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1. SPLOŠNO
1. 1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
HUMANITAS 2021 – LETNO POROČILO

ORGANI DRUŠTVA:
Predsednica: Barbara Vodopivec
Izvršni odbor: Barbara Vodopivec (predsednica), David Limon (član), Mateja Kraševec
(članica), Mirjana Želježič (članica), predstavnica zaposlenih (se določi sproti glede na interni
dogovor)
Nadzorni odbor: Darja Cupin, Klavdija Štajdohar, Katja Mrak
Deljeno vodstvo društva: Alma Rogina, Barbara Vodopivec, Manca Šetinc Vernik

ZAPOSLENE:
Alma Rogina (vodja projektov GIGS, Podvig, POLITEIA, Onkraj mehurčka; koordinacija
sodelovanja s šolami; koordinacija trenerjev GU; vodstvena funkcija – organizacijske zadeve),
Barbara Vodopivec (vodja programa Podporništvo; vodja projekta BEST; vodstvena funkcija
– pravne zadeve), Manca Šetinc Vernik (vodja projektov Culpeer4Change, ACF; koordinacija
Kluba učiteljic in učiteljev; koordinacija PR; vodstvena funkcija – finančne zadeve), Viktorija
Kos (koordinatorica projektov KeyCode, PeerAct; koordinacija Hiše svetov; koordinacija
prostovoljcev), Dado Kebe (pomoč pri administrativnih in finančnih zadevah; strokovna
sodelavka programa Podporništvo), Katja Allaboud (koordinacija programa Podporništvo;
vodja projekta BEST – zaposlena od 1.3.2021), Tjaša Kosar (koordinatorica projektov TIP, My
Creativity – zaposlena od 1.7.2021)

ZUNANJI SODELAVCI IN SODELAVKE:
Dalibor Kazija (oblikovanje), Tadej Turnšek (prevajanje, lektura), Anja Kos (prevajanje),
Petra Založnik (evalvacija projektov GIGS in BEST), Jan Babnik (usposabljanje BEST), Pika
Jožica Gramc, Živa Kavka Gobbo, Rene Suša (člani žirije za natečaj Onkraj mehurčka),
Veronika Vižintin (prevajanje in tolmačenje Culpeer4Change)

2. RAZVOJNO SODELOVANJE
2. 1. PROGRAM PODPORNIŠTVA OTROKOM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM in
BOTRSTVO V SLOVENIJI
Na začetku leta 2021 smo imeli 201 podpornika, na koncu leta pa 176 podpornikov, ki so
podpirali program podporništva v Afriki. Večina, ki je zapustila program podporništva, je to
storila zaradi osebnih finančnih težav in ovir. Podprli smo izobraževanje 182 otrok, od tega:
89 v Južni Gani, 21 v Larabangi, 39 v Keniji in 33 v Burkini Faso. Od tega je izobraževanje leta
2021 zaključilo 79 otrok, na novo pa smo v program vključili 51 otrok, večinoma starih med
devet in dvanajst let. Podporniki iz Afrike so lani prejeli tri glasila, skupaj s podporniki iz
Slovenije pa tudi čestitke in letno poročilo.
Dejavnosti po lokacijah:
Gana
Šolsko leto 2021 je v Gani potekalo po prilagojenem programu in urniku zaradi pandemije
Covid-19, zaradi katerega so otroci marca 2020 ostali doma in se v šole vrnili šele januarja
2021. Januarja 2021 se je tako začelo šolsko leto, ki bi se v normalnih razmerah začelo
septembra 2020, končalo pa julija 2021.
Zaradi prilagoditev so tako otroci šolsko leto zaključili decembra 2021, januarja 2022 pa
začenjajo novo šolsko leto, ki bo najverjetneje trajalo do decembra 2022. Načrtov ali
smernic, da bi šolsko leto spet postavili v stare časovne okvirje, za zdaj ni.
Gana je letos uvedla nekatere reforme šolskega sistema, ki temeljijo na dodatnem
raziskovalnem delu, aktivnemu delovanju učencev in učenk v skupnostih in na projektnem
delu. V novem sistemu bo eden glavnih poudarkov tudi ustrezna računalniška oprema – v
večini ganskih šol namreč še vedno nimajo računalnikov ali pa so le-ti zastareli. Izobraževalne
ustanove bodo morale zaposliti tudi dodatne učitelje in učiteljice z veščinami in
kvalifikacijami na področjih različnih znanosti.
Sever Gane – Larabanga
V Larabangi smo poskušali skupaj z lokalno partnersko organizacijo Ansung Education and
Development in Rural Ghana – AEDIRG leta 2021 nadoknaditi, kar je bilo v prejšnjem šolskem
letu izgubljenega zaradi pandemije Covid-19. Ker številni starši na začetku šolskega leta niso
zmogli svojim otrokom zagotoviti potrebnega šolskega materiala, smo tokrat razdelili zvezke
in pisala ne samo otrokom, ki jih podpiramo v okviru programa podporništva, ampak tudi
drugim otrokom ene tamkajšnjih osnovnih šol.
Poleg tega smo otrokom nudili dodatno podporo v obliki učne pomoči – predstavniki
lokalnega partnerja so namreč priskočili na pomoč učiteljem v eni od osnovnih šol v
Larabangi in prostovoljno poučevali določene predmete, kot sta matematika in naravoslovje.
Poskrbeli smo tudi za učitelje in učiteljice, ki so bili ob vrnitvi v šole večinoma zaskrbljeni
zaradi širjenja virusa. Opremili smo jih z maskami in razkužili, tako da so se učitelji in
učiteljice bolj samozavestno in z manj strahu vrnili v razrede.

Jug Gane – Akra in Busua z okolico
Našo knjižnico je novembra 2021 obiskal ganski svet za knjižnice, ki bo junija 2022 prevzel
upravljanje knjižnice. Med obiskom knjižnice so se predstavniki sveta sestali s predstavnikom
skupnosti ter predstavnikom partnerske organizacije ter se dogovorili o ureditvi in prenovi
knjižnice ter nakupu knjig.
Del knjižnice, ki je bil preurejen v skupnostno kliniko, je sedaj dokončan, delujoča je tudi
soba za nosečnice in rojstva otrok. V centru delajo štiri zdravstvene delavke, center je odprt
vsak dan med 7.30 zjutraj in 20.30 zvečer, le ob nedeljah dela klinika polovični delovni čas, to
je od 12.00 ure do 20.30 zvečer.
Zelena vas partnerske organizacije se počasi širi, vedno več lokalnega prebivalstva se zanima
zanjo in kupuje tam pridelano zelenjavo in sadje. Predvsem so znani po gojenju rib – ribnik so
razširili in vsako soboto prodajajo ribe prebivalstvu lokalne skupnosti po ugodnih cenah.
Burkina Faso: Bobo-Dioulassu
V Burkini Faso smo po več kot letu in pol urejanja papirjev in administrativnih zadev
spomladi 2021 uspešno zaključili postopek usklajevanja registracije lokalne veje z novo
lokalno zakonodajo. Humanitas ima tako v Burkini Faso kot edini afriški državi registrirano
lokalno pisarno.
V šolskem letu 2020/2021 je bilo v program podporništva vključenih 33 otrok, in sicer 12 v
osnovni šoli, 20 v srednji šoli in eden v poklicni šoli. Enajst otrok je šolanje ob zaključku
šolskega leta 2020/2021 (julija 2021) zaključilo, septembra je bilo vključenih novih enajst
otrok, večinoma starih med devet in dvanajst let
V knjižnici v Bobo-Dioulassu je bilo vzdušje kljub virusu Covid-19 živahno. Vsak mesec je
knjižničarka zabeležila nekaj novih članov, okoli 25 izposoj knjig in okoli 300 do 400 obiskov
knjižnice, se pravi okoli 12 obiskovalcev dnevno. Med njimi so bili predvsem otroci in mladi,
ki so se v knjižnici tudi učili, saj jim je nudila potreben mir in primerno okolje, pa tudi
dodatno literaturo in strokovne knjige, kot so enciklopedije. Poleg tega je knjižničarka
mesečno organizirala delavnice pripovedovanja zgodb in branja knjig ter pogovore o
prebranih knjigah, delavnice risanja, srečanj, na katerih so otroci igrali različne lokalne in
mednarodne igre ter reševali križanke, po potrebi so bile organizirane tudi učne ure
matematike za tiste, ki imajo s tem predmetom težave.
Kenija – Kendu Bay
V šolskem letu 2020, ki se je zaradi Covid-19 zaključilo šele julija 2021, smo podpirali
izobraževanje 39 otrok, in sicer 15 v osnovni šoli, 20 v srednji šoli in 4 na kolidžu. Od teh jih je
devet zaključilo srednjo šolo in so se vpisali ali na kolidž ali na univerzo. Ostali so napredovali
v višje razrede in bodo šolsko leto 2021 zaključili marca 2022.
V Keniji je bil sicer lani, v letu 2021, šolski koledar popolnoma spremenjen. Medtem ko se v
Keniji v normalnih letih šolsko leto začne januarja in zaključi decembra, je večina učencev in
učenk lani januarja nadaljevala s snovjo tam, kjer so zaključili marca 2020, ko se je šola zaradi
pandemije Covid-19 predčasno zaključila. Šolsko leto 2020 so tako zaključili šele julija 2021.
Šolsko leto 2021 bodo zaključili marca 2022 in takoj začeli novo šolsko leto 2022. Brez
počitnic in s hudim tempom za otroke v šolah naj bi tako leta 2023 šolsko leto že začeli v
skoraj normalnem času, in sicer konec januarja 2023.

