Výroční zpráva – rok 2021
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.

Kdo jsme
A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost)
O (Otevřenost) K (Komplexnost)
Jsme vzdělávací nezisková organizace, která od roku 2004 přináší do škol globální rozvojové vzdělávání (dále GRV).
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.

Rok 2021 v číslech

Školy
Provázeli jsme 16 škol na jejich cestě za získáním či
udržením titulu „Světová škola“. 20 škol a 687 žáků se
v „Týdnu globálního vzdělávání“ věnovalo
souvislostem mezi klimatickou změnou a módou.
Realizovali jsme 15 výukových programů a 40
tematických dnů pro žáky základních a středních
škol.

Učitelé
Celkem 215 pedagogů se účastnilo našich seminářů
a webinářů.: 40 v rámci projektu „Get up and Goals“,
39 v projektu „Global Issues-Global Subjects“,
48 v „Cestě do hlubin GRV“, 64 v rámci konference
„Učíme o globálních souvislostech“ a 24 v rámci
projektu „Aktivní občanství v globálních
souvislostech“.
Na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci jsme realizovali
9 vstupů pro studenty učitelství.
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Publikace
Vydali jsme 2 metodické příručky „Když se řekne GRV
– globální témata ve vybraných předmětech“, „Když
se řekne GRV – globální témata a komunikace“
a také 3 díly publikace „Světové dějiny lidstva“ včetně
metodické příručky.

Pro ARPOK pracovalo
8 zaměstnanců a zaměstnankyň,
3 lektorky a 3 stážistky, kteří posílili
tělo při 101 sportovních aktivitách,
vypili 250 g kávy týdně a měli první
online vánoční večírek.
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Aktivní
občanství
v globálních
souvislostech

Projekty
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Projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na
aktivizaci žáků ve škole i mimo ni a podporuje také
mezipředmětové vazby. Vede žáky i jejich učitele ke
hledání řešení problémů, která vedou k udržitelnosti
planety a podporují globální odpovědnost.
Do projektu je zapojeno 12 škol (3 střední a 9 základních)
z Olomouckého, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina.
V roce 2021 zorganizovalo 12 žákovských týmů 12 kampaní
pro veřejnost např. s tematikou: udržitelná spotřeba
a móda, třídění odpadu, ohrožené druhy zvířat nebo Cíle
udržitelného rozvoje. 24 učitelů se účastnilo tří seminářů,
které se věnovaly žákovským kampaním a jejich
organizování, cílům výuky a celoškolnímu přístupu
k začleňování GRV a metodám kritického myšlení. Pro žáky
a pedagogy se v červnu konala v Olomouci panelová
diskuze a žákovská soutěž. Partnerem projektu
je Knihovna města Olomouce.

Cesta
do hlubin GRV
Projekt byl určen pro pedagogy, kteří se globálnímu
rozvojovému vzdělávání dlouhodobě věnují, začleňují
globální témata do své výuky a podporují své žáky
v aktivním občanství.
Přinesl 6 online webinářů, 2 víkendová prezenční setkání
s minikonferencí, 6 živých streamů pro pedagogy i širokou
veřejnost a v neposlední řadě publikaci s příklady dobré
praxe „Když se řekne GRV – Globální témata a komunikace“.

„Cesta do hlubin GRV“ přinesla témata jako kritické myšlení,
digitální vzdělávání či komunikační principy pro globální
témata.

Projekty
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Teachers as
a change
agents for
sustainable
development

Projekty

strana |

7

Projekt mapoval, jakým způsobem jsou do výuky
budoucích učitelů na univerzitách začleňována globální
témata. Za pomoci participativního výzkumu si kladl za cíl
identifikovat slabá místa ve vzdělávání budoucích učitelů,
která způsobují, že učitelé sami globální témata do své
praxe nezahrnují, a hledal odpovědi na otázky: Jak by bylo
možné více zapojit do výuky budoucích učitelů globální
témata?, Jaká je současná dobrá praxe?,
Proč přes svou důležitost nejsou globální témata
neoddělitelnou součástí našeho vzdělávacího systému?
Výzkumná zpráva je k dispozici ZDE.

Mezinárodní
projekty
Začátkem roku 2021 jsme ukončili 2 mezinárodní projekty.
Projekty „Get up and Goals“ a „Global Issues-Global
Subjects“ dlouhodobě komplexně podporovaly učitele
2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních
témat do výuky.

Na samém závěru projektů spatřily světlo světa 3 díly
publikace „Světové dějiny lidstva“ včetně metodické
příručky s praktickými lekcemi a také publikace „Když se
řekne GRV – globální témata ve vybraných předmětech“.

