Výroční zpráva
za rok 2009
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.

Žijeme s přesvědčením, že jsme se nenarodili pro jeden kout
světa, ale že celý tento svět je naší vlastí.
Seneca

ARPOK, o.p.s.
tř. 17. listopadu 50
779 00 Olomouc

tel.: 581 111 907
E-mail: grv@arpok.cz
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O nás
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (ARPOK) byla založena Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého v Olomouci v září 2004. Díky možnosti silného odborného zázemí univerzity je naším hlavním posláním rozvojové vzdělávání a poskytování informací o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Naší další činností je organizování rozvojové spolupráce v zahraničí.
ARPOK je jedním z členů platformy neziskových organizací České fórum pro rozvojovou spolupráci
(FoRS).
Správní rada - Statutární orgán společnosti:
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., vedoucí katedry Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (UP), předseda
MUDr. Jitka Chalánková, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, místopředsedkyně
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, člen
Dozorčí rada:
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)
Zaměstnanci:
Bc. Petra Krylová, ředitelka
Mgr. Lenka Dudková, koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání
Mgr. Pavlína Vrbová, koordinátorka seminářů pro pedagogy
Bc. Petra Vymětalíková, koordinátorka dobrovolníků při ARPOKu
Mgr. Jitka Šádková, Bc. Eva Málková, Bc. Aleš Foltýnek, Bc. Veronika Demlová, Bc. Petra Dostálová,
Veronika Semelková, Lenka Pípalová, lektoři globálního rozvojového vzdělávání
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 2009 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.
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.

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

Realizace výukových programů
V roce 2009 naši lektoři realizovali 78 výukových programů globálního rozvojového vzdělávání (projekty
Lidé lidem a Svět do škol jinak) a 51 výukových programů multikulturní výchovy (projekt Multikulturní
výchova v Olomouckém kraji), celkem se výukových programů zúčastnilo 2770 žáků.
Do výukových programů se zapojily tyto školy:
ZŠ Šumvald, ZŠ J. Železného v Prostějově, Gymnázium Zábřeh, Gymnázium Olomouc - Hejčín, ZŠ Loštice, ZŠ Demlova Olomouc, ZŠ Rýmařov, ZŠ Dolany, Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, ZŠ 1.
máje Hranice, Gymnázium Čajkovského, Gymnázium Chotěboř, ZŠ Bobrová, ZŠ Holečkova, Olomouc,
ZŠ Velká Bystřice, ZŠ Nemilany, Obchodní akademie Přerov, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov, ZŠ Dubicko, ZŠ Uherský Brod, ZŠ Olomouc-Holice, Střední odborná škola sociální péče
v Zábřehu, ZŠ Lutín, ZŠ Úsov, ZŠ Bílá Lhota, ZŠ Řezníčkova, Olomouc, ZŠ Loděnice, ZŠ Lubnice, Gymnázium Kojetín, Střední odborná škola Holešov a Gymnázium Hranice.
Realizace seminářů pro pedagogy
Od roku 2007 jsou semináře pro pedagogy akreditované MŠMT ČR pod č.j. 22984/2007-25-425.
V roce 2009 jsme proškolili 286 pedagogů v rámci
12 seminářů a 4 workshopů. Od tohoto roku nabízíme možnost realizace semináře pro sborovnu.
Témata seminářů - MULTI KULTI (4), Rozvojové
cíle tisíciletí (1), Džbán plný kultur (2), ANYANA děti a svět (5). Workshopy byly realizovány na Krajských konferencích EVVO v Olomouci, Ostravě a
Uherském Hradišti na témata ANYANA - děti a svět
(1) a Svět do všech předmětů (3).
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Globální rozvojové vzdělávání
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: Romové, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Mongolové, Číňané a obyvatelé 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.
O krok dál v rozvojovém vzdělávání
V roce 2009 byl ARPOK partnerem projektu O krok
dál v rozvojovém vzdělávání, který realizovala Společnost pro Fair Trade, o. s. Cílem projektu bylo zvyšovat kompetence pedagogů pro zapojování rozvojového vzdělávání do výuky a jejich podpora při naplňování rámcového vzdělávacího programu.
Během projektu byly vytvořeny tři druhy letáků
s nabídkou seminářů a metodických materiálů, které se
distribuovaly do škol. Bylo realizováno 26 seminářů,
kterých se zúčastnilo 499 učitelů. Vznikl nový materiál Svět do všech předmětů: Globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia (1018 výtisků). Publikace
nabízí soubor 34 aktivit, které jsou rozděleny do šesti
témat. Učitelé mohou tyto aktivity využívat ve svých
hodinách. V rámci projektu bylo publikováno šest příspěvků v médiích.
Lektorem bez hranic
V roce 2009 realizoval ARPOK ve spolupráci se Společností pro Fair Trade projekt Lektorem bez hranic.
Projekt byl zaměřen na budování kapacit lektorů obou
organizací. V rámci projektu se uskutečnilo sedm
dvoudenních seminářů a tři jednodenní semináře. Semináře se konaly v Brně a Olomouci a zapojilo se 43
lektorů. Na konci celého projektu byl vytvořen Manuál lektorských dovedností, který obsahuje všechny textové materiály z jednotlivých seminářů.
V rámci projektu absolvovalo šest lektorů stáže
v zahraničních organizacích, které se zabývají globálním rozvojovým vzděláváním. Lektoři získali publikace a materiály organizací, které jsou nyní k dispozici
v knihovnách ARPOKu a Společnosti pro Fair Trade.
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Fotogalerie
bez hranic
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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 2009 se
uskutečnilo 9 rozvojových večerů, které navštívilo přes 500 zájemců z řad veřejnosti.

