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“Žijeme s přesvědčením, že jsme se nenarodili pro jeden
kout světa, ale že celý tento svět je naší vlastí…”
Seneca
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O nás
Obecně prospěšná společnost Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK) byla založena
Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého v Olomouci (UP) v září 2004. Díky možnosti silného odborného zázemí univerzity
je naším hlavním cílem globální rozvojové vzdělávání a poskytování informací o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci.
Další činností je organizování rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí a České republice. ARPOK je také
jedním z členů platformy neziskových organizací - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS).

S p r á v n í r a d a - s t a t u t á r n í o rg á n s p o l e č n o s t i :
do října 2010
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí Katedry
rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, předseda
MUDr. Jitka Chalánková, náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje, místopředsedkyně
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

od října 2010
Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje, předsedkyně
Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
doc. PhDr. Lubor Kysučan, CSc., univerzitní
pedagog

Dozorčí rada:
do října 2010
Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, předseda
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., rektor UP
Prof. Pavel Ambros, Th.D., profesor teologie
Cyrilometodějské teologické fakulty UP
MUDr. Vítězslav Vavroušek, senátor, ředitel
nemocnice Šternberk
Ing. Martin Seidler, generální ředitel Mora
Aerospace, a.s. (zástupce podnikatelské sféry)

od října 2010
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí
Katedry rozvojových studií na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
předseda
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., prorektor UP
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor UP
prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.,
univerzitní pedagog
Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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Zaměstnanci:
Mgr. Petra Krylová, ředitelka (do října 2010)
Mgr. Ing. Lenka Dudková, koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání, ředitelka (od října 2010)
Mgr. Jitka Šádková
Mgr. Eva Málková
Mgr. Kateřina Štěpničková
Mgr. Veronika Ješátková
Bc. Kristýna Tillová
Lektoři globálního rozvojového vzdělávání:
Bc. Aleš Foltýnek, Mgr. Veronika Demlová, Bc. Petra Dostálová, Veronika Semelková, Lenka Pípalová
Dále externisté, dobrovolníci a praktikanti z řad studentů Mezinárodních rozvojových studií, kteří spolupracují na jednotlivých
projektech organizace.

Od roku 2007 je Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje akreditována Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR pod č. j. 26229/2007-25.
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Globální rozvojové vzdělávání v roce 2010
Globální rozvojové vzdělávání (GRV)
je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových
a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním
procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje tak, aby byli lidé schopni a ochotni
aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních procesů.

V roce 2010 jsme pokračovali v realizaci projektů globálního rozvojového vzdělávání - Lidé lidem, Svět do škol jinak, Džbán
plný kultur, ANYANA - děti a svět a Multikulturní výchova v Olomouckém kraji.

Naši lektoři
Výukové programy ARPOKu lektorovalo celkem deset stálých lektorů: Petra Dostálová, Veronika Demlová, Aleš Foltýnek,
Veronika Ješátková, Kristýna Tillová, Eva Málková, Jitka Šádková, Lenka Dudková, Lenka Pípalová a Veronika Semelková.

Realizace výukových programů
V roce 2010 naši lektoři realizovali 32 výukových programů globálního rozvojového vzdělávání (projekty Lidé lidem a Svět
do škol jinak) a 43 výukových programů multikulturní výchovy (projekt Multikulturní výchova v Olomouckém kraji), celkem
se výukových programů zúčastnilo 1 903 žáků. Pro 3 základní školy jsme realizovali projektové dny.

Do výukových programů se zapojily tyto školy:
ZŠ J. Železného Prostějov, Gymnázium Olomouc
Hejčín, ZŠ Loštice, ZŠ 1. máje Hranice,
Gymnázium Olomouc, Čajkovského, Gymnázium
Chotěboř, ZŠ Nemilany, Obchodní akademie
Přerov, ZŠ Dubicko, ZŠ Olomouc - Holice,
ZŠ Odry, Pohořská, ZŠ Karla staršího ze Žerotína
Bludov, ZŠ Olomouc, Řezníčkova, ZŠ Přerov,
Trávník, ZŠ Velký Újezd, ZŠ Příbor, Dukelská,
ZŠ Karviná-Hranice, Slovenská, ZŠ Litomyšl,
Zámecká, SZŠ Jaselská, Brno, ZŠ Potštát,
ZŠ Archlebov, ZŠ Strání, ZŠ Zlín, Okružní,
ZŠ Tršice, ZŠ Mysločovice, ZŠ Vrbátky,
ZŠ Bohumín, E. Beneše

Projektový den Afrika na ZŠ Karviná-Hranice, Slovenská.
Foto: archiv ARPOKu
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Začleňování globálních a multikulturních témat do ŠVP
na středních školách
Začleňování globálních a multikulturních témat do ŠVP na středních školách je nový dvouletý projekt, do kterého je zapojeno
5 středních škol z Olomouckého kraje (Střední odborná škola potravinářství a gastronomie v Jeseníku, Hotelová škola
V. Priessnitze v Jeseníku, Gymnázium Hranice, Gymnázium Kojetín a Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola
E. Pöttinga v Olomouci). S pedagogy těchto škol konzultujeme jak zapojit globální a multikulturní témata do výuky, vytváříme
aktivity na míru přímo pro potřeby daného pedagoga. V rámci tohoto projektu vzniká také příručka globálního
rozvojového vzdělávání, která využívá metod zážitkové pedagogiky a je určena pro „výuku“ mimo uzavřené prostory
(např. lyžařské výcviky, školy v přírodě, adaptační kurzy). Metodická příručka bude pro pedagogy připravena na podzim
roku 2011.

