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.
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.

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, která vychází z anglického termínu 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. Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, která může
zabránit nejhorším dopadům globální klimatické změny.

A (Aktivita) R (Respekt) P (Propojenost) O (Otevřenost) K (Komplexnost)

Rok 2019 v číslech
Provázeli jsme 15 Světových škol v jejich cestě za získáním či udržením titulu
Světová škola.
Do Týdne globálního vzdělávání se zapojilo 7 škol, které zrealizovaly
8 žákovských projektů.
V mateřských, základních a středních školách naši lektoři odučili 96 výukových programů pro 2 327 dětí a žáků a 38 tematických dnů pro 919 žáků.
Celkem 187 pedagogů se účastnilo našich seminářů. 58 v rámci projektu Get
up and Goals, 76 v rámci projektu Global Issues, Global Subjects a 53 v rámci
jednorázových akcí.
Na pátém ročníku konference Učíme o globálních souvislostech se inspirovalo 53 pedagogů.
Vydali jsme 5 publikací: Trojici metodik - Globální témata v hodinách matematiky, českého jazyka a občanské výchovy a 2 sborníky. Jeden sborník z konference Učíme o globálních souvislostech V., a druhý jako průvodce k tvorbě vlastních žákovských kampaní Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň?.
Veřejnosti jsme nabídli cyklus 7 besed s odborníky na rozvojovou a humanitární pomoc – Rozvojové večery, kterých se účastnilo 283 návštěvníků.
Na Pedagogické fakultě UP jsme realizovali 4 lekce pro studenty učitelství
a 1 lekci na Přírodovědecké fakultě pro studenty oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj.
Pravidelně posilujeme týmového ducha na společných obědech a snídaních.
Pro ARPOK pracovalo 9 zaměstnanců, 5 dobrovolníků a 7 stážistů.
Z toho 2 muži!
Do čela vedení organizace jsme našli nového ředitele.
Položili jsme 1 koberec, rozbili a následně opravili 1 zámek u dveří, vyměnili
varnou konvici, kopírku a vysavač; posílili jsme tělo při 90 sportovních aktivitách a našli majitelky pro 5 řasokoulí.

Fairtrade
Fairtrade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož
cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Fairtrade znamená spravedlivější
obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Fairtradové suroviny pěstují především drobní pěstitelé v zemích globálního Jihu
(země Afriky, Asie a Latinské Ameriky). Jedná se o kávu, čaj, třtinový cukr, kakao, banány,
rýži a obilniny, koření nebo také bavlnu či řezané květiny.

Vzdělávání, které přináší jiný
pohled na svět
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Na čem jsme pracovali
KONFERENCE
„UČÍME O GLOBÁLNÍCH

SOUVISLOSTECH

V.“

Vzhledem k aktuálně živým trendům v naší společnosti – konkrétně trendu
udržitelnosti – jsme se rozhodli jít pedagogickým pracovníkům naproti a pro
letošní ročník, který proběhl 11. dubna 2019, jsme jako téma zvolili „Udržitelný
rozvoj v životě školy”.
Pozvání mezi řečníky dopolední panelové diskuze přijali Doc. RNDr. Pavel
Nováček, CSc., vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií
Univerzity Palackého a Mgr. Jitka Burianová z Ministerstva životního prostředí,
která mimo jiné hovořila o iniciativě „Dost bylo plastu“. Třetím řečníkem byla
Helena Škrdlíková, která je jednou ze zakládajících členek studentské iniciativy
Udržitelný Palacký.
Odpolední blok byl jako v předchozích letech vyhrazen pro workshopy.
Celkově jsme letos nabídli čtyři. Ten první, na téma „Plýtvání potravinami”,
spolu s našimi kolegyněmi realizovali žáci ZŠ a MŠ Leoše Janáčka z Hukvald.
Další dva workshopy o genderu a klimatické změně v předmětech matematika, občanská výuka a český jazyk, měly na starosti učitelky, které se podílely
na tvorbě nových výukových lekcí pro metodiky v rámci projektu Global Issues
- Global Subjects. Poslední workshop na téma „Jak žít bez odpadu“ byl pod
taktovkou Heleny Škrdlíkové z Czech Zero Waste a studentek Masarykova
gymnázia Příbor.

TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

SVĚTOVÁ ŠKOLA

8. - 22. listopadu 2019 se v České republice konal Týden globálního vzdělávání,
který měl letos podtitul „Naše klima se mění, a my s ním“.
Do letošního ročníku se s námi zapojilo 7 škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Učitelé se svými žáky během listopadu realizovali lekce a
diskuze na téma klimatu a klimatické změny a 19. listopadu 2019 se účastnili
panelové diskuze v Olomouci.
Pozvání do panelu přijali: vedoucí antarktického vědeckého programu doc.
Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., zástupkyně studentské iniciativy Fridays For Future
pro Olomouc Jana Tkadlčíková a vysokoškolský pedagog na matematickofyzikální fakultě Univerzity Karlovy a moderátor Mgr. Michal Žák, Ph.D.
61 žáků se v rámci diskuze spolu s hosty věnovalo například otázkám: Co nás
vede k tomu, že se zajímáme o řešení klimatické změny? Jaké nynější projevy klimatické změny jsou nejvíce alarmující? Do jaké míry jsou klimatické změny přirozené a
do jaké míry se dějí kvůli činnosti člověka?
Druhá část programu byla věnována zero waste workshopu, v rámci kterého
žáci upcyklovali kartonové obaly od nápojů a vytvářeli z nich něco nového. Žáci
vyráběli z prázdných nápojů od mléka a džusů stojan na tužky, který mohou
později využít i jako květináč.
Zároveň jsme se podíleli na přípravě a realizaci národní konference – festivalu
GRV – „Klima se mění a co my?“, která se uskutečnila v Praze 20. 11. 2019.

Filozofií Světové školy je podpora vzdělávání a příprava žáků na reálný život
v globalizovaném světě. Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 jsme provázeli dvanáct škol na cestě za získáním či udržením titulu Světová škola.
Od září 2019 se do projektu zapojily 3 nové školy: Základní škola a Mateřská
škola Olomouc, Dvorského 33; ZŠ Choryně; ZŠ Ostrava, Matiční 5. Se zájmem
a podporou vyhlížíme, jaké výzvy se žáci těchto škol pokusí řešit ve svém okolí.

Setkání zástupců škol usilujících o titul Světová škola, 11. 10. 2019, Praha
Autor: archiv ARPOKu

GLOBAL ISSUES-GLOBAL SUBJECTS

Workshop o upcyklování materiálů v rámci kampaně Týden globálního vzdělávání,
19. 11. 2019, Vlastivědné muzeum Olomouc, Olomouc. Autor: archiv ARPOKu

Zahájení konference „Učíme o globálních souvislostech V.“, 11. 4. 2019, Vlastivědné
muzeum Olomouc, Olomouc. Autor: archiv ARPOKu

BLENDED-LEARNINGOVÝ KURZ
„JAK NA CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VE VÝUCE“
Blended-learningový kurz je kombinací online formy výuky spolu s prezenčním
setkáním. V rámci kurzu účastníci absolvovali 4 online moduly, které byly
zakončeny tematickými úkoly. Na prezenčním setkání účastníci nejen sdíleli
své zkušenosti a seznámili se s konkrétními aktivitami do výuky, ale globální
témata jim navíc prezentovali i odborní hosté (například Michal Broža, OSN
ČR, který představil Cíle udržitelného rozvoje). Závěrem kurzu si každý z
účastníků vytvořil svou vlastní výukovou lekci.

ROZVOJOVÉ VEČERY
Během roku 2019 jsme uspořádali 7 rozvojových večerů – besed s odborníky
na problematiku rozvojových zemí a rozvojové spolupráce, kterých se zúčastnilo 283 posluchačů z řad široké veřejnosti.
Témata večerů a hosté byli následující:
Alternativy zdola (Ilona Švihlíková); O životě uprchlíků a vnitřně přesídlených osob
na Blízkém východě (Zbyněk Wojkowski); Hudební vzdělávání nevidomých dětí
v Kosovu (Markéta Kozinová); Banglakids: Cesta ze slumu ke kvalitnímu vzdělání
(Veronika „Weef“ Bernard, Michaela Kroulíková); Mise Lékařů bez hranic v Jižním Súdánu (Stanislav Havlíček); Středoafrická republika: Země, která neexistuje
(Jiří Pasz, Ludmila Böhmová); Globální kolaps diverzity (Vojtěch Kotecký, Tomáš
Daněk)

Cílem projektu je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů. K tomu vznikly
3 metodické příručky do konkrétních předmětů: matematiky, českého jazyka a
občanské výchovy. S učiteli jsme se setkávali jednak online v rámci kurzu „Jak
na Cíle udržitelného rozvoje ve výuce”, dále tváří v tvář na praktických seminářích,
a také v zahraničí na 2 mezinárodních setkáních. Inspirovali nás i žáci, kteří
zrealizovali 24 kampaní v rámci výzvy „Myslete na svět!” Dobrou praxi a praktické tipy z kampaní jsme následně shrnuli ve sborníku „Myslete na svět! Jak vytvořit
vlastní kampaň?”.