V Keniji so po dolgih letih načrtovanja uvedli nove učne načrte in nov šolski sistem, s katerimi
so nadomestili 32 let star sistem, po katerem so bili otroci 8 let v osnovni šoli, 4 v srednji šoli
in 4 leta na univerzi. Nov šolski okvir je sestavljen iz dveh let predšolske vzgoje, 6 let
osnovne šole, ki mu sledijo tri leta nižje in tri leta višje srednje šole. Po starem sistemu so
otroke v zadnjem letu osnovne in srednje šole čakali naporni državni izpiti, katerih rezultat je
bil ključen za vpis otrok na srednje šole ali univerze, zaradi česar so bili tako otroci kot starši
vedno pod hudim stresom. Ti izpiti so sedaj ukinjeni, že od osnovne šole naprej bo poudarek
na krepitvi življenjskih veščin, ki bodo otrokom pomagale v premagovanju izzivov med
šolanjem in kasneje v življenju.
Slovenija
V slovenskem delu programa je bilo v letu 2021 vključenih 14 otrok. Trije so uspešno
zaključili srednjo šolo. Dvema otrokoma manjka par izpitov, ki jih bosta naredila letos med
delom. Vključili smo toliko novih otrok. Slovenskim otrokom smo financirali naslednje
dejavnosti in stroške: plačilo šolskih potrebščin, tečaj in izpit prve pomoči, tečaj CPP-ja, nekaj
ur vožnje avtošole za zaključek gimnazijskega programa mehanike otroka, darilne bone
Mladinske knjige, plačilo mesečne avtobusne vozovnice, nakup oblačil in obutev.

2. 2. PRAVIČNA TRGOVINA
Pravična trgovina 3MUHE je v letu 2021 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 (45 %), Katarina Vlašič (100 %) in Elena Lunder (10 %). Zaradi korona krize se je
sodelovanje s prostovoljci v letu 2021 omejilo, zato je bila v aktivnih mesecih (6 mesecev od
12-ih) v delo prodajalne vključena le ena prostovoljka.
V letu 2021 smo prodajalne še vedno nismo mogli 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 in uvedbe pogoja PCT v primerjavi
z letom 2020 še zmanjšala, in sicer kar za 35 % od leta 2019. Zato smo se trudili obdržati
stroške na minimumu. Strošek enega zaposlenega (Živa Lopatič) sta celo leto pokrivala
projekta Obleka naredi človeka in Our Food Our Future. Projekt Obleka naredi človeka 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 bila,
poleg že omenjene, delno zaposlena tudi Veronika Savnik, kasneje pa jo je zamenjala
Katarina Vlašič. Enako je bilo tudi na projektu Our Food Our Future. Elena Lunder pa je od
septembra 2021 v celoti zaposlena na projektu Pravično trgovinska mesta v Sloveniji
financiranega s strani Ameriške ambasade.
V letu 2021 smo obdržali povečano prodajo prek spletne prodajalne 3MUHE, kar je
predvsem posledica zaprtja fizične prodajalne. Nismo pa prodaje povečali.

Tudi leto 2021 je zaznamovala situacija s korona virusom in sprejetimi vladnimi ukrepi, ki so
močno vplivali tudi na naše delovanje. Čeprav smo s projekti Obleka naredi človeka, Our
Food Our Future in Pravično trgovinska mesta pridobili novo možnost delovanja na področju
zagovorništva in osveščanja, ti trije projekti zaenkrat nimajo veliko vpliva na prodajo
pravično trgovinskih izdelkov. Jo bo pa vsaj tretji imel v prihodnosti, saj je njegov namen prav
spodbujanje javnega naročanja in ponudbe pravično trgovinskih izdelkov v mestu, ki pridobi
status.
Tudi v tem letu izvajali predavanja po šolah in za splošno javnost. V tem letu smo začeli
aktivno sodelovati tudi pri mednarodnih aktivnostih na področju zagovorništva, predvsem
pri oblikovanju Evropske strategije na področju tekstila in nove zakonodaje na področju
dolžne skrbnosti človekovih pravic in okolja.
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
V prvi polovici leta 2021 smo v Burkini Faso izvedli projekt Tkanine prihodnosti (Fabric of the
Future) v sodelovanju z lokalno organizacijo Xoomba in s financiranjem češkega
veleposlaništva v Gani. Cilj projekta je bil ekonomsko opolnomočenje lokalnih žensk ter
vzpostavitev celostne ekološke in pravične proizvodne verige blaga iz ekološkega bombaža.
Popravili smo stare velike statve, sledilo je usposabljanje že izkušenih tkalk, ki so v
nadaljevanju usposobile še 22 mladih novih tkalk, in sicer najprej za tkanje na majhnih in
potem na velikih statvah. Partnerska organizacija Xoomba je ženske oskrbela s precejšnjo
količino ekološkega bombaža in ekoloških barv. Tkalke so dobile tudi že prva naročila in so
zdaj v fazi priprav svoje ponudbe.
Kljub celostni prenovi Hiše gostov v letu 2019 je hišo leta 2021 obiskalo malo gostov. Zaradi
pandemije Covid-19 je hiša gostila obiskovalce le poleti – večinoma so to bili domači gostje,
nekaj pa je bilo tudi tujih.

3. GLOBALNO UČENJE
3. 1. HIŠA SVETOV
Program Hiše svetov je bil v letu 2021 obujen s pomočjo sofinanciranja projekta MOL za
lokalne mladinske aktivnosti. V prvi polovici leta smo pričeli z recenzijo knjig iz Hiše
svetov, ki so jih pisali trije študenti_ke. Vse recenzije so dostopne na spletni strani
društva. Od avgusta naprej so v Hiši svetov od enkrat do dvakrat na teden prisotni
informatorji_ke, ki skrbijo za urejenost prostora. V avgustu se nam je na Humanitasu
pridružila tudi praktikantka iz Francije, ki je do svojega odhoda v decembru soustvarjala
program Hiše svetov.
V sklopu projekta smo izvedli/pripravili še:

 Dogodek o Afganistanu v Trubarjevi hiši svetov (skupaj s projektom Onkraj mehurčka)
 Dva spletna in moderirana pogovora Glasovi dekolonizacije
 Katalog knjig v arabskem, farsi, paštu jeziku iz Kotička brez meja
 Arabsko čajanko (krajši sklop tečaja arabščine)
V sodelovanju s Preoblikovalnico smo obnovili dotrajano omaro v Hiši svetov, kasneje pa
s prostovoljkama pobarvali in porisali še stene.
S pomočjo prostovoljcev in prostovoljk smo nadaljevali s pisanjem prispevkov. Napisanih
je bilo 15 prispevkov za predloge čtiva iz zbirke ob svetovnih dnevih. Prispevke je pisalo
6 prostovoljcev in prostovoljk. V knjižnico je bilo na novo dodanih 73 enot različnega
gradiva. Od tega 12 enot knjig s področja okolja je doniralo gibanje Mladi za podnebno
pravičnost, 30 enot pa je namenjenih Kotičku brez meja. Skupno se v knjižnici Hiša svetov
zdaj nahaja 1743 različnih gradiv. Vse knjige so vpisane v sistem Cobiss. V letu 2021 je
bilo izposojenih 686 enot gradiva. V knjižnici je bila celo leto na voljo družbenokritična
revija New Internationalist.
V letu 2021 smo še naprej sodelovali z vodstvom MKL-Enote Otona Župančiča in službo
za pridobivanje in bibliografsko obdelavo gradiva.