DOOR:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Program zahraniční rozvojové spolupráce

Multikulturní výchova v Olomouckém kraji
Cílem dvouletého projektu (červenec 2008–červen 2010) bylo začleňování multikulturní výchovy na ZŠ a SŠ v regionu Střední
Morava. Projekt se soustředil na představení sedmi menšin, se kterými se čeští žáci setkávají, a sice Romů, Rusů, Ukrajinců,
Vietnamců, Mongolů, Číňanů a obyvatel Zakavkazska. V rámci projektu vznikla metodická příručka pro pedagogy 2. stupně
ZŠ a SŠ s názvem Multi kulti: Menšiny v ČR, byl vytvořen webový portál www.multi-kulti.cz, putovní výstava o daných sedmi
menšinách, byly realizovány výukové programy pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol a semináře pro pedagogy.
Během celého projektu bylo realizováno 133 výukových programů pro 2 352 žáků a 5 seminářů, kterých se zúčastnilo
115 pedagogů. Výstava byla zapůjčena do 30 škol, kde ji zhlédlo 11 823 žáků.

DOOR:
Nadace rozvoje občanské společnosti, podpora z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu
EHP a Norského finančního mechanismu

Výstava Multi kulti na ZŠ Archlebov.
Foto: archiv ARPOKu

Realizace aktivity Krok vpřed na Gymnáziu Hranice.
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Realizace seminářů pro pedagogy
Od roku 2007 jsou semináře pro pedagogy akreditované MŠMT ČR pod č.j. 22984/2007-25-425, od května 2010
pod č.j. 15584/2010-25-333.
V roce 2010 jsme proškolili 123 pedagogů v rámci osmi seminářů (z toho dva semináře pro pedagogické sbory dané školy)
a dvou workshopů.
Témata seminářů – Multi kulti (3), Svět do všech předmětů (1), ANYANA - děti a svět (4). Workshopy byly realizovány v rámci
Krajských konferencí EVVO v Olomouci a Brně na témata ANYANA - děti a svět (1) a Džbán plný kultur (1).

Seminář Multi kulti v Šumperku.
Foto: archiv ARPOKu

Seminář Svět do všech předmětů v Olomouci.
Foto: archiv ARPOKu

Seminář ANYANA - děti a svět v Liberci.
Foto: archiv ARPOKu
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Projekt Global Curriculum
Jedná se o tříletý mezinárodní projekt realizovaný od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012, jehož cílem je zvýšit obecné povědomí
o rozvojové problematice a podporovat integraci témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do vzdělávacích kurikul
na základních a středních školách.
Na projektu spolupracuje celkem 40 škol z pěti zemí světa – Beninu (NEGO-COM), Brazílie (CECIP), České republiky (ARPOK),
Rakouska (Südwind) a Velké Británie (DEC Leeds). Za ČR se do projektu zapojilo 10 škol z Olomouckého kraje.
V průběhu prvního půlroku projektu byly osloveny
a vybrány školy. Dále byl na každé škole jmenován z řad
pedagogických pracovníků koordinátor (prostředník
mezi děním na škole a ARPOKem), který dále vytvořil tým
4 až 5 učitelů, kteří na projektu pracují.
Během školních prázdnin (červenec/srpen) vytvořil každý
učitel za svůj předmět tzv. akční plán, který zahrnuje
schéma realizace min. 10 aktivit GRV (název, cíl, délka,
stručná charakteristika) pro školní rok 2010/2011.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnázium Olomouc - Hejčín
Slovanské gymnázium, Olomouc
FZŠ Olomouc, Hálkova
ZŠ Horka nad Moravou
ZŠ Jana Železného Prostějov
ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov
ZŠ Loštice
ZŠ Nemilany
ZŠ Svatoplukova, Šternberk
ZŠ Velký Újezd

Od září do prosince bylo zrealizováno
167 GRV aktivit v 16 různých předmětech.
zrealizované aktivitě vyplnili učitelé
formuláře, ve kterých popsali a shrnuli
aktivity.

nejméně
Po každé
evaluační
výsledky

Čeští učitelé se účastní aktivit GRV v Leedsu ve Velké
Británii. Foto: archiv ARPOKu