„Sluneční škola na střeše světa“ (27. 1. 2009)
Himálajský Zanskar je jednou z nejodlehlejších a nejizolovanějších vysokohorských oblastí na světě.
V oblasti rozvoje zde nacházíme stále mnoho výzev, jednou z nich je i chybějící školství a potřeba vzdělávání. Na tento problém se rozhodla reagovat česká nezisková organizace Surya – vybudovala ve vesnici
školu. O průběhu tohoto projektu vyprávěli studenti Univerzity Palackého v Olomouci Jana Suchomelová
a Jiří Hájek. Besedy se zúčastnilo 75 lidí.
„Na ulici v Semarangu: Život, nebo přežívání?“ (24. 2. 2009)
Indonésie se řadí mezi chudší státy jihovýchodní Asie. Vedle přírodních katastrof narušují stabilitu a rozvoj
země všudypřítomná korupce nebo rostoucí náboženský extremismus. O tom, jak vypadá situace těch nejchudších v Indonésii – dětí ulice a prostitutek – vyprávěla Lucie Pečínková, studentka Univerzity Palackého v Olomouci. Debatu navštívilo 54 osob.
„Uganda – perla Afriky“ (31. 3. 2009)
Jak je to s ugandskými tradicemi a zvyky, jak žijí Uganďané, jaké je učit na střední škole v místní vesnici,
jak chutnají termiti a mnoho dalšího slyšeli hosté rozvojového večera (58 lidí) od Matouše Pelikána, který
v Ugandě strávil půl roku jako dobrovolník pražské Arcidiecézní charity.
„Od stolu, či v terénu aneb Dva pohledy na rozvojovou spolupráci“ (28. 4. 2009)
Angola je jednou z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR, kterou zastřešuje v roce 2008
vzniklá Česká rozvojová agentura. Přispělo zřízení agentury k zefektivnění rozvojové spolupráce? Jaké výzvy čekají ČR na cestě stát se zkušeným poskytovatelem rozvojové pomoci?
Na tyto a další otázky odpovídal doktorand na Institutu tropů a subtropů na České zemědělské Univerzitě
Martin Lošťák a Michal Procházka z České rozvojové agentury. Besedy se zúčastnilo 29 osob.
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Rozvojové večery
„Po stopách Baťova dědictví v Brazílii“ (13. 5. 2009)
Brazilské město Bataypora založil a doslova z buše vysekal J. A. Baťa, dědic obuvnického království.
S potomky Čechů a Moravanů, kteří se tu za války a v období nástupu komunismu usadili ve snaze začít
nový život, se v Bataypoře můžete setkat dodnes. Student Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Kreuziger se na pár týdnů stal součástí komunity, kde se čeština mísí s portugalštinou, pod žhavým brazilským
sluncem zní česká pop-music a ve stínu obrovského mangovníku, ze kterého řvou papoušci, se na uvítanou
popíjí slivovice. Besedu si přišlo poslechnout 32 lidí.
„Fotbalové naděje z keňského slumu“ (29. 9. 2009)
V chudinských čtvrtích keňského hlavního města hrají fotbal mladí lidé, pro které kopaná znamená smysluplné trávení volného času a naději na vymanění se z chudoby. Od roku 2006 přijíždějí v rámci projektu
Fotbal pro rozvoj na tři týdny do Česka. Navštěvují střední školy, kde společně s českými studenty diskutují o problémech, jimž musejí ve své zemi každodenně čelit.
Projekt Fotbal pro rozvoj představil jeho koordinátor Pavel Žwak z organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Debatu navštívilo 71 osob.
„Dovolená s diktátorem“ (27. 10. 2009)