3. 2. DELAVNICE, SEMINARJI IN USPOSABLJANJA
Poleg delavnic in usposabljanj v okviru projektov, ki so za šole brezplačne, smo v 2021 še 8
plačljivih delavnic: 2x delavnica na ŠC Postojna (za dijake iz Slovenije in tujine v okviru
mednarodnega šolskega projekta), 2x delavnica na Ekonomski šoli Ljubljana, 4x delavnica na
Gimnaziji Ptuj.
Koordinacija trenerk in trenerjev globalnega učenja
V 2021 smo v okviru projekta GIGS zasnovali in izvedli usposabljanje za nove trenerje GU. Pri
promociji usposabljanja smo se osredotočili predvsem na študentke in študente
družboslovnih in humanističnih smeri. je Zaradi epidemije Covid.19 je usposabljanje v celoti
potekalo preko spleta v obliki individualnega dela preko spletnih modulov ter skupnih
delavnic preko Zooma. Usposabljanje je uspešno zaključilo 12 udeleženk, ki so se pridružile
ekipi trenerk n trenerjev GU. Ker tekom leta ni potekalo prav veliko delavnic na šolah v živo,
ni bilo na voljo dovolj možnosti za hospitacije na delavnicah, prav tako smo v živo organizirali
le eno srečanje za trenerje. Konec leta je bilo tako aktivnih le nekaj novih trenerk GU, ki pa so
se v aktivnosti društva udeleževale na različne načine (delavnice za učence, usposabljanja za
učitelje, prostovoljno delo pri pripravi gradiv in organizaciji konference, prevajanje na
dogodkih). Da bi imele nove trenerke več možnosti za sodelovanje in pridobivanje dodatnih
znanj in izkušenj z izvedbo delavnic, jih vabimo tudi na srečanja Kluba učiteljic in učiteljev
GU.
Premajhno število aktivnih trenerjev nam občasno še vedno predstavlja težavo, saj zaradi
preobremenjenosti zaposlene same težko pokrijejo izvedbo vseh delavnic in usposabljanj. V
ta namen bomo tekom naslednjega leta ponovno organizirale usposabljanje oz. poskušale
preko izobraževalnih aktivnosti, ki potekajo v okviru različnih projektov, k dolgoročnemu
sodelovanju pritegniti še več potencialnih trenerk in trenerjev GU.

3. 3. KONFERENCA GLOBALNEGA UČENJA
Kljub vsem oviram in omejitvam, povezanim z epidemijo Covid-19, ki je bila jeseni v polnem
razmahu, smo več kot uspešno organizirali že 6. nacionalno konferenco globalnega učenja z
naslovom »Onkraj mehurčka: Vloga šol pri širjenju solidarnosti v skupnosti«. Konferenca je
potekala 9. novembra v Hotelu Slon v Ljubljani ter je bila posvečena vlogi šole in mladih pri
širjenju vrednot, kot so solidarnost, odgovornost in pravičnost v njihovih lokalni in širši
skupnosti. Konferenca 2021 je bila tudi precej mednarodna, saj se jo je poleg skoraj 50
udeležencev in udeleženk iz Slovenije udeležilo tudi okoli 50 gostov iz Španije, Italije,
Hrvaške, Francije in Poljske, ki sodelujejo v projektu Širimo solidarnost! (BEST). Osrednji gost
konference je bil izobraževalec in aktivist Colm Regan z Irske, ki je v uvodnem nagovoru
poudaril, da je aktivno spremljanje dogajanja v družbi in svetu nujno potrebno, naša
aktivacija in vključevanje za skupno iskanje rešitev pa odvisna od naših sposobnosti in
zmožnosti. Po uvodnem nagovoru se je konferenca nadaljevala s štirimi vzporednimi
delavnicami globalnega učenja, na katerih so udeleženci in udeleženke spoznavali različne
metode in orodja, s pomočjo katerih lahko mlade spodbudimo in jih motiviramo za aktivno
udejstvovanje in doseganje pozitivnih sprememb v družbi. Po delavnicah so se lahko
sprehodili po že tradicionalni tržnici metod, na kateri so sodelujoče slovenske in tuje
organizacije predstavile svoje materiale in gradiva, razvite metode na področju globalnega
učenja, priročnike itd. Odmoru je sledila svetovna kavarna, v okviru katere so udeleženci in
udeleženke v majhnih skupinah razpravljali o pomenu vključevanja globalnega učenja v
šolske načrte, veščinah in znanju, ki jih učitelji in učiteljice za to potrebujejo, o dobrih
praksah posameznih šol na področju udejstvovanja v njihovi skupnosti itd. Konferenca 2021
pa je bila prav posebna tudi zaradi prve podelitve nagrade za najboljšo učiteljico globalnega
učenja, ki jo je v 2021 prejela učiteljica Vera Granfol z osnovne šole Gornja Radgona.
Pomen globalnega učenja v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri spodbudi in
podpori mladih na njihovi poti k aktivnemu globalnemu državljanstvu sta z zaključnimi
mislimi izpostavili tudi Patricija Virtič s platforme SLOGA ter Pika J. Gramc z Zavoda RS za
šolstvo in aktivna članica Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja.
Sledil je še navdihujoč nastop gledališke skupino Teatro Trono iz Bolivije. Mladi igralci in
igralke so v predstavi »Dežela brez zla« pokazali, kako pomembno je, da se ne vdamo in
pasivno čakamo na spremembe, temveč da se lahko prav vsi na različne načine – tudi s
pomočjo umetnosti – vključimo v spreminjanje sveta na bolje.

3. 4. PROJEKTI
V letu 2021 smo izvajali 3 večje projekte: Global Issues - Global Subjects (GIGS),
Culpeer4Change (C4C), oba financirana s strani EuropeAid in sofinancirana s strani MZZ RS,
ter projekt Active Citizens Fund (ACF), financiran s strani CNVOS / Active Citizenship Fund
Slovenia. Poleg tega smo izvajali tudi več projektov, financiranih v okviru EU programa
Erasmus+, ter nekaj manj obsežnih projektov, financiranih iz drugih virov.

Večji projekti v letu 2021
Večji projekti

Vodja
projekta

Trajanje

Culpeer4Change Manca
Šetinc
Vernik
Globalni izzivi – Alma
Globalni
Rogina
predmeti (GIGS)

2/2019
–
1/2022
11/2017
–
3/2021

Active Citizens
Fund (ACF)

6/2021
–
4/2024

Manca
Šetinc
Vernik

Vrednost
Delež
projekta za
sofinanciranja
Humanitas v €
216.748,40 EUR 13,3%
(20.706,00
EUR)
283.128,88 EUR 10%
(29.097,00
EUR)

Financer

90.000,00 EUR

CNVOS /
Active
Citizenship
Fund
Slovenia

/

Evropska
komisija
(EuropeAid)
Evropska
komisija
(EuropeAid)

Projekt »Globalni izzivi – Globalni predmeti« (Global Issues – Global Subjects – GIGS ):
2017 – 2021 (DEAR – EuropeAid)
Projekt je bil zaradi posledic ukrepov epidemije Covid-19 podaljšan za 5 mesecev, do
31.3.2021. Podaljšanje projekta nam je omogočilo več časa za kakovostno pripravo gradiv
(Zbirka Globalni izzivi – Globalni predmeti) ter izvedbo nekaterih dodatnih aktivnosti, saj
smo po odobritvi s strani Evropske komisije del sredstev, ki jih zaradi posledic epidemije
nismo uspeli porabiti (proakcijske delavnice in lokalne akcije mladih, organizacija nacionalne
konference, mednarodna konferenca, zaključno partnersko srečanje), lahko porabili za
prilagoditev in izvedbo dodatnih aktivnosti.