V termínu od 10. do 15. října 2010 proběhla studijní cesta do Leedsu, které se zúčastnilo celkem 5 pedagogů (Mgr. Anna
Fryštacká – ZŠ Velký Újezd, Mgr. Ilona Křivohlávková – ZŠ Karla staršího ze Žerotína v Bludově, Mgr. Eva Matoušková ZŠ J. Železného v Prostějově, Mgr. Martin Stánec – Gymnázium Hejčín v Olomouci, Mgr. Eva Vonásková – ZŠ Svatoplukova
ve Šternberku).
Studijní cesty se zúčastnili i pedagogové z partnerských zemí, společně pak diskutovali témata GRV, sdíleli zkušenosti s jejich
začleňováním do výuky a v neposlední řadě se vzájemně kulturně obohacovali.
V průběhu září až prosince podporoval tým ARPOKu práci na školách prostřednictvím konzultací, ukázkových hodin
či vyhledáváním a zapůjčováním materiálů. Celkem se jednalo o 33 aktivit. Dále byly ve vybraných třídách zrealizovány evaluační
aktivity zkoumající postoje žáků k tématům GRV a MKV. Celkem se aktivit zúčastnilo 624 žáků v 26 třídách.
Mimo to se uskutečnila dvě setkání koordinátorů škol a byly uspořádány čtyři semináře pro pedagogy, kterých se zúčastnilo
celkem 65 učitelů z Olomouckého kraje.
Jako informační kanál mezi námi a školami, mezi školami navzájem, a to jak na národní tak mezinárodní úrovni, slouží webové
stránky projektu www.globalcurriculum.net.

DOOR

Projekt byl v prvním roce podpořen ze zdrojů
Evropské komise a z vlastních zdrojů ARPOKu.
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Rozvojové večery
ARPOK již od roku 2005 pořádá ve spolupráci s řadou odborníků veřejné besedy na témata z oblasti rozvojové spolupráce.
V roce 2010 se uskutečnilo 8 rozvojových večerů, které navštívilo přes 530 zájemců z řad veřejnosti.

„Uprchlíkem ve vlastní zemi“ (26. 1. 2010)
Kvůli vleklému konfliktu mezi vládou a rebelskými skupinami v jihoamerické Kolumbii žije jeden z nejvyšších počtů vnitřně
přesídlených osob. Lidí, kteří přišli o domov, práci, kořeny. Protože však nepřekročili hranici svého státu, podle mezinárodní
definice se neřadí mezi uprchlíky a nevěnuje se jim zdaleka taková pozornost. Jak jim lze pomoci? Studentka Univerzity
Palackého Markéta Tománková v Kolumbii tři měsíce vyučovala děti z vnitřně přesídlených rodin a o své zážitky se s diváky
podělila na lednovém rozvojovém večeru. Besedy se zúčastnilo 68 lidí.
„Hedvábná stezka včera, dnes a zítra“ (23. 2. 2010)
Oblastmi, kudy vedla starověká Hedvábná stezka, putovaly i pedagožky Katedry rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě UP
Lenka Dušková a Simona Šafaříková. Dojmy si odnesly mnohé: viděly, jak se vyrábí bavlna a hedvábí, slyšely vzpomínky
Uzbeků na masakr v Andižanu, pochopily nezastupitelnou roli stařešinů v místních komunitách. Na únorovém rozvojovém večeru,
který navštívilo 94 diváků, byla řeč i o proměně Ferganské kotliny z úrodné zelené nížiny na průmyslovou oblast plnou smogu
nebo o neziskových organizacích pracujících v oblasti.
„Srebrenica po patnácti letech od masakru“ (30. 3. 2010)
Březnový rozvojový večer proběhl ve spolupráci s festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který
organizuje společnost Člověk v tísni. Pro připomenutí uplynutí patnácti let od masakru ve Srebrenici, při němž bylo srbskými
ednotkami povražděno přes osm tisíc bosenských muslimů, byl promítán dokument Všude dobře, doma nejhůř režisérky Tamary
Milosević, který přiblížil nynější život v bosenské Srebrenici. Minulost zde stále není zapomenuta a doutná pod zdánlivě
poklidným povrchem. Jakákoli citlivější událost je zde vždy interpretována dvojznačně. Svižně natočený dokument Tamary
Milošević se skvělou hudbou Ilji Coriće vyvolává otázky, jakým způsobem se může město plné znesvářených obyvatel vyrovnat
se svou temnou minulostí.
Projekce pokračovala besedou k tématu s politologem Univerzity Palackého v Olomouci Adisem Šaranovićem, původem
z Bosny a Hercegoviny. Večera se zúčastnilo 43 lidí.