Dokumentaristka Linda Jablonská natočila, navzdory nařízením, film o poznávacím zájezdu jedné z českých cestovních kanceláří do vskutku netradiční turistické destinace: Severní Koreje. V říjnu 2009 přijela
do Olomouce vyprávět o tom, jak vypadá dovolená, kdy můžete vidět jen to, co vám režim povolí, kdy jste
neustále obklopeni vojáky se samopaly „střežícími vaši bezpečnost“, a proč si takový zájezd někdo vůbec
koupí. Promítání filmu a následnou besedu s režisérkou si nenechalo ujít 78 lidí.
„Indie – exotikou kořeněná skládanka“ (24. 11. 2009)
Indie je druhou nejlidnatější zemí světa. Mnohé fascinuje, mnohé láká a pro mnohé je zemí paradoxů. Zemí, o které si hodně myslíme, ale málo víme. Mnoho národností a kultur zde vytváří jedinečnou skládanku
rozličných témat, o kterých se dá debatovat celé hodiny. Studentka Univerzity Palackého v Olomouci Simona Červenková se zaměřila na to, jaká je v současnosti situace žen v severní Indii. Besedy se zúčastnilo
91 osob.
„Kostarický venkov – tak trochu jiná exotika“ (8. 12. 2009)
Kostarika - v katalogu cestovních kanceláří ráj na zemi: Karibské moře, Pacifický oceán, sopky, hory, nížiny, papája, piňakoláda a tropický prales. Jak ale vypadá život obyčejných lidí na venkově v této nejvyspělejší zemi Střední Ameriky? Jak se učí děti v místních školách? Co dělají jejich rodiče? Jaké každodenní
problémy řeší? A jak se baví? Na vyjasnění mnoha otázek jsme si pozvali hned tři mladé slečny – Evu
Málkovou, Hanu Davidovou a Mónicu Michell Aguilar. Akci navštívilo 43 lidí.
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“Víkend pro prváky”
ARPOK uspořádal v roce 2009 již potřetí seznamovací víkend pro studenty nastupující do 1. ročníku Mezinárodních rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě UP. Akce s názvem „Víkend hrou k rozvoji aneb
Jak se to má s Jihem“ se konala v termínu od 25. do 27. září v Ochozu u Konice. Cílem víkendu bylo seznámit prváky jak se sebou navzájem, tak i s členy katedry, s univerzitním systémem a i některými tématy,
se kterými se seznámí hlouběji v průběhu jejich studia.
Organizátoři akce:
Katedra rozvojových studií, Eva Málková (ARPOK), Petra Vymětalíková (ARPOK). Děkujeme touto cestou našim kuchařům a pomocníkům – Jitce Šádkové, Zuzce Švajgrové a Pavlovi Žwakovi.
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Projekty, ve kterých jsme partnery
Fotbal pro rozvoj, 21.–28. června 2009
Fotbal pro rozvoj je sportovně- vzdělávací projekt, který organizuje pražská organizace INEX-SDA. Díky
tomuto projektu přijíždí každoročně v červnu do České republiky deset mladých fotbalistů a fotbalistek
z keňské organizace MYSA, kteří během měsíčního pobytu putují po vybraných regionech naší republiky.
V roce 2009 zavítal keňský mládežnický tým do Prahy, Mostu, na Bruntálsko a také na Olomoucko, kde se
partnerem projektu stal již potřetí ARPOK. V týdnu, který mladí fotbalisté na Hané strávili, byly realizovány semináře na školách, koncert na olomouckém náměstí, fotbalové turnaje s doprovodným programem,
sbírka kopaček pro děti z chudinských čtvrtí v Nairobi a další aktivity.