V 2021 smo natisnili gradiva, ki smo jih dokončali v preteklem letu:
 Celostni okvir globalnega učenja (zaradi razpoložljivih sredstev smo naredili tudi
ponatis)
 Priročnike za vnašanje globalnega učenja v predmetno poučevanje: Geografija;
Matematika: Zgodovina; Etika; Tuji jezik.
Priročniki in Celostni okvir GU bodo predstavljali dodatno gradivo, ki ga bo društvo
lahko nudilo učiteljem oz. šolam tudi po zaključku projekta. Priročniki namreč
predstavljajo edinstven primer gradiv za učitelje na področju GU, saj vsebujejo
podrobna navodila za vnašanje globalne dimenzije v poučevanje 5 šolskih predmetov,
kar je novost med gradivi GU za učitelje, ki so dostopni v slovenskem jeziku.



Prevedli in nacionalnemu kontekstu smo prilagodili publikacijo Metode za
spremljanje učinkovitosti naslavljanja globalnih tem v razredu, ki jih je v
sodelovanju s projektnimi partnerji razvila pridružena organizacija RISC.

















Pripravili in natisnili smo publikacijo za mlade Akcije za pozitivne družbene
spremembe: 10 korakov za načrtovanje In izvedbo globalnih akcij v lokalnem
okolju, ki jo uporabljamo pri izvedbi proakcijskih delavnic z mladimi.
Pripravili in natisnili smo 8 tematskih posterjev s tematikami ciljev trajnostnega
razvoja, ki teme GU na zanimiv način predstavljajo mladim. Posterji bodo služili kot
dodatna gradiva pri izvedbi proakcijskih delavnic z mladimi ter pri usposabljanjih
učiteljev.
Prilagodili smo program kombiniranega usposabljanja za učitelje in učiteljice ter ga
uporabili pri usposabljanju za bodoče mentorje GU učiteljem in učiteljicam.
Usposabljanja se je udeležilo 14 udeleženk, od tega jih je usposabljanje uspešno
zaključilo 12. Tako smo usposabljanje za bodoče Humanitasove trenerje in trenerke
GU, ki smo ga tudi sicer načrtovali v 2021, lahko izvedli v okviru sredstev in kapacitet,
kritih s strani projekta, sodelovanje z udeleženimi pa nadaljevali tudi po zaključku
projekta.
Izvedli smo 2 dodatni delavnici/kratki usposabljanji za učitelje na temo vključevanja
GU v predmetno poučevanje.
Izvedli smo predstavitev projekta in delavnico o vključevanju globalnega učenja v
predmetno poučevanje za DUGS – Društvo učiteljev geografije Slovenije, za kar smo
kasneje prejeli tudi pohvalo oz. priznanje omenjenega društva.
Izbrali in prevedli smo dodatna gradiva s področja GU, ki jih bomo uporabili pri delu z
učitelji. Pripravili in natisnili smo tudi mape z zbirko mesečnih metod GU, ki smo jih
zasnovali za člane in članice Kluba učiteljic in učiteljev GU.
V sodelovanju z nacionalno evalvatorko projekta smo opravili končno evalvacijo
projekta, izsledki katere so bili zelo spodbudni za nadaljevanje aktivnosti in delovanje
društva na področju GU na splošno.
V okviru projekta smo nadaljevali s prenovo spletne strani društva, ki omogoča
pregledne in jasne vsebine o delovanju društva.
Projekt smo uspešno zaključili ter pripravili končno vsebinsko in finančno poročilo.

Na pobudo vodje projekta v Sloveniji smo vsebino projekta, s poudarkom na priročnikih za
vključevanje globalnega učenja v predmetno poučevanje in njihovem pomenu za učitelje in
učiteljice, prijavili na natečaj Evropske mreže za globalno učenje GENE (Global Education
Network Europe) – Global Education Award 2020/2021 ter prejeli posebno priznanje za
kakovostno delo na področju globalnega učenja. Opis projekta je vključen v publikacijo
GENE Global Education Award 2020/2021: Quality and Good Practice in Global Education
across Europe.

Projekt »Culpeer4Change«: 2019 – 2022 (DEAR – EuropeAid)
Leto 2021 je bilo zaključno leto večjega 3-letnega evropskega projekta Culpeer4change, kjer
smo z mladimi s celega sveta naslavljali cilje trajnostnega razvoja Agende 2030 prek
medkulturnega in medvrstniškega pristopa. Teme, na katere smo se v projektu osredotočali,
so bile predvsem podnebne spremembe, otrokove pravice in migracije. V okviru projekta

smo po dolgem obdobju ovir in zaščitnih ukrepov zaradi pandemije Covida-19 končno uspeli
skupaj s partnerji organizirati kar 3 večje mednarodne izobraževalne konference v živo, ki se
jih je udeležila tudi koordinatorica projekta Manca Šetinc Vernik, in sicer v Italiji, na Poljskem
in v Nemčiji. Kot vabljena predavateljica je imela Manca na dveh konferencah tudi posebno
predavanje, v Vareseju v Italiji o globalnem učenju in povezovanju kulturnega
medvrstniškega učenja, v Wroclawu na Poljskem pa posebno predavanje o migracijah za
poljske udeležence in udeleženke konference, ki so bili v večji meri učiteljice in učitelji. Za
boljšo vsebinsko pripravo modulov in delavnic smo za partnerje organizirali tudi posebne 3
virtualne delavnice izmenjave dobrih praks s strani Humanitasa.




Že lansko leto so se ob razglasitvi epidemije marca 2020 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, ki smo jo v letu 2021 uspešno
dokončali. 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 je letos tudi zaključilo.
S skupinami Arena Y Esteras iz Peruja, Teatro Trono iz Bolivije in MUKA iz Južne
Afrike smo za osnovne in srednje šole izvedli 12 delavnic (večinoma preko spleta,
nekaj pa tudi v živo tekom gostovanja skupine Teatro Trono v Sloveniji). Zagotovo je
bilo gostovanje gledališke skupine Teatro Trono, ki nam ga je uspelo organizirati v
začetku novembra 2021, eden od vrhuncev projekta. V sklopu 14-dnevnega
gostovanja v Sloveniji smo s skupino uspeli obiskati osnovno šolo Vič v Ljubljani,
Dijaški dom Ivana Cankarja, Trubarjevo hišo literature, konferenco gledališča
zatiranih, kjer je umetniška vodja Ana Salazar Torrez predstavljala projekt in izkušnje
z delom v El Altu, pa tudi Humanitasovo konferenco globalnega učenja, kjer so imeli
Teatro Trono delavnico za učitelje in učiteljice pa tudi zaključno gledališko predstavo
Dežela brez zla. Skupina je v občini Nova Gorica priredila še dve predstavi pred
domovoma za starejše Gradišče in Nova Gorica, prav tako pa v imenu prijateljstva
zasadila dve drevesi z županom občine Nova Gorica, g. Miklavčičem. Eden od
vidnejših dogodkov je bilo nedvomno tudi gostovanje Teatra Trona v Slovenskem
narodnem gledališču Nova Gorica, s katerim smo uspeli s skupnimi močmi postaviti







predstavo Dežela brez zla tudi za širšo javnost. Dogodek je svečano otvoril tudi
podžupan občine Nova Gorica, g. Kogovšek. Vstopnice za predstavo so bile
razprodane.
Humanitas je bil tekom projekta 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 2021 smo
pripravljali in oblikovali sprotne vsebine za projektno FB stran in Instagram, pripravili
pa smo tudi številne video vsebine za najmlajše ter zasnovali digitalno video
kampanjo Word of the month. Humanitasova koordinatorica projekta Manca je bila
povabljena na pogovor v imenu celotnega konzorcija z mrežo Platforma - the panEuropean coalition of towns and regions, ki je po pogovoru izdala tudi publikacijo o
vtisih iz različnih projektov DEAR, kjer lahko najdete tudi Mančine misli. Ob koncu
projekta pa je sodelovala tudi na virtualni konferenci »Tell me your story« litvanske
mreže za globalno učenje, kjer je predstavljala projekt Culpeer4Change in izkušnje s
pripravo zidnih poslikav.
Za namene diseminacije rezultatov projekta Culpeer4Change smo skupaj z bolivijskim
umetnikom TinTinom oblikovali tudi otroško pobarvanko in rokovnik za učitelje za
leto 2022. Pobarvanke smo razdelili preko 800 otrokom iz vse Slovenije, rokovnike pa
razposlali 300 učiteljem in učiteljicam po vsej Sloveniji. Humanitas je bil skupaj z
nemškim partnerjem zadolžen tudi za pripravo promocijske publikacije o muralih
Culpeer4Change, ki bo izšla v začetku leta 2022.
Projektni partnerji so v letu 2021 že zagnali proces snovanja nove ideje za prijavo na
DEAR kot nadaljevanje projekta C4C; razpis naj bi bil objavljen spomladi 2022.

