Kdo jsme
Jsme vzdělávací nezisková organizace, která od roku 2004 přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáháme učitelům s výukou aktuálních témat dneška a
zároveň o tématech otevřeně mluvíme s žáky a informujeme o nich veřejnost.
Podporujeme tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

Za podporu děkujeme
Naše činnost by nebyla možná bez aktivní pomoci zaměstnanců, dobrovolníků,
stážistů, zapojení škol a bez podpory institucí a dalších dárců. Děkujeme.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Vizí ARPOKu je podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti,
která je Aktivní, Respektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl Odpovědnosti.
A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost)

Rok 2017 v číslech
Provázeli jsme 9 Světových škol v jejich cestě za získáním či udržením si titulu
Světová škola.
Na 7 školách jsme zrealizovali 8 Živých knihoven pro žáky.
Do Týdne globálního vzdělávání se zapojilo 7 škol.
V mateřských, základních a středních školách naši lektoři odučili 78 výukových
programů pro 1 935 dětí a žáků, 5 tematických dnů pro 260 žáků.
Celkem 70 pedagogů se účastnilo seminářů na téma Živá knihovna jako metoda
výuky a Diskuze ve výuce. Na třetím ročníku konference Učíme o globálních
souvislostech se inspirovalo 75 pedagogů.
Vydali jsme 2 publikace: Živá knihovna jako metoda výuky. Vzdělávání příběhem
a sborník z konference Učíme o globálních souvislostech III.
Veřejnosti jsme nabídli cyklus 10 besed s odborníky na rozvojovou a humanitární pomoc, kterých se účastnilo 655 zájemců o tato témata.
Podali jsme 10 projektových žádostí.
Pro studenty Pedagogické fakulty UP jsme realizovali 9 lekcí GRV a na Katedře
sociologiie a andragogiky Filozofické fakulty UP jsme odučili předmět Protipředsudkové workshopy.
Na www.arpok.cz/eshop nabízíme 52 produktů, prodali jsme 13,5 kg fairtrade
kávy a 133 ks fairtrade čokolád.
Posílili jsme týmového ducha na 4 společných akcích a naši zaměstnanci strávili
4 měsíce pracovně v zahraničí. Pro ARPOK pracovalo 8 zaměstnanců, 19 dobrovolníků a 2 stážisté. Rozbili jsme 2 sluchátka na skype a posílili jsme tělo při
251 sportovních aktivitách.
V našem týmu přišlo na svět 1 dítě
Účastnili jsme se 16 setkání olomouckého klubu Business for Breakfast.

Vzdělávání, které přináší jiný
pohled na svět
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Na čem jsme pracovali
KONFERENCE
Třetí ročník konference Učíme o globálních souvislostech se konal 18. dubna
2017 a nesl podtitul Globální rozvojové vzdělávání v naší škole.
V dopoledních hodinách diskutovali panelisté na téma Globální rozvojové vzdělávání v naší škole. Zazněly například otázky „Jak se vyrovnávat s problémy a limity, které ve zprávě České školní inspekce o výuce globálních témat zaznívají? Co a
jakým způsobem funguje dle zkušeností pedagogů? Jaké kanály máme k dispozici,
abychom nápady a věci, které fungují, mezi sebou mohli sdílet?“
V odpoledním bloku se konalo několik praktických dílen. Účastníci konference absolvovali workshop na téma Principy nezraňující komunikace a globální
témata s Jakubem Švecem z organizace Mantaedu, workshop na téma Příběh
banánu s Pavlou Kotíkovou z Ekumenické akademie, workshop Menu pro změnu s Terezou Čajkovou a Andreou Tláskalovou z organizace Glopolis a
workshop na téma Živá knihovna jako metoda výuky se Zuzanou Plachkou a
Karin Majerovou z ARPOKu.

workshop
Příběh
banánu

SVĚTOVÁ ŠKOLA
Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný
život v globalizovaném světě. Ve školním roce 2016/2017 jsme provázeli
devět škol v cestě za získáním či udržením si titulu Světová školy.