V dubnu 2010 se s návštěvníky Divadla hudby o své zkušenosti
z neklidného Pákistánu podělil student Univerzity Palackého Martin
Vylíčil. Foto: Kateřina Štěpničková

Ve spolupráci se Společností pro Fair
Trade a nadací Heartfelt Project
představujeme návštěvníkům
rozvojových večerů také konkrétní
formu, jak chudým zemím může každý
z nás pomoci,a to okamžitě
a jednoduše. Během besedy jsou
v prostorách divadla umístěny stánky
s výrobky Fair Trade a s rukodělnými
výrobky z dílny v Jihoafrické republice,
jejichž koupí návštěvníci přímo přispějí
zkvalitnění života zemědělců
v rozvojových zemích, respektive
afrických žen v tísni v případě Heartfelt
Projectu.
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„Bezpečnost a rozvoj v Pákistánu“ (27. 4. 2010)
Pákistán patří mezi země, kde si humanitární či rozvojový pracovník rozhodně nepřipadá bezpečně. Kancelář se zamřížovanými
okny je jako past, ze které nejde uniknout. Zbraň po tamních ulicích nosí téměř každý. Teroristické útoky v této zemi, která zažívá
něco jako renesanci náboženství, nejsou žádnou výjimkou. Jaká mohou být vysvětlení tohoto násilí a jak je interpretují místní
lidé? O cestě k bezpečnosti a rozvoji Pákistánu na dubnovém rozvojovém večeru mluvil Martin Vylíčil, student Mezinárodních
rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě UP, který v Pákistánu pracoval tři měsíce pro neziskovou organizaci Citizen’s
Commission for Human Development. Besedu navštívilo 41 lidí.
„Uganda: černá perla Afriky“ (5. 10. 2010)
Adopce na dálku® je v Česku poměrně známý a rozšířený způsob, jak pomoci dětem v rozvojových zemích – jednotlivci, školní
třídy i celebrity podporují vzdělávání „svého“ dítěte v Africe nebo Asii. Do zákulisí tohoto projektu jsme se podívali se studentem
Univerzity Palackého Ondřejem Suchánkem, který registroval nové děti a monitoroval výuku v podporovaných školách programu
Arcidiecézní charity Praha v Ugandě. Náš host se s diváky, kterých bylo 88, podělil také o zkušenosti z výuky angličtiny
na středním technickém učilišti sv. Karla Lwangy v Malongwe a dohlížení na stavbu nové charitní základní školy sv. Jana
Nepomuckého v Kiyagi. První říjnový rozvojový večer roku 2010 se konal v rámci osvětově-vzdělávací kampaně Česko proti
chudobě.
„Příběh trička z Indie aneb Ušili to na nás!“ (26. 10. 2010)
Jak dalekou cestu urazilo bavlněné tričko, než se dostalo až do vašeho šatníku? A v jakých podmínkách pracují dělníci
v továrnách na textil v Indii a Bangladéši? Tyto otázky publiku v sále Divadla hudby zodpověděli dokument Smlouva s ďáblem
a náš host ze Společnosti pro Fair Trade Michaela Rychtecká v následné debatě. Rozvojového večera, který se také konal
v rámci kampaně Česko proti chudobě, se zúčastnilo 76 lidí.
„Banát: minulost a budoucnost českých krajanských vesnic“ (30. 11. 2010)
Na karpatských hřebenech na jihozápadě Rumunska žije zhruba 2 000 českých krajanů, jejichž předci sem přišli za prací
v polovině 19. století. Do dnešních dnů si krajané v Banátu uchovali domácí jazyk, zvyky a tradice. Šetrné tradiční zemědělství
zachovalo neporušenou krajinu s krásnými výhledy, které oceňuje nejeden turista.
O českých tradicích, životě v horách a o projektu rozvoje šetrného cestovního ruchu, který má pomoci uchovat kulturní dědictví
české krajanské komunity v Rumunsku a zpomalit nebo zamezit odlivu lidí z regionu, vyprávěl Ivo Dokoupil, spolupracovník
společnosti Člověk v tísni. Besedy se zúčastnilo 31 lidí.

Hostem rozvojového
večera v říjnu 2010 byla
Michaela Rychtecká ze
Společnosti pro Fair
Trade, která koordinuje
kampaň Ušili to na nás!,
jež se věnuje zlepšení
pracovních podmínek při
výrobě oděvů v rozvojových zemích.
Foto: Kateřina Štěpničková
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„Izraelsko-palestinský konflikt v médiích“ (14. 12. 2010)
Média mají tendenci přinášet pouze ty nejsenzačnější a nejmorbidnější události a v případě Blízkého východu to platí
několikanásobně. Jaká je skutečná realita života v Izraeli a Palestině a jak moc se liší od mediálního obrazu této oblasti? Pohled
„dovnitř“, na faktické dění a život na Blízkém východě, nabídl Marek Čejka, jeden z nejuznávanějších českých odborníků
na problematiku Blízkého východu a autor či spoluautor několika knih o Blízkém východě, mj. právě vycházejících publikací
Dějiny moderního Izraele a Rabíni naší doby. Besedu si přišlo poslechnout 90 lidí.

Plný sál Divadla hudby naslouchá vyprávění politologa
a spisovatele Marka Čejky o izraelsko-palestinském konfliktu.
Foto: Kateřina Štěpničková

DOOR
Na finančním zajištění Rozvojových večerů se v roce 2010 podíleli poslankyně
MUDr. Jitka Chalánková, nakladatelství ANAG, spol. s r.o. (www.anag.cz),
kampaň Česko proti chudobě a ARPOK vlastními zdroji.
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Projekty, ve kterých jsme partnery
Jako již každoročně, tak i v roce 2010 nás oslovila řada jiných organizací s návrhy na spolupráci. Mezi ty významnější patřily
např. pražská organizace INEX-SDA, Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nebo
EDUCON.