Projekt »Active Citizens Fund« (ACF): 2021 – 2024 (Javni razpis za institucionalno podporo CNVOS)
Letos smo bili kot ena od petih organizacij v Sloveniji izbrani na razpisu ACF za institucionalno
podporo nevladnim organizacijam, kar nam bo izdatno pomagalo pri osredotočanju na
pomembnejše cilje iz društvenega strateškega načrta. V prihodnjih treh letih bomo tako
programe na področjih globalnega učenja in razvojnega sodelovanja prepletli, da se bodo
njihovi učinki medsebojno krepili. Osredotočili se bomo na šest ključnih področij: aktivno
državljanstvo, okolje, migracije, razvoj, človekove pravice in medkulturnost ter tako
zagotavljali poglobljeno in široko pokrivanje področja globalnega učenja. Programe obeh
področij bomo izvajali v tesnem partnerstvu z drugimi akterji na področju globalnega učenja
in razvojnega sodelovanja, zlasti v Evropi in Afriki.


Poglobili bomo sodelovanje s pravično trgovino 3Muhe, okrepili delo na Klubu
učiteljic in učiteljev globalnega učenja ter širili podporno mrežo zunanjih sodelavk,
prostovoljcev in trenerk, ki bodo v okviru projektnih skupin sodelovali pri pripravi in
izvedbi novih projektov v skladu s poslanstvom organizacije. Vzpostavili bomo
vključujoče skupnostne prostore za namene izvajanja aktivnosti društva, razširitev
sedanje Hiše svetov ter za podporo iniciativ in gibanj mladih, oseb z migrantsko
izkušnjo drugih ranljivih skupin.



V prve pol leta institucionalne podpore smo v okviru prjketa Onkraj mehurčka uspeli
oblikovati in izpeljati natečaj za nagrado Naj učitelj_ica globalnega učenja, ki smo jo
novembra 2021 podelili prvič. Za Klub GU smo zbrali doslej pripravljene in oblikovane
metode globalnega učenja in jih natisnili v Humanitasovi zbirki metod globalnega
učenja, ki so jo prejele članice in člani Kluba GU. Pričeli smo številna nova
sodelovanja s šolami in fakultetami ter osveščali o pomenu globalnega učenja tudi
širšo javnost s pomočjo raziskovalne rubrike Onkraj mehurčka, ki smo jo pripravljali
v sodelovanju z MMC RTV Slovenija (več v projektu Onkraj mehurčka). Potekajo
dogovori o poglobljenem sodelovanju društva pri izvedbi izbirnega predmeta
Skupnostno delo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, za Fakulteto za uporabne
družbene študije pa smo opravljali mentorstvo študentkam pri izdelavi seminarske
naloge. Prenovili smo tudi Hišo svetov, dodali številna nova gradiva in zasnovali nov
program dogodkov (več v projektu Hiša svetov). Pripravili smo matrico za oceno
stanja organizacije skupaj z vsemi zaposlenimi in na več strateških sestankih uskladili
izbrane indikatorje v projektu ACF s širšim strateškim načrtom društva Humanitas.
Udeležili smo se tudi dveh komunikacijskih delavnic s priznanim strokovnjakom
Israelom Butlerjem v organizaciji CNVOS.

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 smo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu
sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin. V okviru projekta smo učitelje
in učiteljice usposobili za izvedbo delavnic analiziranja fotografij in kritičnega mišljenja.
V ta namen smo skupaj s partnerji pripravili priročnik o analizi fotografij in pisanju sporočil za
učitelje in učiteljice. Slednji so v nadaljevanju projekta vodili mlade čez aktivnosti analize
izbranih fotografij na temo na temo rasizma, podnebnih sprememb, enakosti spolov,
migracij, duševnega zdravja in medgeneracijske solidarnosti. V nadaljevanju so pripravili
sporočila solidarnosti ter le-ta v okviru mednarodne akcije, ki je potekala na mednarodni dan
boja proti rasni diskriminaciji 21. marca v vseh partnerskih državah, pošiljali posameznikom
in posameznicam v svoji skupnosti.
V letu 2021 smo v okviru projekta izvedli in sodelovali pri:
-

-

Redna partnerska srečanja preko spleta
Decembra 2020 smo šole pozvali k sodelovanju v projektu in odzvalo se je 14 učiteljic
iz 10 šol. Za njih je bilo izvedeno 3-dnevno usposabljanje na področju analize
fotografij in pisanja sporočil (Januar 2021)
Sodelujoči učitelji in učiteljice so spomladi 2021 izvedli aktivnosti za več kot 360
otrok, ki so poslali več kot 350 sporočil solidarnosti
Izvedba delavnice o izvajanju lokalnih akcij za 5 učiteljic
Izvedba treh lokalnih akcij v sodelujočih šolah

-

-

-

-

Nov poziv fotografom k sodelovanju in prispevanju fotografij za izvajanje aktivnosti
na 6 tem (rasizem, družbene neenakosti, podnebne spremembe, enakopravnost
spolov, mentalno zdravje in diskriminacija) v šolskem letu 2021-2022
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
Decembra 2021 smo šole ponovno pozvali k sodelovanju v novem krogu projekta.
Odzvalo se je 9 šol in 12 učiteljev in učiteljic, za katere je bilo januarja 2022 izvedeno
novo 3-dnevno usposabljanje na področju analize fotografij in pisanja sporočil
Prevedli in prilagodili smo priročnik za učitelje, ki jim bo služil kot orodje za izvajanje
aktivnosti v šolah v šolskem letu 2021-2022
Prevedli in natisnili smo ves potreben material za izvajanje aktivnosti v šoli
V šolskem letu 2020-2021 smo koordinirali izvedbo evalvacije projekta, ki jo je izvedla
zunanja evalvatorka
Novembra 2021 je bila v okviru projekta izvedena 6. Humanitasova nacionalna
konferenca globalnega učenja, na kateri je sodelovalo več kot 45 udeležencev (33
učiteljev in učiteljic ter partnerji) iz projekta BEST iz Hrvaške, Poljske, Italije, Francije
in Španije.
Vzporedno s konferenco je bilo izvedeno partnersko srečanje

Projekt »Upscaling peer-to-peer anti-bias education for promoting common values«
(PeerAct): 2020 – 2022 (Earsmus+)
V letu 2021 so se v sklopu projekta odvile raznolike aktivnosti mobilnosti.





Med junijem in avgustom smo pod okriljem EPTA izpeljali online usposabljanje za
mlade, ki si želijo vstopiti v polje antidiskriminacije. Online usposabljanja TAT
(Thematic awareness training) se je s strani Humanitasa udeležilo devet udeleženk in
udeležencev.
Usposabljanju je oktobra in novembra sledilo usposabljanje TTT (Train the trainer), ki
se ga je s strani Humanitasa udeležilo šest udeleženk in udeležencev.
V sklopu projekta so bile v letu 2021 s strani štirih mladih izvedenih štiri delavnice, ki
se jih je udeležilo 24 udeležencev in udeleženk.

Projekt »Key Competences for Young Europeans: Education to Empathy and
Interculturality« (KeyCode): 2020 – 2022 (Erasmus+)
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 začetku leta smo izvedli predstavitev projekta in usposabljanje učiteljic, ki so se
priključile projektu. Prihajajo iz petih šol iz celotne Slovenije. V lanskem letu smo
v sklopu projekta pripravili nabor dvanajstih metod globalnega učenja, ki so
dostopne izobraževalcem_kam na spletni platformi projekta in so prevedene v

angleščino. Prav tako smo na sodelujočih šolah z učenci in učenkami izvedli 12
delavnic in jih posneli. Videji bodo služili učiteljem_icam kot priprava na izvedbo
delavnice, dostopni pa so na spletni platformi projekta in youtube portalu.
Projekt »E-tick: E-learning platform on ethical communication«: 2018 - 2021 (Erasmus+,
KA2, strateško partnerstvo)
Zaradi epidemije Covid-19 se je projekt podaljšal do 31.8.2021, zato smo lahko organizirali še
multiplikacijski dogodek - zaključno srečanje s predstavitvijo projekta in delavnico za
učitelje. Dogodek smo organizirali skupaj z Zavodom Voluntariat, s tem pa projekt tudi
uspešno zaključili.
Projekt »E-tick: Feasibility meeting«
V sodelovanju z Zavodom Voluntariat in partnerji projekta »E-tick: E-learning platform on
ethical communication« smo bili vključeni v manjši projekt – pripravljalno srečanje,
namenjeno razmisleku o možnem nadaljevanju projekta. Septembra smo se tako udeležili
tridnevnega pripravljalnega srečanja, v okviru katerega smo ovrednotili izvedene aktivnosti
v okviru projekta ter iskali ideje za možno nadaljevanje. Rezultat srečanja je bila skupna
odločitev za prijavo nadaljevanja projekta v letu 2022. Z dogovarjanjem in usklajevanjem
glede prijave smo nato nadaljevali tekom jeseni in zime.
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.