Zapojené školy na Olomoucku:
Gymnázium Olomouc - Hejčín, Slovanské gymnázium Olomouc, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga,
Gymnázium Jakuba Škody Přerov
Partneři projektu na Olomoucku:
Porsche Olomouc, město Olomouc, Baumax Olomouc, Moravian English College, Sigma Olomouc, Profit, DPMO, Rafting Morava

Za organizaci děkujeme koordinátorům pro Olomoucko Daniele Bodnárové, Jiřímu Hájkovi a všem dobrovolníkům.
Více informací o projektu na www.inexsda.cz a www.fotbalprorozvoj.org.
11
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Projekty, ve kterých jsme partnery
Česko proti chudobě, 5.–18. října 2009
Již tradičně se ARPOK na podzim roku 2009 připojil k celosvětové kampani Make Poverty History - u nás
pojmenované Česko proti chudobě. V rámci kampaně byly pořádány projektové dny na vybraných školách
zaměřené na seznámení studentů s Rozvojovými cíly tisíciletí. Další aktivitou „Dnů proti chudobě“ bylo
Africké odpoledne v OC HANÁ. V jeho průběhu se děti a jejich rodiče mohli zapojit do workshopů, kde
měli možnosti např. vytvořit si africkou hračku, vybarvit exotické omalovánky nebo vyrobit si míč podobný tomu, se kterým si běžně hrají chudší děti po celém světě. Pro studenty byla organizována párty v Uklubu v Olomouci s doprovodným programem zaměřující se na představení kampaně a Miléniových cílů
tisíciletí.
Partneři projektu:
DPMO, OC HANÁ, U-klub, Educon

1

Zapojené školy:
ZŠ Nemilany, Gymnázium Kojetín, Gymnázium Jakuba Škody Přerov, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Emanuela Pöttinga Olomouc, FZŠ Hálkova Olomouc,
ZŠ Svatoplukova Šternberk, Gymnázium
Jana Blahoslava a Střední pedagogická
škola Přerov
1 - program pro děti v OC HANÁ
2 - program pro studenty SZŠ Olomouc

2
Za organizaci děkujeme Petře Vymětalíkové a Evě Málkové a především
všem dobrovolníkům, bez kterých by
kampaň nemohla být zorganizována.

Více informací o kampani:
http://www.ceskoprotichudobe.cz/
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Projekty, ve kterých jsme partnery
Letní škola rozvojové spolupráce
ARPOK se stal i v roce 2009 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
Jde o pobytový týden na konci června, kde se setkávají středoškoláci z celé republiky, kteří byli vybráni na
základě předcházející soutěže. Čtvrtý ročník se 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 letní školy účastníci pracovali na svém výstupu (výstava, výuková hodina, zpravodaj aj.), který pak měli možnost dokončit na dvou podzimních víkendových setkáních v Kozlově u České Třebové.
Letní škola rozvojové spolupráce pro vysokoškoláky a veřejnost
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.