Co se těmto školám podařilo?
Žáci ze ZŠ Fryčovice překonávali stereotypy a předsudky na tzv. Mezinárodním trhu za účasti zahraničních studentů. Gymnazisté z Kojetína vytvořili
výstavu o chudobě v Kambodži a uspořádali sbírku pro tamní sirotčinec.
Studenti Gymnázia Olomouc-Hejčín seznámili 120 žáků ze tří
olomouckých škol s problematikou diabetu a podvýživy. Žáci ze ZŠ a MŠ
Olomouc-Nemilany uctili památku obětem holokaustu putováním
za pamětními kameny Stolpersteine. Děti ze ZŠ Lobodice připravili ochutnávku vlastnoručně vyrobených jídel z lokálních potravin a vytvořili i kuchařku.
Tým žáků ze ZŠ Jindřichov, okres Bruntál se věnoval ochraně orangutanů a
problematice palmového oleje. Žáci ze ZŠ Ptení nakoupili kozy pro chudé
africké rodiny, a to vše díky charitativnímu občerstvení „na Čarodějnicích“, kde
vybrali 7 400 Kč. Ve školním roce 2016/2017 byl titul Světové školy
udělen školám ZŠ Fryčovice a Gymnázium Kojetín. Od září 2017 se na ZŠ
E. Valenty v Prostějově zabývají tématem Škola pro všechny a ZŠ L. Janáčka
Hukvaldy usiluje o pomoc dětem v Africe.

Navazující aktivitou pro vybrané žáky a učitele byla panelová diskuze Tvoje
cesta, tvoje stopa na téma „Udržitelný cestovní ruch“, která se uskutečnila
dne 23. listopadu 2017 v olomouckém Divadle hudby. S experty na danou
problematiku diskutovalo 70 žáků a pedagogů ze zapojených škol.
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ŽIVÉ KNIHOVNY
Při organizaci Živých knihoven jsme se zabývali tématy stereotypů a předsudků,
ale také naší identitou. Pro zájemce jsme vytvořili metodickou příručku
s názvem Živá knihovna jako metoda výuky. Vzdělávání příběhem.

Živá
knihovna
na střední
škole
řezbářské
v Tovačově

ROZVOJOVÉ VEČERY
Během roku jsme uspořádali 10 rozvojových večerů – besed s odborníky na
problematiku rozvojových zemí a rozvojové spolupráce.
Témata večerů byla: situace na Ukrajině, obchod s lidmi, uprchlické tábory
v Jordánsku a Iráku, férové banány, pomoc organizace Člověk v tísni
v Afghánistánu, situace v Jemenu, problém radikalizace mladých lidí, mikropůjčky, vnímaní rozvojové a humanitární spolupráce českou společností a
lékařská praxe v ozbrojených konfliktech. Tato aktuální témata přilákala
rekordních 655 návštěvníků.

Pro pedagogy a další pedagogické pracovníky jsme zorganizovali semináře, na
kterých se seznámili s metodou Živých knihoven. Mohli si např. vyslechnout zajímavé příběhy lidí (tzv. Živých knih) a také se seznámili s tím, jak lze
tuto metodu využít při výuce aktuálních témat jako je migrace, náboženství,
sociální vyloučení, chudoba apod. Dále jsme na dalších dvou seminářích Konstruktivní a respektující komunikace zjišťovali, jak diskutovat o citlivých
tématech jako jsou např. bezpečnost, multikulturalita či integrace a také, jak
podpořit u žáků porozumění a respekt a jak řešit náročné situace, které mohou při výuce nastat.

Rozvojový
večer
s Erikem
Taberym

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Světová
škola
ZŠ Fryčovice

Týden globálního vzdělávání se v České republice konal od 18. do 26. listopadu 2017 a nesl podtitul „Tvoje cesta, tvoje stopa!“ V deseti školách
se konaly výukové lekce o udržitelném cestovním ruchu a zúčastnilo se jich
více než 350 žáků.

NOVÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY AŽ DO ŘÍJNA 2020
Nové projekty Global Issues-Global Subjects a GET UP and GOALS! budou
pedagogy inspirovat při začleňování globálních témat do výuky a v tom jim budou pomáhat např. mezinárodní školení, nové metodické materiály nebo
e-learningové kurzy. Více o projektech najdete na http://arpok.cz/category/
projekty-aktualni/.

Finanční zpráva

Za podporu děkujeme

Zpráva auditora

Poskytovatelé dotací v roce 2017 (v tis. Kč)
Poskytovatel

Naše činnost by nebyla možná bez aktivní pomoci zaměstnanců, dobrovolníků,
stážistů, zapojení škol a bez podpory institucí a dalších dárců. Děkujeme.

Částka

Česká rozvojová agentura

1 992

Olomoucký kraj

150

Statutární město Olomouc

15

Úřad práce Olomouc

18

Celkem

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ARPOK, o. p. s. k 31. 12.
2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

2 175

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti ARPOK, o. p. s. k
31. 12. 2017 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za
správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ARPOK, o. p. s.