V 2021 smo skupaj s partnerji razvili spletno platformo, namenjeno
usposabljanju učiteljev in učiteljic, ki želijo v poučevanje mladih vključiti tudi
vsebine, povezane z globalnim državljanstvom. Spletna platforma vsebuje; a)
smernice za izvajalce usposabljanja, b) spletni priročnik z opisi tematik, povezanih
z globalnim državljanstvom, ter metodami, kako te vsebine vključiti v poučevanje
mladih; c) primere dobrih praks ocenjevalnih orodij, spletnih platform idr., ki so
lahko učiteljem in učiteljicam v podporo pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti v
razredu.
Z usposabljanjem bomo začeli spomladi 2022, potekalo pa bo preko spletne
platforme, ki bo na voljo v 4 jezikih (angleščini, grščini, portugalščini in
slovenščini). Usposabljanje bomo najprej pilotno izvedli za učitelje in učiteljice
srednjih šol v Veliki Britaniji, na Cipru, Portugalskem in v Sloveniji ter ga nato po
potrebi prilagodili, da bo uporabno tudi širše.
Sodelovanje med projektnimi partnerji je bilo v 2021 precej okrnjeno, saj se
zaradi epidemije Covid-19 nismo uspeli srečati v živo (vsi partnerski sestanki so

potekali preko Zooma), poleg tega pa se je izkazalo, da imamo sodelujoče
organizacije zelo različen pristop k delu na projektu, še posebej k razvoju
izobraževalnih gradiv, pa tudi k partnerskem sodelovanju.
Projekt »Theater for Inclusive Practice« (TIP): 2021 – 2023 (Erasmus+, British Council)
Projekt se je zaradi epidemije pričel sredi poletja s trimesečno zamudo. Gledališče za kulturo
vključevanja je mednarodni projekt, osredotočen na zagotavljanje novega odziva na izolacijo
in izključevanje mladih, s ciljem razviti in preizkusiti trenerski program za raziskovanje in
razvijanje socialne vključenosti z uporabo tehnik participativnega gledališča z mladimi iz
ranljivih skupin iz Slovenije, Bolgarije in Velike Britanije.
V okviru projekta bomo skupaj z mladinskimi delavkami_ci, ki imajo lastne izkušnje
diskriminacije, oblikovali trenerski program in z njim naslavljali mlade, ki se soočajo z
diskriminacijo. S tem želimo doprinesti k večji opolnomočenosti mladih, ki so diskriminirani,
ozaveščati mlado generacijo, izobraževalke_ce in splošno javnost o izključevanju, razlogih in
kako se lahko približamo bolj vključujoči družbi, hkrati pa razviti nove kvalitetne, kreativne
in inovativne oblike mladinskega dela.
V letu 2021 smo v okviru projekta izvedli:
-

-

Več partnerskih srečanj prek Zooma
3-dnevni trenerski trening v Idriji, ki se ga je udeležilo 6 študentk iz Slovenije,
pripravnica iz Francije in 2 osebi z migrantsko izkušnjo, ki redno sodelujeta s
Humanitasom
Z udeleženkami_ci smo pripravili video s treninga, ki smo ga objavili na družbenih
omrežjih in spletu
Oblikovali smo program delavnic z gledališkimi metodami in globalnim učenjem za
kulturo vključevanja ter verzijo za partnerje

Projekt »My Creativity – My Power« (MCMP): 2021-2023 (Erasmus+)
Projekt se je zaradi epidemije pričel sredi poletja s trimesečno zamudo. Gre za mednarodni
projekt med organizacijami iz Slovenije, Italije, Avstrije in Poljske povezuje mladinske
delavke_ce, umetnice_ke ter mlade iz prikrajšanih okolij. Glavni cilj projekta je opolnomočiti
mlade med 13 in 23 let predvsem iz prikrajšanih okolij, da izrazijo svoje želje in zahteve z
ustvarjalnimi sredstvi (gledališče, ples, glasba, digitalne zgodbe itd.) in jih pripeljejo vse do
Evropskega parlamenta v Bruslju.
S projektom želimo prispevati k trajnostnemu razvoju in socialni vključenosti, saj bomo
mladim iz prikrajšanih okolij omogočili, da postanejo aktivni, sodelujejo s svojimi vrstniki na
nacionalni ravni in v EU ter skupaj na kreativen način izrazijo svoje zahteve po trajnostnem
razvoju, trajnosti in temeljnih pravicah. Inovativni pristopi k sodelovanju in medkulturnemu
dialogu bodo spodbujeni z uporabo metod pedagogike in gledališča zatiranih, globalnega
učenja, glasbe, plesa, ilustracije/stripov, video in digitalnega pripovedovanja zgodb.
V letu 2021 smo v okviru projekta izvedli:
-

Partnersko srečanje na Dunaju

-

Več partnerskih srečanj prek Zooma
Diseminacijski načrt projekta
Organizirali oblikovanje logotipa projekta
Predstavitveno delavnico za mlade za pristop k mobilnostim
Promovirali mobilnosti

Projekt »PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja
med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«: 2018 – 2022 (ZRSŠ / Evropski socialni sklad)






Projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZRSŠ, je namenjen krepitvi kompetenc
podjetnosti v gimnazijah. Zaradi epidemije Covid-19 je odpadlo nekaj predvidenih
aktivnosti, smo pa kljub temu uspešno izvedli usposabljanje za ekipo učiteljic z
Gimnazije Kočevje.
V sodelovanju s predstavnikom ZRSŠ smo izvedli tudi sklop spletnih usposabljanj za
učitelje in učiteljice različnih gimnazij o kompetenci »vizija«.
Učiteljem in učiteljicam smo tudi v 2021 nudili individualna svetovanja o
vključevanju globalnega učenja v delo z dijaki.
Vodja projekta je v okviru projekta pripravila tudi članek z naslovom Razvoj
podjetnostnih kompetenc s pristopom globalnega učenja, ki je bil objavljen v
strokovni reviji Vzgoja in izobraževanje (4-5/2021).

Projekt »Onkraj mehurčka«: 2021 (SLOGA / EU, MJU, MZZ)
Projekt je del večjega evropskega projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu
– Projekt predsedovanja EU 2020-2022«, ki ga izvajajo Združenje nemških razvojnih in
humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), portugalska Platforma nevladnih razvojnih
organizacij (Plataforma Portuguesa das ONGD), Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč (SLOGA) in Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj
(CONCORD).
S projektom smo prepoznavnost globalnega učenja poskušali doseči tudi onkraj našega
mehurčka – onkraj NVO ter učiteljev in učiteljic, s katerimi že sodelujemo oz. GU že poznajo.
V ta namen smo v okviru projekta:





analizirali doseg izobraževalnih aktivnosti Humanitasa in sorodnih organizacij s
področja GU;
izvedli 10 delavnic za učence in učenke OŠ in SŠ, usposabljanja GU za učiteljice in
učitelje in usposabljanje za univerzitetno profesorico in študentke, kjer Humanitas
do sedaj še ni bil prisoten ali pa je od sodelovanja minilo že več let;
zasnovali, promovirali in na nacionalni konferenci globalnega učenje 2021 podelili
nagrado za najboljšo učiteljico oz. učitelja globalnega učenja leta. K sodelovanju pri
izboru smo v žirijo povabili Piko J. Gramc, pedagoško svetovalko za družboslovje na
ZRSŠ in članico Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja, Živo Kavka Gobbo,
predsednico društva Focus ter Reneja Sušo, raziskovalca na kanadski univerzi
University of British Columbia ter dolgoletnega Humanitasovega sodelavca;





v okviru Hipe svetov organizirali dva dogodka za širšo javnost: pogovorni večer o
Afganistanu in tamkajšnji situaciji na področju izobraževanja, pravic žensk, mladih
idr. v sodelovanju z Ano Tasič in Humanitasovim afganistanskim prijateljem, ki
trenutno živi v Sloveniji in čaka na odobritev prošnje za azil, ter pogovorni večer o
dekolonizaciji izobraževanja z nagrajenko natečaja za najboljšo učiteljico globalnega
učenja 2021 Vero Granfol, učiteljico z OŠ Gornja Radgona, in Ano Salazar Torrez,
pedagoško vodjo gledališke skupine iz Bolivije.
krepili prepoznavnost globalnega učenja v širši javnosti s serijo medijskih prispevkov v
okviru kolumne »Onkraj mehurčka« na MMC RTV SLO, v kateri so svoje poglede na
svet, izobraževanje, odnos med globalnim severom in jugom, dekolonizacijo,
trajnostnim razvojem in drugimi temami delili posamezniki in posameznice z različnih
koncev sveta.

