M.U.K.A. in
Arena y Esteras ter Teatro Trono, s katerimi bomo nadaljevali sodelovanje tudi v
2021. Virtualno smo se udeležili tudi mednarodne konference projekta C4C na
Danskem, ki sta ga organizirali mestni občini Sonderborg in Kalundborg ob podpori
nevladne organizacije SPOR Media.



Humanitas je bil med drugim del strokovnih skupin za pripravo e-učnih vsebin, za
pripravo vsebin za družbena omrežja projekta, za pripravo predelave delavnic na
daljavo ter strokovne skupine za monitoring in evalvacijo projekta. V letu 2020 smo
zagnali tudi projektno FB stran in Instagram, pripravili pa smo tudi številne video
vsebine za najmlajše.

Projekt »Širimo solidarnost« (Build European Solidarity Today: Let’s replay the Fraternity
Card! – BEST): 2020 – 2023 (Erasmus+)


Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine,
neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic. Z uporabo analize fotografij,
spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bomo mlade
spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in
statusnih skupin.



V okviru projekta bomo učitelje in učiteljice usposobili za izvedbo delavnic
medijskega opismenjevanja in kritičnega mišljenja. V ta namen bomo skupaj s
partnerji pripravili priročnik za učitelje in učiteljice, mladi pa bodo s pomočjo analize
izbranih fotografij na temo na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov,
migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti pripravili sporočila
solidarnosti. Razglednice s sporočili bodo v okviru mednarodne akcije, ki bo
potekala v vseh partnerskih državah, pošiljali posameznikom in posameznicam v
svoji skupnosti.



V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli:






partnersko srečanje v živo (Zagreb) ter redna partnerska srečanja preko
spleta
izbor fotografij za izvajanje aktivnosti na 6 tem (migracije, podnebne
spremembe, medgeneracijska solidarnost, enakopravnost spolov, mentalno
zdravje in diskriminacija): poziv fotografom k sodelovanju, izbor fotografij na
ravni društva in izbor med partnerji. Na koncu izbora smo dobili 6 fotografij na
6 različnih tem iz 6 različnih partnerskih držav.
Šole smo pozvali k sodelovanju v projektu in odzvalo se je 14 učiteljic iz 10 šol
Prevedli in prilagodili smo priročnik za učitelje, ki jim bo služilo kot orodje za
izvajanje aktivnosti v šolah






Prevedli in natisnili smo ves potreben material za izvajanje aktivnosti v šoli
Pripravili smo prevod za projektno spletno stran (https://www.fraternitycard.eu/)
Izbrali smo evalvatorko projekta iz Slovenije in skupaj z njo pričeli načrtovati
potek evalvacije
Pripravili smo program usposabljanja za učitelje/učiteljice za izvedbo
aktivnosti v šolah, ki je bilo izvedeno januarja 2021.

Projekt »Upscaling peer-to-peer anti-bias education for promoting common values«
(PeerAct): 2020 – 2022 (Earsmus+)


Projekt PeerAct temelji na mobilnosti mladih, tako da nas je epidemija COVID-19
nekoliko prisilila projektne aktivnosti preložiti na bližnjo prihodnost. Vse aktivnosti, ki
so bile načrtovane v lanskem letu so bile tako prestavljene v leto 2021 in 2022.

Projekt »Key Competences for Young Europeans: Education to Empathy and
Interculturality« (KeyCode): 2020 – 2022 (Earsmus+)


V novembru smo pričeli z izvedbo projekta KeyCode v sklopu katerega je bila
narejena tudi predstavitvena brošura. S projektom želimo nasloviti izzive, s katerimi
se mladi srečujejo pri oblikovanju svoje evropske identitete. Projekt se osredotoča na
potrebo po ozaveščanju učiteljev in učiteljic o obstoječi in ključni povezavi med
medosebnimi kompetencami (čustvena inteligenca, empatija) ter na razvoj
kompetenc evropskega državljanstva, ki temeljijo na zavedanju o temeljnih
vrednotah EU in človekovih pravicah. V prvi fazi projekta smo se udeležili dvodnevega
Kick-off sestanka, izvedli uvodno srečanje z vključenimi učiteljicami in prilagodili dve
metodi, ki bosta v končni zbirki, kjer bodo zbrane metode iz vseh sodelujočih držav.