Dárci v roce 2017 (v tis. Kč)
Poskytovatel

Částka

Komentář

Jakub Švec

10

Nepeněžní dar

Drobní dárci

58

Finanční dary

Nadační fond
Pomozme dětem žít lépe

50

Nadační příspěvek

Nadace Pangea

20

Nadační příspěvek

Provedli jsme audit účetní závěrky společnosti ARPOK, o. p. s., která se
skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12.
2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční
zprávě společnosti ARPOK, o. p. s. k 31. 12. 2017 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou
účetní závěrkou.

Děkujeme partnerům ve společných projektech:



Charita Česká republika



Člověk v tísni - Varianty



Multikulturní centrum Praha



ADRA, o.p.s.

Audit provedla společnost:
22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, oprávnění KAČR č. 2092

V neposlední řadě děkujeme všem pedagogům a školám, které jsou zapojeny
do našich projektů.
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Účetní tabulky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PASIVA

ROZVAHA
AKTIVA

Stav k první- Stav k
mu dni účet. posled.
období
dni účet.
období

Stav k první- Stav k
mu dni účet. posled.
období
dni účet.
období

hlavní

A. Vlastní zdroje celkem

418

250

A. Náklady

A.I. Jmění celkem

694

358

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

774

1. Vlastní jmění

100

100

358

594

258

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných pohledávek

-276

-108

x

-108

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

61

61

2. Fondy

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

61

61

A.II. Výsledek hospodaření celkem

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-61

-61

1. Účet hospodářského výsledku

7. Oprávky k samostatným hm. mov. věcem

-61

-61

2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

1104

600

B. Cizí zdroje

686

350

B.I. Zásoby celkem

247

111

B.III. Krátkodobé závazky celkem

676

241

1. Materiál na skladě

150

86

97

25

169

52

3

3

B. Krátkodobý majetek celkem

7. Zboží na skladě a v prodejnách
B.II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy

49

13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů
územ. sam. celků

166

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

688

406

9

4

679

402

1. Peněžní prostředky v pokladně
3. Peněžní prostředky na účtech

20

4. Ostatní závazky

3. Opravy a udržování

7
36

6. Ostatní služby

350

III. Osobní náklady

1954

10. Mzdové náklady

1525
429

IV. Daně a poplatky

1

128

127

15. Daně a poplatky

1

7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

66

59

V. Ostatní náklady

9. Ostatní přímé daně

14

14

16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní
pokuty a penále

8

19. Kursové ztráty

6

22. Jiné ostatní náklady

8

VII. Poskytnuté příspěvky

8

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi org. složkami

8

5. Zaměstnanci

1

12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu

374

17. Jiné závazky

2

22. Dohadné účty pasivní

92

18

10

109

B.IV. Jiná pasiva celkem

1. Náklady příštích období

14

1. Výdaje příštích období

2. Příjmy příštích období

17

2. Výnosy příštích období

Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní účetní závěrka
ve složení: rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je uložena v Rejstříku obecně společností na www.justice.cz pod naším IČ
26842050.

23

2

10. Daň z přidané hodnoty

600

2. Prodané zboží

11. Zákonné sociální pojištění

31

1104

2759

4. Cestovné

-276

1. Dodavatelé

B.IV. Jiná aktiva celkem

AKTIVA CELKEM

hospodářská

PASIVA CELKEM

39
10

70

1104

600

Významné položky Výkazu zisku a ztráty:
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 1 954 tis. Kč
z toho:
- výše nákladů na mzdu ředitele včetně odvodů za zaměstnavatele
0 Kč
- výše nákladů na odměnu členů správní a dozorčí rady
0 Kč
Náklady celkem činí 2 759 tis. Kč
z toho:
- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb
- náklady pro plnění doplňkových činností
- náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti

2 759 tis. Kč
0 Kč
0 Kč
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NÁKLADY CELKEM

2759
hlavní

hospodářská

B. Výnosy

2651

I. Provozní dotace

2175

1. Provozní dotace

2175

II. Přijaté příspěvky

138

3. Přijaté příspěvky (dary)

138

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

279

Tržby za vlastní výkony a za zboží

279

IV. Ostatní výnosy

59

9. Zúčtování fondů

59

10. Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

2651

C. Hospodářský výsledek před zdaněním

-108

D. Hospodářský výsledek po zdanění

-108