Česko proti chudobě
Již tradičně se ARPOK na podzim roku 2010 připojil k celosvětové kampani Make Poverty History - u nás pojmenované Česko
proti chudobě. V rámci kampaně byly pořádány tyto akce:
MAKE POVERTY HISTORY vol. II
Dne 29. září se konala akce s názvem Make poverty history vol. II. Proběhla v olomouckém U-klubu a byla určena především
studentům VŠ a veřejnosti. Na úvod večera se promítal film ze senegalského prostředí s názvem Hyénes, který zapůjčil
INEX-SDA. Po jeho skončení byli účastníci informováni o kampani a o Rozvojových cílech tisíciletí (MDGs). Následovala
studentská párty. V průběhu celého večera se vždy jeden z organizátorů věnoval návštěvníkům u info stánku. Odpovídal na
otázky, rozdával informační a propagační materiály. Celkem se akce zúčastnilo cca 90 lidí. Na organizačním zajištění se podílelo
6 lidí, včetně dobrovolníků.
PROGRAMY NA ŠKOLÁCH
Od 1. do 31. října probíhaly na školách na Olomoucku výukové programy pro děti. Program, který byl v rámci ČpCh nabídnut
zdarma, měl název „Začarovaný kruh chudoby“ a byl určen především žákům základních a středních škol. Celkem se na pěti
školách (ZŠ Odry, Pohořská, ZŠ Loštice, ZŠ J. Železného Prostějov, ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov, ZŠ Olomouc,
Řezníčkova) uskutečnilo 10 výukových programů. V rámci těchto programů se žáci dozvěděli hlavní fakta o kampani Česko proti
chudobě, o MDGs a chudobě ve světě. Výukových programů se zúčastnilo téměř 260 dětí.
ROZVOJOVÉ VEČERY
Dalšími akcemi, které v rámci kampaně proběhly přímo v Olomouci, byly dva rozvojové večery, a to 5. a 26. října - více
o rozvojových večerech na straně 11.
JAK ŠLI FÍ A PÁ DO SVĚTA
O víkendu 6. a 7. listopadu se uskutečnila akce v obchodním centru Haná nazvaná „Jak šli Fí a Pá do světa“. Byla určena
nejmenším dětem v předškolním a raně školním věku, jejich rodičům (doprovodu) a veřejnosti. Součástí akce byl dětský koutek,
v němž si děti mohly za pomoci fiktivních postaviček Fí a Pá vyrobit hračky podle afrických postupů, zúčastnit se vzdělávacích
aktivit, her a soutěže zaměřené na rozvojové země. Součástí akce byla také výstava fotek z rozvojových zemí a výstupů ze škol,
které vytvářely děti v rámci výukových programů během října. Výstava oslovila především veřejnost v obchodním centru.
Během víkendu se našich aktivit zúčastnilo téměř 60 dětí.

Výroba afrických míčů v OC HANÁ. Foto: Veronika
Ješátková

Výukový program „Začarovaný kruh chudoby“ na ZŠ Karla
staršího ze Žerotína Bludov. Foto: Veronika Ješátková

14

VÝROČÍ ZPRÁVA 2010

Letní škola rozvojové spolupráce
ARPOK se stal i v roce 2010 partnerem projektu Letní škola rozvojové spolupráce, který pořádá Katedra rozvojových studií
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Letní škola seznamuje účastníky s problematikou rozvojových zemí,
jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktických rad a informací o aspektech života a práce v těchto zemích.

Projekt Letní škola rozvojové spolupráce je rozdělen na dvě části podle cílových skupin.
Letní škola rozvojové spolupráce
pro středoškolské studenty

Letní škola rozvojové spolupráce
pro vysokoškoláky a veřejnost

Jde o pobytový týden na konci června, kde se setkávají
středoškoláci z celé republiky, kteří byli vybráni
na základě předcházející soutěže. Pátý ročník se již
tradičně uskutečnil v Semetíně u Vsetína a zúčastnilo
se jej 24 středoškoláků. Pobytovému týdnu předcházely
besedy po celé ČR s lektory, kteří působili na projektu
v rozvojové zemi. Během týdne se účastníci letní školy
setkávali se zajímavými hosty z oblasti rozvojové
spolupráce (Markéta Kutilová - novinářka, Lenka Černá –
ředitelka firmy Excellent Plzeň obchodující s Fair Trade
výrobky, Vojta Musil – firma Dekonta a další), ochutnávali
exotická jídla nebo se vžili do role pracovníků továren
v Číně v simulačních hrách. Účastníci také pracovali
na svém výstupu (výstava, výuková hodina, zpravodaj
aj.), který pak měli možnost dokončit na podzimním
víkendovém setkání v Kozlově u České Třebové.