Projekt »E-TICK: platforma za etično komunikacijo mladih prostovoljcev« (E-TICK): 2018 2021 (Erasmus+)


V letu 2020 je bila predvidena organizacija diseminacijskega dogodka v sodelovanju z
Zavodom Voluntariat, a dogodka žal ni bilo mogoče izvesti zaradi ukrepov proti
širjenju epidemije. Zaradi tega smo se projektnimi partnerji odločili, da nosilna
organizacija projekta na nacionalno agencijo Movit vloži prošnjo za podaljšanje
projekta do 31. 5. 2021. V letu 2020 smo sicer nadaljevali s promocijo spletne
platforme »E-tick: E-learning platform on ethical communication«, pripravljene v
okviru projekta .

Projekt »Her Stories oz. Njene zgodbe (Erasmus+): 2019 – 2020


V letu 2020 se je zaključil Erasmus+ projekt Njene Zgodbe oz. Her Stories, ki ga je
vodil Humanitas. Glavni cilj projekta je bil ustvariti priložnosti za povezovanje žensk z

begunskim in migrantskim ozadjem, tako znotraj njihovih skupnosti kot tudi z
lokalnimi skupnostmi v državah partneric projekta. Uporabili smo jezik in
pripovedovanje zgodb kot orodje, ki da tem ženskam možnost, da so slišane, in moč,
da same vodijo svojo zgodbo in odločajo o tem, kako bo predstavljena. Objavljena
knjiga Njene zgodbe je eden od najvidnejših uspehov društva Humanitas. Izšla je tako
v slovenskem kot angleškem jeziku. Po koncu projekta je nacionalna agencija MOVIT
naš projekt prepoznala tudi kot "dobro prakso" in ga kot takega tudi označila v
spletni platformi za razširjanje rezultatov.

Projekt »Promoting global citizenship education in schools« (POLITEIA): 2020 – 2022
(Erasmus+)


Namen projekta je: 1) izboljšati usposobljenost učiteljev in učiteljic za razumevanje in
vključevanje globalnega učenja v poučevanje, 2) z inovativnimi metodami, orodji in
viri okrepiti vključenost pristopa globalnega učenja v šolah ter 3) promovirati in
spodbujati vključevanje globalnega učenja v šolski kurikulum. Glavna ciljna skupina
projekta so srednješolski učitelji in učiteljice, ki poučujejo različne šolske predmete,
poleg njih pa tudi učitelji in učiteljice osnovnih šol.



Projekt se je uradno sicer začel že v 2020, a bo večina aktivnosti zaživela šele v 2021.
V 2020 smo se zato z nosilci projekta ter ostalimi projektnimi partnerji večino le
usklajevali glede priprave in izvedbe aktivnosti ter načrtovali partnerska srečanja, ki
bodo potekala v prihodnjem letu. Na dolgotrajen postopek glede podpisa pogodbe je
imel Brexit, saj je nosilna organizacija projekta iz Velike Britanije.

Projekt »Skozi oči begunca – nova realnost«: 2020 (UKOM)


Humanitasov projekt gradi na uspešnosti in prepoznavnosti zgodbe Skozi oči begunca
preteklih 5 let. Projekt so še naprej soustvarjali ljudje z begunsko in migrantsko
izkušnjo, ki preko (po učinku nezamenljivega) stika z mladimi spodbujajo empatijo,
strpnost in enakopravnost.



V projektu smo raziskali in pripravili novo afriško zgodbo (iz Eritreje) in prenovili
kartice za gledališko predstavo Skozi oči begunca ter dodali nov video o Eritreji za
uvod gledališke predstave. Hkrati smo prilagodili izvedbo novim razmeram,
upoštevajoč navodila stroke glede preprečevanja širjenja okužb s Covid-19. Na OŠ
Kašelj smo izvedli 2 ponovitvi predstave Skozi oči begunca, ki se ju je udeležilo 54
učencev in učenk ter štirje spremljevalni učitelji. S pomočjo interaktivnih tehnik
vživljanja v kožo drugega so se mladi seznanili z globalno soodvisnostjo in vzroki
migracij ter izkusili usodo begunca na lastni koži. Zavedli so se pozitivnih plati
sodelovanja, strpnosti in medkulturnega dialoga ter pomena skupnega boja proti
sovražnem govoru, nestrpnosti in izključevanju ter prednosti vključujoče trajnostne
družbe. Tekom projekta so udeleženci projekta na različnih šolah snovali ideje in
pripravljali izvedbo 5 lokalnih akcij v lokalnem okolju. Organizirali in izvedli smo tudi
2 srečanji in usposabljanji Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja, ki se ju je