Projekty
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Koncem roku 2021 jsme zahájili další mezinárodní projekt .
Cílem projektu „DEXPO – kritickým myšlením k ochraně
klimatu“ je zajistit, aby kritické myšlení a problematika
mediální manipulace byly součástí metodik k výuce
o klimatické změně.

Týden
globálního
vzdělávání
Týden globálního vzdělávání byl jakožto celoevropská akce
i v roce 2021 zaměřen na klimatickou změnu. My jsme se
rozhodli věnovat tématu, které má s klimatickou změnou
mnoho společného, a to módnímu průmyslu.
Cílem akce bylo, aby žáci pochopili, jaký je vztah mezi
klimatickou změnou a módním průmyslem, aby pochopili,
na jakých principech současný módní průmysl funguje a
jaké jsou jeho důsledky, a aby věděli, jak sami mohou
přispět k řešení tohoto problému.
Online konference se zúčastnilo 523 žáků z celkem 20 škol
napříč celou Českou republikou.
Na učitele a jejich žáky rovněž čekaly výukové lekce, které
učitelé na svých školách odučili. Těchto lekcí se zúčastnilo
celkem 687 žáků.
„Perfektně vysvětlené pojmy slow a fast fashion. Žáci ocenili
možnost klást otázky. Žáky nejvíce zaujalo povídání
o pracovních podmínkách ve sweatshopech – přednášející
mluvil o vlastních zážitcích. Velmi oceňujeme praktické rady
a nápady, co dělat a jak o věci pečovat tak, aby vydržely.“
Jana Mikešová (ZŠ Přerov, Trávník)
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Světová
škola
Filozofií projektu „Světová škola“ je podpora vzdělávání
a příprava žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá
se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.

Ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022 jsme provázeli 16 škol
na cestě za získáním či udržením titulu „Světová škola“. Těmto
školám jsme poskytovali konzultační a metodickou podporu.
V červnu 2021 se do rodiny „Světových škol“ přidala Církevní
základní škola Sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí.

Projekty
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A co tento projekt přináší učitelům a žákům CZŠ Sv. Ludmily?
• „Těší mne, že se nám podařilo vtáhnout žáky do tématu
a dopřát jim zkušenost, že i malé děti mohou dělat velké
věci.“
• „Podařilo se nadchnou děti k aktivitě, která byla částečně
v jejich režii, a mohly se podílet na výrobě a prodeji výrobků
na školním jarmarku. Nadchly se také při aktivitě, kdy jsme
zjišťovaly spotřebu vody za jeden den ve škole.“
• „Dostala se ke mně spousta nových informací, uvědomila
jsem si propojenost různých témat souvisejících
s tématem.“

Konference „Učíme
v globálních
souvislostech “

Projekty

Sedmý ročník konference „Učíme o globálních souvislostech“ s tématem
„Globální témata tady a teď“ – tedy diskuze nad tím, jak zařazovat globální
témata do běžné výuky, se uskutečnil 24. 8. 2021.
V přednáškových vstupech představila Alena Hesová z Národního
pedagogického institutu lekce globálního rozvojového vzdělávání ve Virtuální
škole – laboratoři nejen pro online výuku. Petr Sucháček z Masarykovy univerzity
hledal odpovědi na otázky – Jak to udělat, aby žáci byli
ve výuce aktivní? Aby diskutovali i o náročných tématech tam, kde chceme,
aby diskutovali. A nevyrušovali tam, kde se nám to nehodí? Roman Kucsa, učitel
ze ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany, propojil globální rozvojové vzdělávání
s formativním hodnocením a podnítil účastníky k přemýšlení, zda může být
globální rozvojové vzdělávání cesta, jak s formativním hodnocením začít.
Odpoledne vyplnily workshopy:
• S odvahou na žákovské kampaně! (Petra Gajová, Karin Majerová z ARPOKu
a školy – ZŠ Ptení, Gymnázium Kojetín)
• Příběhy z Labyrintu migrace (Kateřina Sequensová, Člověk v tísni)
• Světové dějiny a 4 globální témata (Lenka Pánková, ARPOK)
Konference se zúčastnilo 64 posluchačů z řad učitelů a vzdělavatelů.
Záštitu nad akcí převzal radní Olomouckého kraje RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.
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Děkujeme

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

Děkujeme všem
dárcům, kteří se
rozhodli nás
v roce 2021 podpořit
Máme radost, že nám
věříte a fandíte
GRV s námi!