Více informací:
http://development.upol.cz/

Koordinátorky projektu: Eva Málková
(ARPOK), Eva Vernerová (Katedra rozvojových studií).
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Projekty, ve kterých jsme partnery
Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina - Srbsko
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 byly realizovány dva třídenní semináře pro zástupce státní správy, soukromého a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina. První seminář (červen 2009) se věnoval sdílení zkušeností
z transformace na krajské úrovni, čerpání předstupních fondů EU, fungování platforem a formy spolupráce
neziskového a veřejného sektoru. Semináře se zúčastnilo 39 zástupců. Cílem druhého třídenního školení
(říjen 2009) bylo sdílení zkušeností z oblasti strategického plánování a přípravy grantových a projektových
schémat. Semináře se zúčastnilo 30 osob. Obě školení proběhla v Novem Sadu.
V rámci projektu byla v červnu vytvořena fotografická výstava o kulturním dědictví AO Vojvodina a Olomouckého kraje. Výstava a průvodní publikace byly vydány dvojjazyčně.
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Dobrovolníci a praktikanti
Dobrovolníci
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 a k realizaci nápadů a projektů v humanitární
a rozvojové oblasti.
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 2009 pomáhalo ARPOKu dvacet 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 a humanitárních projektů.
Praktikanti
Organizace téměř všech akcí ARPOKu by se neobešla bez pomoci studentů, kteří přicházejí jednak z řad
dobrovolníků ARPOKu, a jednak z řad studentů, kteří u nás absolvují povinnou praxi, většinou v rozsahu
tří až čtyř týdnů. V roce 2009 absolvovalo v organizaci svoji praxi sedm studentů. Za jejich pečlivou práci
jim děkujeme.

Dobrovolníci prezentují kampaň Česko proti chudobě na studentské party Make Poverty History v U-klubu.
15
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Rozvaha za rok 2009
Rozvaha sestavená ke dni 31. 12. 2009 (v tisících Kč)
AKTIVA

B. Krátkodobý majetek celkem
B. II. Pohledávky celkem
1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
9. Ostatní přímé daně
17. Jiné pohledávky
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
3. Bankovní účty
8. Peníze na cestě
B. IV. Jiná aktiva celkem
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem
A I. Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
A. II. Výsledek hospodaření celkem
1. Účet hospodářského výsledku
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých
let
B. Cizí zdroje
B. III. Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
5. Zaměstnanci
7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.
9. Ostatní přímé daně
17. Jiné závazky
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV. Jiná pasiva celkem
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Stav k prvnímu dni
účet. období
1
986
9

9
755
18
738
222
221
986
Stav k prvnímu dni
účet. období
3
212
299
100
199
-87
93
-180
774
190
46
66
33
24
12
10
584
584
986

Stav k poslednímu
dni účet. období
2
451
14
1
11
2
46
82
-37
1
391
391
451
Stav k poslednímu
dni účet. období
4
-321
299
100
199
-620
-533
-87
773
179
7
111
48
2
10
594
10
584
451
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Hospodaření za rok 2009
Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31. 12. 2009 (v tisících Kč)

NÁZEV UKAZATELE
I. Spotřebované nákupy celkem
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energie
II. Služby celkem
6. Cestovné
7. Náklady na reprezentaci
8. Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady
10. Zákonné sociální pojištění
V. Ostatní náklady celkem
18. Ostatní pokuty a penále
21. Kursové ztráty
24. Jiné ostatní náklady
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
32. Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM

hlavní
5
593
580
12
1230
231
153
846
1526
1270
256
245
17
141
86
5
5
3599

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodej zboží
IV. Ostatní výnosy celkem
15. Úroky
16. Kursové zisky
18. Jiné ostatní výnosy
VII. Provozní dotace celkem
29. Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
C. Hospodářský výsledek před zdaněním
34. Daň z příjmů
D. Hospodářský výsledek po zdanění

358
353
5
3
1
-4
6
2711
2711
3071
-527
5
-533

Činnosti
hospodářská
6

7

celkem
8
593
580
12
1230
231
153
846
1526
1270
256
245
17
141
86
5
5
3599
358
353
5
3
1
-4
6
2711
2711
3071
-527
5
-533
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Poděkování
Donoři

V roce 2009 nás finančně podpořily následující instituce:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Program zahraniční rozvojové spolupráce
Nadace rozvoje občanské společnosti, podpora z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
Olomoucký kraj
Naši činnost podpořili i dobrovolníci, jejich pomoc je těžko vyčíslitelná.

Partneři
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Kontakty
ARPOK, o.p.s.
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

ARPOK, o.p.s.
tř. 17. listopadu 50
779 00 Olomouc

tel.: 581 111 907
e-mail: grv@arpok.cz

www.arpok.cz
www.multi-kulti.cz
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