udeležilo 25 udeležencev in udeleženk ter vseskozi nudili mentorsko podporo in
pomoč Klubu globalnega učenja več kot 80 učiteljem ter učiteljic globalnega učenja
ob naslavljanju tem migracij in begunstva v njihovih razredih ter mesečno pošiljali
gradiva na teme aktualnih svetovnih dni. Zbrali, oblikovali in natisnili smo tudi nova
sporočila otrok in mladine ljudem z begunsko izkušnjo ter izdali brošuro oz. knjižico
Ko sem pogledal skozi oči begunca 2 (200 izvodov), ki smo jo razdelili ljudem, ki jim
je bila namenjena, prav tako pa razposlali na sodelujoče šole širom Slovenije ter
Narodni univerzitetni knjižnici NUK v Ljubljani. Junija, oktobra in novembra smo
izvedli še 3 pravljične večere, prvega na vrtu Slovenske Filantropije na Viču, drugega
smo oktobra zaradi razglasitve epidemije morali izvesti s prenosom v živo brez
občinstva, v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature, tretji pa je bil posebni zaključni
literarni dogodek ob koncu projekta z elementi gledaliških tehnik in predstavitvijo
knjižice Ko sem pogledal skozi oči begunca 2. Pravljičnih večerov se je udeležilo preko
400 ljudi.


Projekt je naslavljal in presegal predsodke, stereotipe ter sovražni govor in
vzpostavljal nove mostove med mladimi, lokalno skupnostjo in begunci ter migranti,
ter s tem spodbujal medkulturni dialog in gradil temelje solidarne in vključujoče
družbe za današnje in prihodnje generacije, družbe globalnih državljanov.
Predstavljen bo tudi kot posebno poglavje knjige priznane založbe Routledge,
Engaging with Historical Traumas, Experiential Learning and Pedagogies of
Resilience, k pripravi katerega je bila povabljena vodja projekta.

Projekt »PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja
med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«: 2017 - 2022 (ZRSŠ)


Projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZRSŠ, je namenjen krepitvi kompetenc
podjetnosti v gimnazijah. V okviru celodnevnega usposabljanja za učiteljice in učitelje
smo izvedli dve ponovitvi delavnice o globalnem učenju in podjetnostnih
kompetencah, ostala predvidena usposabljanja so bila zaradi ukrepov proti širjenju
epidemije prestavljena v 2021 oz. bodo potekala v obliki dela s skupinami (Humanitas
bo koordiniral skupino, ki bo krepila kompetenco »vizij«). Za revijo Vzgoja in
izobraževanje smo napisali članek o povezavi med globalnim učenjem in
podjetnostnimi kompetencami, ki bo v reviji objavljen v 2021.

Projekt »TRAJNOSTNO.LOKALNO.GLOBALNO.« (konzorcijski projekt NVO – prijavitelj:
platforma Sloga): 2018 – 2020 (MZZ RS)


V okviru projekta TLG smo sodelovali pri izdaji mesečnih novičnikov, za enega od njih
smo prispevali tudi uvodni blog na temo raznolikosti. Načrtovanih je bilo več delavnic
na šolah, ki pa so zaradi zaprtja šol med epidemijo odpadle. Projekt se je končal
oktobra 2020.

Projekt »Le z drugimi smo« (konzorcijski projekt – nosilca projekta: Pedagoški inštitut in
ZRC SAZU): 2016 - 2021


V 2020 nadaljujemo z izvedbo seminarjev za pedagoške delavce in delavke. Izvedli
smo 4 seminarje (OŠ Ivanjkovci, OŠ Jelšane, OŠ Duplek, OŠ Vrhnika), nekaj pa jih je
zaradi epidemije prestavljenih na naslednje leto.

4. OSTALO
4.1. KOORDINACIJA HUMANITASOVIH TRENERJEV IN TRENERK GLOBALNEGA
UČENJA
Sodelovanje s trenerji in trenerkami GU je bilo v letu 2020 v primerjavi s prejšnjimi leti
okrnjeno zaradi omejitvenih ukrepov v zvezi epidemijo – večina delavnic na šolah je bila
namreč odpovedana oz. prestavljena za nedoločen čas, ukrepi pa so nam onemogočili tudi
organizacijo rednih srečanj, na katerih bi lahko predstavljali in preizkušali nove metode za
delavnice (organizirali smo le individualna srečanja s posameznimi trenerkami, ki so
sodelovale pri mentorstvu spletnega dela usposabljanja v okviru projekta GIGS).
Zaradi epidemije smo se odločili, da organizacijo uvodnega usposabljanja za nove trenerje
in trenerke GU prestavimo na 2021. Z novim usposabljanjem bodo ciljali predvsem na
študente in študentke višjih letnikov humanističnih in družboslovnih ved.