Projekt se je zaradi ponovnih omejitev v zvezi z epidemijo Covid-19 podaljšal za en mesec,
kar nam bo omogočilo izvedbo še dveh usposabljanj za učitelje in učiteljice v januarju 2022.
Projekt »Le z drugimi smo«: 2016 – 2021 (Pedagoški inštitut/Evropski socialni skladi, MIZŠ)
V 2021 smo nadaljevali s sodelovanjem s Pedagoškim inštitutom ter izvedli 1
seminar/usposabljanje za učitelje. Zaradi epidemije Covid-19 je več načrtovanih seminarjev
namreč odpadlo. Klub temu smo v 2021 projekt uspešno zaključili.

4. OSTALO
4.1. VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJCEV
V letu 2021 smo sodelovali z 12 prostovoljci in prostovoljkami, s katerimi ima društvo tudi
podpisane prostovoljske dogovore:



1 prostovoljka je prostovoljno delo opravljajo v trgovini 3 Muhe in opravila 130ur
dela;
5 prostovoljk in prostovoljcev je sodelovalo pri pisanju prispevkov v okviru Hiše
svetov, prevajanju besedil v angleščino oziroma slovenščino, priskočili so na pomoč
pri ostalih aktivnostih društva.

Osebe, vključene v prostovoljno delo, so v letošnjem letu pisale prispevke in recenzije knjig v
okviru Hiše svetov; prevajale (ang – slo in obratno) in priskočile na pomoč pri organizaciji
konference globalnega učenja. Srečanje s prostovoljci in prostovoljkami smo izvedli junija
2021, 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. V lanskem letu smo
objavili poziv za nove prostovoljke in prostovoljke, na katerega so se odzvale štiri nove
prostovoljke, ki trenutno delujejo kot informatorke v Hiši svetov ali pa pri sprotnih
aktivnostih društva. Nekatere izmed prostovoljk so vključene tudi v druge aktivnosti društva
kot trenerke oziroma udeleženke v projektih.

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).
4.2. PRIPRAVNIŠTVO
Med avgustom in decembrom se nam je na društvu pridružila pripravnica Laura Canellas
Bauza iz Francije. Pripravništvo je potekalo v sodelovanju z društvom Focus, saj je del časa
preživela tudi na Focusu. V sklopu pripravništva je na samem začetku opravila spletni tečaj
globalnega učenja in tečaj etičnega komuniciranja Etick. Tekom pripravništva se je posvečala
urejanju prostora Hiša svetov v Mestni knjižnici Ljubljana. V sodelovanju z Arabskim
inštitutom v Franciji je poskrbela za naročilo 12 novih gradiv za Kotiček brez meja. V
Trubarjevi hiši literature je organizirala dogodek o Afganistanu, prav tako pa je z mladimi
izvedla svojo prvo delavnico globalnega učenja. Delala je še na projektu KeyCode, kjer je
pomagala s snemanjem delavnic in Culpeer4Change v sklopu katerega se je udeležila
partnerskega srečanja v Nemčiji in nas podpirala pri gostovanju Teatro Trono iz Bolivije.
4.3 DRUGE INICIATIVE DRUŠTVA
Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja
Tudi v 2021 smo nadaljevali z organizacijo srečanj našega Kluba globalnega učenja in
organizirali ter izvedli 3 srečanja in usposabljanja članic in članov Kluba. Vseskozi smo nudili
mentorsko podporo in pomoč ob naslavljanju globalnih izzivov in pošiljali mesečne metode
globalnega učenja na teme aktualnih svetovnih dni. Gradiva in metode je dobivalo 85
učiteljev in učiteljic iz cele Slovenije. Za članice in člane smo zbrali in natisnili Humanitasovo
zbirko metod globalnega učenja, ki smo jih pripravljali zadnje 3 leta. Z vodjo pravične
trgovine v Sloveniji, Živo Lopatič, smo se dogovorili za strokovni izlet v čokoladnico Zotter, ki
pa smo jo zaradi poslabšanja epidemioloških okoliščin jeseni 2021 prestavili na 2022. Kot
novost smo v lanskem šolskem letu uvedli plačilo simbolične članarine, ki nam bo pomagala
pri stroških priprave in oblikovanja mesečnih metod globalnega učenja.
Za naše delo s področja izobraževanja učiteljic in učiteljev smo na svečani podelitvi pohval in
priznanj prejeli posebno pohvalo Društva učiteljev geografije Slovenije.
Gibanje »Zate, zame, za svet«
V letu 2021 smo začrtali promocijo gibanja »Zate, zame, za svet« v obliki šolskih krožkov
globalnega učenja in se že pričeli dogovarjati z izbranimi učiteljicami in učitelji po Sloveniji.
Krožke bomo s pomočjo novih trenerk globalnega učenja in članic ter članov Kluba GU
zagnali v 2022, saj nam je bil večji del leta 2021 zaprt dostop do šol.

4. 4 PR in SODELOVANJE Z MEDIJI
V letu 2021 je bilo največ objav povezanih z natečajem in nagrado Naj učiteljica globalnega
učenja ter raziskovalno rubriko Onkraj mehurčka, ki smo jo pripravljali skupaj z MMC RTV
Slovenija, pa tudi v povezavi z gostovanjem skupine Teatro Trono. O aktivnostih društva

Humanitas in vsebinah globalnega učenja so denimo poročali RTV Slovenija, Vestnik,
Slovenske novice, Val202 in drugi:


















Portal Sio.si: https://sio.si/2021/11/22/naj-uciteljica-globalnega-ucenja-2021-je-veragranfol/
Dnevnik RTV Slovenija: https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174823639
Val202: https://val202.rtvslo.si/2021/11/izberite-ime-tedna-79/
Agora, Avstrija: https://www.agora.at/news/detail/najboljsha-uchiteljica-globalnegauchenja-i-ausgezeichnete-lehrerin
Globalno-ucenje.si: https://globalno-ucenje.si/vanessa-andreotti-o-globalnemucenju-rasizmu-in-dvolicnosti/
Raziskovalna rubrika MMC RTV Slovenija in društva Humanitas ONKRAJ MEHURČKA:
https://www.rtvslo.si/onkraj-mehurcka
Rtv Slovenija: https://twitter.com/hashtag/Onkrajmehurcka?src=hashtag_click
Slovenske novice: https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/vera-granfol-jenaj-uciteljica-globalnega-ucenja/
Edusinfo: http://www.edusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/290071
Val202: https://podcasts.apple.com/us/podcast/ana-salazartorrez/id384355031?i=1000544825981
Val202: https://val202.rtvslo.si/2021/11/evropa-osebno-200/
Vestnik: https://vestnik.si/osebnostleta
Radio Študent: https://radiostudent.si/kultura/kulturne-novice/teoreticnadekolonizacija
Pomurec:
https://www.pomurec.com/vsebina/65120/Vera_Granfol_postala_najboljsa_uciteljic
a_globalnega_ucenja_
MOL: https://www.mojaobcina.si/ljubljana/novice/projekt-pilotne-mrezevkljucujocih-organizacij-mestne-obcine-ljubljana.html
Radio1 in Radio Koper – November 2021 – novice o posaditvi dreves s skupino Teatro
Trono in županom občine Nova Gorica

Naš glavni kanal za komuniciranje s sledilci in sledilkami je v letu 2021 ostal Facebook.
Objavljenih je bilo preko 300 objav. Število všečkov je skozi celo leto naraščalo, do konca leta
je Humanitasovemu profilu sledilo 2530 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, viralna objava ob referendumu za vodo pa je dosegla preko 20.000 ljudi.
Plačljivih objav nismo imeli.
4.4 SODELOVANJE Z NVO, MREŽAMI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI
SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
V juliju je potekel enoletni mandat koordinatorici delovnega področja Viktoriji Kos. Za
ponovno kandidaturo se ni odločil nihče iz Humanitasove ekipe.