Druhá část projektu se koná v Olomouci na přelomu
měsíce srpna a září. Scházejí se zde zájemci
o rozvojovou problematiku z celé ČR a během týdne
mají možnost načerpat poznatky od expertů
na rozvojovou spolupráci i na humanitární pomoc.
Značný prostor je určen pro diskuzi mezi účastníky,
lektory a organizátory. V rámci workshopů, které jsou
organizovány v menších skupinách, mají účastníci
možnost osvojit si praktické dovednosti. Během
programu je rovněž prostor pro prezentaci vlastních
zkušeností a iniciativ.

Přednáška Vojty Musila z firmy Dekonta na téma Role
soukromého sektoru v rozvojové spolupráci.
Foto: archiv ARPOKu

KOORDIÁTORKY PROJEKTU:
Eva Málková (ARPOK), Eva Vernerová
(Katedra rozvojových studií)
VÍCE O PROJEKTU:
http://www.development.upol.cz/cs_CZ/
projekty/letni-skola

Vlaječková snídaně. Foto: archiv ARPOKu
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Budování kapacit státní správy, samosprávy a neziskového sektoru AO Vojvodina
v sociální oblasti
Roční projekt Olomouckého kraje podpořený z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR a Olomouckého kraje
navázal na dlouhodobou spolupráci Olomouckého kraje s autonomní oblastí Vojvodina v Srbsku. ARPOK byl partnerem projektu
a podílel se na realizaci jednotlivých aktivit.
V rámci projektu byl realizován seminář „Rozvoj sektoru sociální péče v AO Vojvodina a Olomouckém kraji“ (červen 2010, Novi
Sad), jehož hlavním tématem byl přenos znalostí a zkušeností z fungování programů sociální péče v ČR a v Olomouckém kraji.
Semináře se zúčastnili zástupci institucí ze sociální oblasti z Olomouckého kraje, kteří předávali zkušenosti ze své praxe
zástupcům státní správy a samosprávy (odbory sociálních věcí) a neziskových organizací z AO Vojvodina. Před zahájením
semináře v Novém Sadu měli čeští zástupci možnost navštívit několik tamních institucí sociální péče a získat tak konkrétní
představu o fungování sociálního systému v AO Vojvodina.
Druhou aktivitu v rámci letošního projektu představovala studijní cesta srbských partnerů do Olomouckého kraje (říjen 2010).
Během pětidenní návštěvy měli možnost navštívit různé instituce působící v sociální oblasti a seznámit se s jejich činností.
Po těchto seminářích a studijních cestách vypracovali účastníci z AO Vojvodina společně s partnery z Olomouckého kraje
dvojjazyčnou příručku shrnující získané zkušenosti z fungování institucí poskytujících sociální služby v obou státech. Příručka
byla distribuována organizacím zabývajícím se sociální péčí v AO Vojvodina a v Olomouckém kraji.
Poslední aktivitu v rámci projektu představovala výstava s názvem „Vojvodina na dlani“ (20. říjen–7. listopad 2010, Vlastivědné
muzeum, Olomouc), díky které se představili srbští amatérští fotografové českému publiku.

DOOR:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Program
zahraniční rozvojové spolupráce a Olomoucký kraj

Návštěva Víceměřic. Foto: archiv ARPOKu
Návštěva Domova Na Zámku v Nezamyslicích. Foto: archiv ARPOKu

Fotbal pro rozvoj, 16.–24. června 2010
Fotbal pro rozvoj je sportovně-vzdělávací projekt, který organizuje již pátým rokem pražská organizace INEX-SDA v regionech
ČR a na Olomoucku je partnerem projektu ARPOK.
V rámci tohoto projektu probíhají vzdělávací programy na středních školách doprovázené fotbalovými zápasy (jako tomu bylo
při „Dnech pro Fair play“). Tyto programy mají za úkol seznámit studenty středních škol s novou kulturou, poukázat na rozdílné
životní podmínky a také připravit studenty na setkání s přáteli s keňské partnerské organizace MYSA. I v tomto roce v červnu
přijela do České republiky skupinka mladých fotbalistů a fotbalistek, kteří během třítýdenního pobytu putovali po vybraných
regionech naší republiky. Letos keňský mládežnický tým zavítal do Prahy, Litvínova, nově do Poličky a již počtvrté také
na Olomoucko. V týdnu stráveném v Olomouci byly realizovány semináře na školách, koncert pro veřejnost na olomouckém
náměstí, fotbalový turnaj u hostujících Draků Šumperk a fotbalový turnaj pro veřejnost za účasti týmů z Keni, spolupracujících
škol i slavných fotbalových českých hráčů Tomáše Ujfalušiho a Davida Rozehnala.
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Zápas s domácím týmem Draci Šumperk.
Foto: archiv INEX-SDA

Mediální tvář projektu Tomáš Ujfaluši s členkami MYSA
týmu. Foto: archiv INEX-SDA

Zapojené školy na Olomoucku:
Gymnázium Olomouc - Hejčín
Slovanské gymnázium Olomouc
Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Emanuela
Pöttinga
Gymnázium Olomouc, Čajkovského