Děkujeme partnerům
ve společných
projektech, všem
pedagogům a
školám, které jsou
zapojeny do našich
projektů.
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Podporujeme
Cíle udržitelného rozvoje
V září 2015 se státy OSN dohodly na programu transformace světa k udržitelnosti. Tento
program stojí na 17 konkrétních Cílech udržitelného rozvoje (běžně se označují zkratkou
SDGs = Sustainable Development Goals). Hlavním smyslem SDGs je, aby všichni lidé na světě
mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti a mohli plně rozvinout svůj potenciál.
Fairtrade
Fairtrade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem
je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Fairtrade představuje spravedlivější obchodní
podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Fairtradové
suroviny pěstují především drobní pěstitelé v zemích globálního Jihu.

Finanční
zpráva

Poskytovatelé dotací přijatých peněžně v roce 2021 (v tis. Kč)
Poskytovatel

Částka

Česká rozvojová agentura

1565

Evropská komise - projekt Get up and Goals!

466

Olomoucký kraj

150

International Visegrad Fund

85

Celkem

2266

Dárci v roce 2021 (v tis. Kč)
Poskytovatel
Nadace OSF
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Částka
1072

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe

80

Drobní dárci

134

A
A.II.

A.II.4
A.IV.

A.IV.7.
B.
B.I.
B.I.7.
B.II.
B.II.1.
B.II.4.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
celkem
Hmotné movité věci a jejich
soubory
Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
Oprávky k samostatným
hmotným movitým věcem a
souborům hmotných movitých
věcí
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Krátkodobý finanční majetek
celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

stav k
prvnímu
dni
účetního
období

stav k
posledním
u dni
účetního
období
44
29

66

66

66

66

-22

-37

-22
2744
6
6
4
4
2729
3
2726
5
5
0
2788

-37
2744
12
12
6
6
0
1727
1
1726
201

PASIVA

stav k
prvnímu dni
účetního
období

A.

Vlastní zdroje celkem

454

465

A.I.

Jmění celkem

452

463

A.I.1.

Vlastní jmění

100

100

A.I.2.

Fondy

352

363

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

2

2

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

2

2

B.

Cizí zdroje celkem

2334

1510

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

440

264

B.III.4.

Ostatní závazky

2

2

B.III.5.

Zaměstnanci

147

143

B.III.7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení
a veř. zdrav. pojištění

B.III.9.

74
12

160

13

B.III.12.
B.III.22.

Dohadné účty pasivní

20

20

B.IV.

Jiná pasiva celkem

1894

1246

B.IV.2.

Výnosy příštích období

1894

1246

PASIVA CELKEM

2788

1975

201
1975

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 prospěšných společností na www.justice.cz pod naším IČ 26842050.
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81
28

Ostatní přímé daně
Závazky ve vztahu k státnímu
rozpočtu

ROZVAHA
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stav k
poslednímu
dni účetního
období

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.6.
A.III.
A.III.11.
A.III.12.
A.IV.
A.IV.15.
A.V.
A.V.19.
A.V.20.
A.V.22.
A.VI.
A.VI.23.

A.VII.
A.VII.28.
B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.3.
B.III.
B.IV.
B.IV.10.
C.
D.

skutečnost k rozvahovému dni
činnost
činnost hlavní hospodářská
celkem
4644

název položky
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Ostatní služby
Osobní náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Kursové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

4644

1868

1868

202
1
23
1642
2665
2047
618
4
4
84
73
1
10

202
1
23
1642
2665
2047
618
4
4
84
73
1
10

15
15

15
15

10

10

10
4646
4648
3387
3386
1035
1035
219
7
7
4648

10
4646
4648
3387
3386
1035
1035
219
7
7
4648

2
2

2
2

Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady
na zaměstnance 2 665 tis. Kč
z toho:
- výše nákladů na mzdu ředitele za výkon funkce včetně
odvodů zaměstnavatele 0 Kč
- výše nákladů na odměnu členů správní a dozorčí rady 0 Kč
Náklady celkem činí 4 646 tis. Kč
z toho:
- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 4
646 tis. Kč
- náklady pro plnění doplňkových činností 0 Kč
- náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti 0 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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Zpráva auditora
Zpráva auditora je uložena v Rejstříku obecně
prospěšných společností
na www.justice.cz pod našim
IČ 26842050.
ARPOK, o.p.s.
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
T: 581 111 907
W: www.arpok.cz
E: info@arpok.cz
www.facebook.com/ARPOK.Olomouc
ISBN 978-80-908029-8-8
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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. Filip Konětopský,
oprávnění KAČR č. 2449

„Zapojovat do vzdělávání mladé generace aktivity
týkající se globálního rozvojového vzdělávání považuji
za velmi důležitý úkol každého učitele. ARPOK mi
ukazuje cestu, po které se mohu vydat, aby pro mě
byla efektivnější.“

František Brauner, Gymnázium Olomouc - Hejčín
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