V sklopu delovnega področja je bil v lanskem letu sprejet in potrjen Kodeks o etični uporabi
in pripravi podob ter sporočil, izobraževalnih gradiv in izobraževanj ter projektov za
organizacije, ki delujejo na področju globalnega učenja, razvoja ter humanitarne pomoči. Do
uradnega podpisa s strani organizacij še ni prišlo.
Delovna skupina za pripravo akcijskega načrta za pripravo dokumenta v sestavi Viktorija Kos,
Tina Trdin in Marjan Huč je v novembru pripravila končno verzijo osnutka in ga poslala
članom in članicam v komentiranje.
Srečanj delovnega področja se ob opustitvi vloge koordinatorice udeležujejo zaposlene,
glede na razpoložljivost.
Za Platformo SLOGA smo v okviru evropskega projekta Climate of Change izvedli fokusno
skupino z mladimi in pripravili obsežno poročilo o izsledkih fokusne skupine.
Koalicija NVO za spremljanje položaja beguncev in migrantov
Tudi v 2021 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 osebam z mednarodno zaščito, 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, za dva študenta iz Palestine pa pomagali pri oblikovanju donatorske kampanje za
nabiranje sredstev za potovanje v Slovenijo.
Civilno družbena iniciativa BDS
Humanitas je tudi v 2021 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.
Sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami







Za Zvezo prijateljev mladine Slovenije smo pripravili teoretični uvod o pravici do
vode za njihovo novo publikacijo Evropa v šoli 2021/22 – Brez modre ni zelene, brez
vode ni življenja.
Še naprej smo vključeni tudi v mrežo nevladnih organizacij s področja okoljevarstva,
Plan B za Slovenijo.
Pridružili smo se tudi dvema večjima civilnodružbenima iniciativama, Glasu ljudstva,
v okviru katerega smo pripravili izhodišča za zahteve po nuji vključevanja globalnega
učenja, ter Referendumu za vodo, v okviru katerega smo se vključevali tudi v predreferendumske oddaje in soočenja.
Z namenom opolnomočenja in opremljanja (mladinskih) organizacij za bolj
vključujoče in kvalitetno delo z mladimi smo se s pobudniki mreže, Društvom Parada
ponosa in mladinskimi ter sorodnimi organizacij, ki v Mestni občini Ljubljana delujejo
na področju vključevanja mladih iz marginaliziranih skupin, povezali v Mrežo
vključujočih organizacij. S tem se želimo organizacije opolnomočiti in medsebojno

podpreti pri delovanju na področju vključevanja in nediskriminacije. Ena izmed
aktivnosti v sklopu mreže je bila tudi priprava orodja Kamra, kamor organizacije
vpisujejo svoje pripomočke, metode in ostalo, kar lahko delijo z drugimi
organizacijami in ki prispeva k bolj vključujočemu in kvalitetnemu delu z mladimi.

5. FINANČNO POROČILO
5.1 PROGRAM »PODPORE OTROKOM IN LOKALNIM SKUPNOSTIM«:
V letu 2021 smo imeli na programu podpore otrokom in lokalnim skupnostim (v
nadaljevanju: podporništvo), vključno s slovenskim botrstvom, 52.524,48 € prihodkov (kar je
5.126,47 eur manj kot v letu 2020). Odhodkov je bilo 52.915,77 € (kar je 1.296,40 € manj kot
v letu 2020), prenosa neporabljenega denarja v leto 2022 pa je (predvsem zaradi večjega
prenosa sredstev iz leta 2020) še vedno precej, in sicer 19.375,66 €.
Za administracijo (plače, bančne provizije, administrativni in vzdrževalni stroški vezani na
program botrstva) smo v letu 2020 porabili nekaj manj kot 20 % prihodkov, kar je v skladu s
smernico programa podporništva, da se za administracijo porabi na letni ravni do 20% letnih
prihodkov.
Vsakoletni problem na podporništvu je še naprej prisoten – padanje prihodkov s strani
donacij podpornikov in podpornic, na drugi strani so pa stroški administracije programa ves
čas približno enaki. Precejšen del administrativnih stroškov programa podporništva smo kot
prejšnja leta krili tudi iz naslova evropskih projektov in prihodkov iz naslova plačljivih
delavnic programa globalnega učenja.

5.2 PROGRAM »GLOBALNO UČENJE«:
V letu 2021 smo zopet uspeli zmanjšati tako preneseni negativni rezultat preteklih
zaključenih projektov (Voda, GEAgora, Culpeer (Erasmus+), Svetovne lutke in stari projekti
MOL), kot tudi prenesenega minusa na režiji iz preteklih let. Tekoči projekti so se v letošnjem
letu finančno pokrivali, negativnih rezultatov ni bilo. Na postavki skupnega rezultata
zaključenih projektov, ki smo jo odprli leta 2020, smo tako še zmanjšali minus, in sicer na 2.083,28 eur (lansko leto je znašal -4.800,17 €).
Na režiji smo leto 2021 prav tako zaključili s pozitivnim rezultatom (presežek prihodkov nad
odhodki je bil 3.480,29 €), zato nam je prav tako uspelo zmanjšati minus na režiji iz preteklih
let, ki zdaj znaša le še -3.405,36 €. Postavka plačljivih delavnic in prihodkov ter odhodkov
izven projektov je prav tako izkazovala presežek v višini 1.847,24 €.
Tekoče poslovanje društva je v letu 2021 zabeležilo presežek prihodkov nad odhodki v višini
38.545,34 €, kar je v veliki meri posledica pričetka nekaterih projektov, za katere smo že
dobili nakazilo vnaprej, dejavnosti (in stroški) pa še niso pričele potekati. Prenesena izguba iz
preteklih let je znašala -10.467,63 €, ki smo jo kot rečeno uspeli konkretno zmanjšati.
Kumulativni rezultat društva v letu 2021 je tako -3.641,40 €. Podrobno finančno stanje
projektov in segmenta podporništva je razvidno v tabeli, ki je priloga temu poročilu.

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
Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Bilanca stanja na dan 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi
2021

2020

175.843,29

83.851,91

1.651,66

2.419,94

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

468,20

1.236,48

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

112.933,37

75.691,53

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

3.575,42

4.430,51

105.357,95

67.261,02

61.258,26

5.740,44

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

2021

2020

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

175.843,29

83.851,91

A. SKLAD

(-1.225,51)

(-7.271,45)

I. Društveni sklad

(-1.225,51)

(-7.271,45)

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

12.273,30

91.123,36

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

0,00

0,00

12.273,30

91.123,36

164.795,50

0,00

0,00

0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

III. Kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Zunajbilančne 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 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi
2021

2020

5.657,34

1.889,03

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

274.163,50

227.622,31

5. Stroški blaga, materiala in storitev

107.435,26

53.884,28

3.617,83

7.645,04

b) Stroški storitev

103.817,43

46.239,24

6. Stroški dela

123.186,11

131.059,12

a) Stroški plač

89.634,14

93.059,12

b) Stroški pokojninskih zavarovanj

7.932,62

8.235,73

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

6.523,00

6.953,32

19.096,35

22.810,95

7. Odpisi vrednosti

768,28

1.006,26

a) Amortizacija

768,28

1.006,26

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

225,08

491,65

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

0,02

7,62

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

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

č) Drugi stroški dela

8. Drugi poslovni odhodki

2021

2020

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

0,00

0,00

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

0,21

10,17

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

0,00

0,12

15. DRUGI PRIHODKI

0,00

0,00

16. DRUGI ODHODKI

42.147,97

42.478,59

12,01

0,70

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

6.045,94

588,07

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0,00

0,00

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

4,14

4,39

17. Davek od dohodkov