Společné trávení volného času v lanovém centru.
Foto: archiv INEX-SDA

PARTEŘI PROJEKTU A OLOMOUCKU:
Sokol Slavonín, město Olomouc, pivovar Bernard,
Pí-voda, mediálním partnerem bylo Radio Haná

Za organizaci děkujeme koordinátorce pro Olomoucko Hance Dudrové a všem zapojeným dobrovolníkům.
Více informací o projektu www.inexsda.cz, www.fotbalprorozvoj.org,
http://footballfordevelopment.net/
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Dobrovolníci a praktikanti
Téměř žádná nezisková organizace se neobejde bez pomoci dobrovolníků, stejně tak ARPOK. Vzhledem k neustálému rozvoji
agentury je nutné zapojení dobrovolníků do projektů a akcí organizace. Jejich zapojením poskytujeme prostor k neformálnímu
setkávání studentů. ARPOK nabízí dobrovolníkům prostor pro osobní rozvoj, kreativitu, samostatné myšlení a osobní vzdělávání
v podobě kurzů a seminářů. Dále jim umožňuje podílet se na realizaci rozvojového vzdělávání, přípravě rozvojových
a humanitárních projektů, kulturně-společenských a osvětových vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.
V roce 2010 pomáhalo ARPOKu 12 dobrovolníků, kteří se zapojili do kampaně Česko proti chudobě, pomáhali s Rozvojovými
večery a semináři pro pedagogy a sdíleli mezi sebou zkušenosti z vlastního zapojení do rozvojových projektů. ARPOK také nabízí
studentům VŠ možnost absolvovat povinnou praxi při spolupráci na některém z projektů. Praxe je většinou v rozsahu tří až čtyř
týdnů a je určena zejména studentům Mezinárodních rozvojových studií PřF UP. V roce 2010 absolvovalo v organizaci svoji praxi
4 studenti. Za jejich pečlivou práci jim děkujeme.

Projekt „Connecting Local Knowledge to Tackle Global Challenges“
Projekt vznikl na základě aktivity dobrovolníků, kteří spolupracují s ARPOKem. Základní aktivitou projektu bylo setkání
dobrovolníků z České republiky, Arménie, Moldavska, Ukrajiny, Ázerbájdžánu, Srbska, Makedonie a Bosny a Hercegoviny.
Setkání se konalo od 23. do 28. června 2010 v Olomouci a zúčastnilo se jej 20 dobrovolníků. Program se skládal z interaktivních
her, workshopů a seminářů na různá témata, např. migrace, lidská práva. Velký důraz byl kladen na vytváření možného
partnerství mezi jednotlivými organizacemi.
Tento projekt se uskutečnil hlavně díky zásluze Veroniky Semelkové a Petry Dostálové, moc jim děkujeme.

Práce s případovými studiemi.
Foto: archiv ARPOKu

Lanové centrum, budování důvěry.
Foto: archiv ARPOKu

Zapojené organizace:
ARPOK a Společnost pro Fair Trade (skupina Olomouc) z ČR, HUJ-Voluntary Service of Armenia z Arménie, Friend
of the Children z Moldavska, UYAC Alternative-V z Ukrajiny, „Goychay Development Center“ Youth Public Union
z Ázerbájdžánu, AURORA ze Srbska, Proevce Center for Rural Development z Makedonie a Hi Neighbour Youth
Center z Bosny a Hercegoviny.
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Rozvaha za rok 2010
Rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
AKTIVA
B. Krátkodobý majetek celkem
B. II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy

Stav k prvnímu dni
účet. období
449

Stav k poslednímu
dni účet. období
143

12

177

1

44

11

8. Daň z příjmů

1

9. Ostatní přímé daně
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočty
orgánů územních samostatných celků
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

8

46

-34

1. Pokladna

83

9

3. Bankovní účty
B. IV. Jiná aktiva celkem
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

-37
391
391

-43

449
Stav k prvnímu dni
účet. období
-321

143
Stav k poslednímu
dni účet. období
-18

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

124

A I. Jmění celkem

299

299

1. Vlastní jmění

100

100

2. Fondy

199

199

A. II. Výsledek hospodaření celkem

-620

-317

1. Účet hospodářského výsledku

36

2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

-440

-2082

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

-180

-353

B. Cizí zdroje

770

161

B. III. Krátkodobé závazky celkem

176

161

7

34

5. Zaměstnanci

111

185

7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
sam. celků
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

48

56

10

B. IV. Jiná pasiva celkem

594

1. Dodavatelé

-124

1. Výdaje příštích období

10

2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

584
449

10

143
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Hospodaření za rok 2010
Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
NÁZEV UKAZATELE

hlavní

Činnosti
celkem

I. Spotřebované nákupy celkem

196

196

1. Spotřeba materiálu

134

134

2. Spotřeba energie

62

62

II. Služby celkem

741

741

6. Cestovné

154

154

7. Náklady na reprezentaci

116

116

8. Ostatní služby

471

471

III. Osobní náklady celkem

1756

1756

9. Mzdové náklady

1398

1398

10. Zákonné sociální pojištění

358

358

IV. Daně a poplatky celkem

3

3

16. Ostatní daně a poplatky

3

3

V. Ostatní náklady celkem

158

158

18. Ostatní pokuty a penále

4

4

21. Kursové ztráty

23

23

22. Dary

79

79

23. Manka a škody

22

22

24. Jiné ostatní náklady

30

30

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

26

26

2880

2880

737

737

737

737

11

11

NÁKLADY CELKEM
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
IV. Ostatní výnosy celkem
18. Jiné ostatní výnosy