4.2 VKLJUČEVANJE HUMANITASOVIH PROSTOVOLJCEV IN PROSTOVOLJK
V letu 2020 smo sodelovali s 14 prostovoljci oz. prostovoljkami, s katerimi ima društvo tudi
podpisane prostovoljske dogovore: 9 prostovoljcev je prostovoljno delo opravljajo v trgovini
3 Muhe; 5 prostovoljcev je sodelovalo pri pisanju prispevkov v okviru Hiše svetov, prevajanju
besedil v angleščino oziroma slovenščino in priskočilo na pomoč pri ostalih aktivnostih
društva.
Prostovoljno delo v okviru društva obsega različne dejavnosti, ki so pogosto odvisne od
ostalih projektnih dejavnosti in je zato težje zagotoviti kontinuiran program dela s
prostovoljci in prostovoljkami. Aktivnosti, v katerih so prostovoljci sodelovali v letu 2020, so
bile v primerjavi s prejšnjimi leti zaradi epidemije COVID-19 močno okrnjene, saj ni bilo
mogoče izvesti dogodkov v živo, ki so nekakšno lepilo med zaposlenimi na društvu in
prostovoljci oziroma prostovoljkami. Osebe vključene v prostovoljno delo so v letošnjem letu
tako pisale prispevke in recenzije knjig v okviru Hiše svetov; prevajale (ang. – slo. in
obratno) in priskočile na pomoč pri pošiljanju novoletnih čestitk.
Srečanje s prostovoljci in prostovoljkami smo izvedli septembra 2020, namenjeno je bilo
druženju, ki ga je bilo v lanskem letu premalo. Nekaj prostovoljcev in prostovoljk se sicer
precej redno vključuje v naše delo in se odziva na pozive za prostovoljno delo, le-ti so tudi
bolj seznanjeni z aktualnimi aktivnostmi društva. Drugi se vključujejo samo občasno,
nekajkrat na leto, ob določenih akcijah.

Na društvu vodimo evidenco števila prostovoljcev in prostovoljk in opravljenih
prostovoljskih ur in jih v okviru letnega poročila poročamo AJPES-u (kar smo kot
prostovoljska organizacija tudi zakonsko obvezani storiti).

4.3 DRUGE INICIATIVE DRUŠTVA


Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja

Tudi v 2020 smo nadaljevali z organizacijo srečanj našega Kluba globalnega učenja in
organizirali ter izvedli 3 (virtualna) srečanja in usposabljanja članic in članov Kluba. Vseskozi
nudili mentorsko podporo in pomoč ob naslavljanju globalnih izzivov in pripravljali ter
pošiljali mesečne metode globalnega učenja na teme aktualnih svetovnih dni. Gradiva in
metode je dobivalo več kot 80 učiteljev in učiteljic iz cele Slovenije.
Za namene predstavitve dobre prakse in širjenja izven meja Slovenije smo prijavili strateško
partnerstvo na Erasmus+ razpis, vendar smo bili žal neuspešni in bomo v 2021 poskusili
znova.


Gibanje »Zate, zame, za svet«

V letu 2020 smo nadaljevali s promocijo gibanja »Zate, zame, za svet«, sicer v manjšem
obsegu in večinoma po FB, a kontinuirano že vse od leta 2017. Dogovorjenih je bilo več
proakcijskih delavnic za Gimnazijo Ptuj, kjer se je že preteklo leto ob naši podpori ustanovil
Klub učencev in učenk globalnega učenja, vendar so zaradi zaprtja šol ob razglasitvi
epidemije žal odpadle, a smo za sodelovanje dogovorjeni v naslednjem letu, takoj ko bo
mogoče.