11

11

VI. Přijaté příspěvky celkem

181

181

VII. Provozní dotace celkem

1987

1987

VÝNOSY CELKEM

2916

2916

C. Hospodářský výsledek před zdaněním

36

36

D. Hospodářský výsledek po zdanění

36

36
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Příklady výukových programů a materiálů
VÝUKOVÉ PROGRAMY:
Mraveniště země pro 4. a 5. roč.
Máme doma cizince pro 4. a 5. roč.
Globální vesnice pro 6. až 9. roč. + SŠ
Jiný kraj, jiný mrav pro 6. až 9. roč. + SŠ
Začarovaný kruh chudoby pro 6. až 9. roč. + SŠ
Neviditelná ruka trhu pro 9. roč. + SŠ
Rozvojová spolupráce versus humanitární pomoc
pro 9. roč. + SŠ
Multi-kulti - výukové programy interaktivní a participativní
formou přibližují žákům 7 minorit žijících v České republice
(Romové, Ukrajinci, Rusové, obyvatelé Zakavkazska,
Vietnamci, Číňané a Mongolové).

BESEDY:
Lektoři ARPOKu se rádi podělí o své zkušenosti z pobytů
a cest po různých zemích. Nabízíme přednášky s promítáním
fotografií o vybrané zemi formou powerpointové prezentace
(včetně pracovního listu pro žáky) na jednu vyučovací hodinu.
nabízené země:
Kostarika, Keňa, Zambie, Moldavsko, Bosna a Hercegovina,
Izrael a Palestina, Rumunsko – Banát, Podkarpatská Ukrajina
cena: 15 Kč / žák / 45 minut

cena: 30 Kč / žák / 90 minut

METODICKÉ MATERIÁLY:
ANYANA - děti a svět

půjčovné – 200 Kč / měsíc, k zakoupení je pouze metodika na DVD – 300 Kč / ks (http://anyana.arpok.cz/)
V rámci projektu byl vytvořen metodický materiál, který umožní pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ začleňovat
multikulturní a rozvojová témata do výuky. Je složen z fotografií a krátkých příběhů o dětech z rozvojových zemí - Angoly,
Bosny a Hercegoviny, Jemenu, Moldavska, Mongolska, Srbska, Vietnamu a Zambie. Každému dítěti je věnován krátký
příběh a několik fotografií zobrazujících každodenní život (jak si hraje, s kým bydlí, co jí atd.).
Džbán plný kultur

půjčovné – 200 Kč / 2 týdny, tematický den s lektory – 1500 Kč / 4 vyuč. hodiny (http://dzban.arpok.cz/)
Moderní a velmi atraktivní tematické dny se věnují osmi prioritním zemím české zahraniční rozvojové spolupráce (Angola,
Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie). Jeden tematický den pojednává o jedné
zemi. Země je představena v širším geografickém kontextu včetně kulturních odlišností a svých problémů.
MULTI KULTI - Menšiny v ČR. Metodická příručka pro ZŠ. Menšiny v ČR. Metodická příručka pro SŠ.

cena příručky - 200 Kč (+ poštovné a balné), součástí příručky je CD zdarma (www.multi-kulti.cz/prirucky.html)
Metodické příručky představují život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců,
Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, která je rozdělená na dvě části. První část
slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které menšina pochází, druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro
realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině.
Výstava MULTI KULTI - verze pro ZŠ a SŠ

půjčovné - 100 Kč (+ poštovné a balné), doba půjčení dle dohody (www.multi-kulti.cz/vystava.html)
Výstava se skládá z osmi barevných obrázkových bannerů. Jeden banner je úvodní k celé výstavě, další jsou tematicky
rozdělené dle minorit (Číňané, Romové, Mongolové, Rusové, Ukrajinci, obyvatelé Zakavkazska a Vietnamci). Žáci a učitelé
na nich naleznou informace týkající se země, kultury, zvyků a také několik zajímavostí.
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Fotogalerie
2

1
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1 - Džbán plný kultur - Vietnamci na ZŠ v Přerově.
Foto: archiv ARPOKu
2 - Džbán plný kultur - Vietnamci na ZŠ v Přerově.
Foto: archiv ARPOKu
3 - Seminář Multi kulti v Šumperku. Foto: archiv
ARPOKu

4 - Den Afriky na ZŠ v Karviné. Foto: archiv ARPOKu
5 - Program v rámci kampaně Česko proti chudobě
na ZŠ v Odrách. Foto: Kateřina Štěpničková
6 - Den Afriky na ZŠ v Karviné. Foto: archiv ARPOKu
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