4.4 PR in SODELOVANJE Z MEDIJI
V letu 2020 je bilo največ objav povezanih s projektom Skozi oči begunca, o aktivnostih
društva Humanitas so denimo poročali:








Reportaža RTV Slovenija v Infodromu
Prispevek v Val 202, novinar Gorazd Rečnik
Reportaža Kristine Božič v Mešancu
Članek N'Toka z omembo predstave v Mladini
Članek Andraža Rožmana v Dnevniku
Objava v tiskani izdaji Nedeljskega dnevnika 21. oktobra 2020
TRUBARJEVA HIŠA LITERATURE, prenos dveh dogodkov v živo:









https://www.facebook.com/trubarjevahisa.literature/videos/698490044097892
https://www.facebook.com/trubarjevahisa.literature/videos/405875167238256/
Objave v Časorisu:
https://casoris.si/pogresam-nas-park-v-tuzli/
https://casoris.si/na-ptuju-sem-spoznala-veliko-dobrih-ljudi/
https://casoris.si/skozi-najine-oci/
https://casoris.si/begunka-za-eno-uro/

V okviru projekta GIGS smo vzporedno z razvojem spletne platforme in baze gradiv prenovili
tudi spletno stran društva, kar smo sicer načrtovali že več let. Spletna stran je zdaj veliko
bolj pregledna ter sledi sodobnim smernicam, ki omogočajo uporabnikom in uporabnicam
prijazen dostop na različnih elektronskih napravah. Na spletni strani sta enakovredno
prestavljeni glavni področji delovanja društva: globalno učenje in podporništvo, kar nam
bo omogočilo tudi boljšo promocijo obeh področij kot tudi povezovanje njunih vsebin.
Naš glavni kanal za komuniciranje s sledilci in sledilkami je v letu 2020 ostal Facebook.
Objavljenih je bilo preko 300 objav. Število všečkov je skozi celo leto naraščalo, do konca leta
je Humanitasov profil všečkalo 2224 oseb. Glede na podatke Facebooka je bil organski
doseg naših objav v povprečju približno 500, z občasnimi viralnimi objavami, ki so dosegle
preko 3000 ljudi.

4.5 SODELOVANJE Z NVO, MREŽAMI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI


Sloga in CONCORD (HUB 4)

Sredi leta 2020 je Tino Trdin, večletno koordinatorico delovnega področja za globalno
učenje v okviru platforme Sloga, po zaključku zaposlitve na društvu nadomestila zaposlena
na društvu Viktorija Kos. V tem času je bilo mednarodno sodelovanje in delovanje delovne
skupine v sklopu mreže CONCORD nekoliko okrnjeno, člani in članice delovne skupine pa so
imeli na nacionalni ravni dve srečanji. Dokončan je bil predlog strategije krepitve globalnega
učenja v Sloveniji, prav tako je v zaključni fazi dokončanje Kodeksa etičnega delovanja NVO.
Poudarek skupine je bil na načrtovanju aktivnosti, zagovorništva v prihodnje v luči
predsedovanja Slovenije Svetu EU.


EPTO (European Peer Training Organization)

V letu 2020 smo z mrežo EPTO sodelovali v okviru izvedbe projekta PeerAct (2020 – 2022).


Mreža Plan B (mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj)

Bili smo na tekočem z dogajanjem na področju trajnostnega razvoja in odgovarjajočih politik
informirano nastopali v skupnih pozivih v primerih kršitev, opozarjanju na stanje in
posledice, skupno predlagali možne rešitve, itd.


Koalicija NVO za spremljanje položaja beguncev in migrantov

Tudi v 2020 je Humanitas nadaljeval s sodelovanjem v koaliciji NVO za spremljanje položaja
beguncev in migrantov ter tudi neodvisno od delovanja koalicije skušal nuditi podporo
prosilcem za azil in beguncem, ki so se obrnili na nas. Nadaljujemo tudi donatorsko
sodelovanje med podjetjem Comtrade in Humanitasom: gre za donacijo prenovljenih starih
računalnikov, ki jih je Humanitas podaril osebam z begunsko izkušnjo za podporo izgradnje

socialnih mrež in iskanja zaposlitev. Poleg tega smo pomagali pri reševanju različnih
birokratskih zagat, prevajanju pisem uradnih ustanov, pisanju prošenj in pritožb.


Civilno družbena iniciativa BDS

Humanitas je tudi v 2020 podpiral Gibanje za pravice Palestincev in kampanjo BDS (bojkot,
dezinvesticije, sankcije), čeprav se v aktivnosti ni aktivno vključeval. Smo pa po svojih kanalih
promovirali aktivnosti, predvsem po Facebooku.

4.6 DRUGO
Društvo je v letu 2020 zaznamovalo 20-letnico obstoja. Ob tej priložnosti smo pripravili
posebno številko glasila Humanopis, v kateri so zbrani številni vtisi in mnenja posameznikov
in posameznic, ki so in ki še vedno sooblikujejo delovanje društva, in pregled večjih dosežkov
čez vsa ta leta. Zaradi epidemije žal nismo uspeli organizirati večjega praznovanja 20letnice, zato računamo, da nam bo to uspelo v prihodnjem letu. K obeleženju te pomembe
obletnice želimo povabiti tako člane in članice ter podpornike in podpornice kot tudi
organizacije ter posameznike in posameznice, s katerimi redno sodelujemo.

FINANČNO POROČILO
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:
Leta 2020 smo ustvarili prihodke v vrednosti 229.518,96€ in odhodke v vrednosti
228.930,19€. Presežek prihodkov nad odhodki je bil 588,77€.
Pojasnila k izkazu poslovnega izida
A. Prihodki
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v skupni višini 1889,03€.
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 2020 so bili realizirani v skupnem znesku 227.622,31€ (Prihodki:
dotacije iz proračunskih v višini 21.260,89€, dotacije iz drugih fundacij 25.163,97€, donacije
drugih pravnih in fizičnih oseb 174.051,52€, članarine, prispevki članov 495,00€, prispevki
uporabnikov posebnih socialnih programov 6650,93€.)
3. Drugi prihodki 7,62€.
Vse skupaj je 229.518,96€
B. Odhodki
a. Poslovni odhodki v višini 186.441,31€
1. Stroški blaga, materiala in storitev v višini 53.884,28€ vsebujejo:
- stroške raznega pisarniškega in drugega materiala, potrebnega za delovanje društva in
odpis drobnega inventarja (stroški porabljenega materiala). V letu 2020 so bili realizirani v
višini 7645,04€.

- 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 46.239,24€.
2. Stroški dela v višini 131.059,12€ 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 1006,26€
4. Drugi poslovni odhodki 491,65€
b. finančni odhodki = 10,29€
c. Drugi odhodki = 42.478,59€
Vse skupaj je 228.930,19€.
C. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je bilo 4,39
delavca.

Več podrobnosti o aktivnostih društva je na voljo na www.humanitas.si in Humanitasovi
FB strani: https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/ ter po e-pošti:
info@humanitas.si
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DRUŠTVO HUMANITAS - CENTER ZA GLOBALNO UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana
Matična številka: 1211846000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi
2020

2019

83.851,91

95.326,03

2.419,94

2.334,30

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

1.236,48

1.150,84

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

1.183,46

1.183,46

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

1.183,46

1.183,46

2. Dolgoročna posojila

0,00

0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve

0,00

0,00

75.691,53

80.757,61

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

0,00

0,00

II. Zaloge

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

4.000,00

4.000,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

4.430,51

3.836,60

67.261,02

72.921,01

5.740,44

12.234,12

0,00

0,00

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA

II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

III. Kratkoročne finančne naložbe
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančna sredstva

2020

2019

83.851,91

95.326,03

A. SKLAD

(-7.271,45)

(-7.859,52)

I. Društveni sklad

(-7.271,45)

(-7.859,52)

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 finančne obveznosti

0,00

0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

0,00

0,00

91.123,36

41.492,85

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0,00

10.000,00

91.123,36

31.492,85

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0,00

61.692,70

Zunajbilančne obveznosti

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

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 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi
2020

2019

1.889,03

5.388,40

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0,00

0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

0,00

0,00

227.622,31

318.463,08

53.884,28

118.695,98

7.645,04

5.455,46

46.239,24

113.240,52

6. Stroški dela

131.059,12

164.023,47

a) Stroški plač

93.059,12

120.567,23

b) Stroški pokojninskih zavarovanj

8.235,73

10.670,20

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

6.953,32

8.978,33

č) Drugi stroški dela

22.810,95

23.807,71

7. Odpisi vrednosti

1.006,26

3.965,24

a) Amortizacija

1.006,26

1.483,60

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

0,00

0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

0,00

2.481,64

491,65

298,00

9. Finančni prihodki iz deležev

0,00

0,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil

0,00

4,93

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

7,62

6,38

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala
b) Stroški storitev

8. Drugi poslovni odhodki

2020

2019

0,00

0,00

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

10,17

551,44

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

0,12

0,00

15. DRUGI PRIHODKI

0,00

16,00

16. DRUGI ODHODKI

42.478,59

52.803,77

0,70

0,00

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

588,07

0,00

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0,00

16.459,11

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

4,39

5,98

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

17. Davek od dohodkov