GET UP AND GOALS!

Mezinárodní projekt si klade za cíl podpořit pedagogy v začleňování komplexních témat Cílů udržitelného rozvoje do výuky. Jejich dalším úkolem je také
pomáhat skupinám žáků s realizací osvětových miniprojektů.
V roce 2019 jsme pokračovali ve spolupráci s pedagogy a žáky z 10 škol. Pedagogové se vzdělávali na seminářích a připravili i školení pro vlastní sborovny.
Žáci naplánovali a uskutečnili osvětové akce pro veřejnost v okolí své školy.
Informace o projektu najdete na www.getupandgoals.cz, www.getupandgoals.eu a
také na facebookových profilech Get up and Goals a Get up and Goals Česká
republika.

Finanční zpráva

Za podporu děkujeme

Zpráva auditora

Poskytovatelé dotací přijatých peněžně v roce 2019 (v tis. Kč)
Poskytovatel

Částka

Evropská komise – projekt Global Issues-Global Subjects (GIGS)

2 040

Evropská komise – projekt Get up and Goals! (GUG)

1 586

Česká rozvojová agentura

1 079

Olomoucký kraj
Celkem

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

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

150
4 855

Dárci v roce 2019 (v tis. Kč)
Poskytovatel
Drobní dárci

Zpráva auditora je uložena v Rejstříku obecně prospěšných společností na
www.justice.cz pod naším IČ 26842050.

Částka
95

Děkujeme partnerům ve společných projektech, všem pedagogům
a školám, které jsou zapojeny do našich projektů.

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli nás v roce 2019 podpořit.
Máme radost, že nám věříte a fandíte GRV s námi!

ARPOK, o.p.s.
U Botanické zahrady 828/4
779 00 Olomouc
T: 581 111 907
W: www.arpok.cz
E: info@arpok.cz
F: www.facebook.com/ARPOK.Olomouc
ISBN 978-80-907443-8-7

Účetní tabulky
ROZVAHA
AKTIVA
A.
II.

0

59

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

61

66

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a
7.
souborům hmotných movitých věcí

B.

Krátkodobý majetek celkem
I.

Zásoby celkem

-61

-7

-61

-7

961

1676

17

10

81

4

1. Odběratelé

19

0

4. Poskytnuté provozní zálohy

48

4

Pohledávky celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Peněžní prostředky v pokladně
3. Peněžní prostředky na účtech

IV.

66

10

17. Jiné pohledávky
III.

61

17

7. Zboží na skladě a v prodejnách
II.

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období dni účetního období

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

4. Hmotné movité věci a jejich soubory
IV.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Jiná aktiva celkem
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

PASIVA
A.
I.

II.

250

388

Jmění celkem

250

352

1. Vlastní jmění

100

100

2. Fondy

150

252

0

36

0

36

Cizí zdroje celkem

711

1347

Krátkodobé závazky celkem

640

319

15

11

3

2

135

174

Výsledek hospodaření celkem

III.

1. Dodavatelé
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
7.
zdravotního pojištění
9. Ostatní přímé daně
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

14

0

681

1 199

5

13

1. Výdaje příštích období

676

1186

2. Výnosy příštích období

182

463

9

9

173

454

961

1 735

22. Dohadné účty pasivní
IV.

Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM

Skutečnost k rozvahovému dni

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1. Účet výsledku hospodaření
B.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Hlavní činnost
5118

5118

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2298

2298

390

390

2. Prodané zboží

20

20

4. Náklady na cestovné

93

93

I.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových
1.
dodávek

6. Ostatní služby

1791

1791

Osobní náklady

2787

2787

10. Mzdové náklady

2213

2213

574

574

16

16

4

4

III.

11. Zákonné sociální pojištění
V.

Ostatní náklady

63

86

16

29

20. Dary

391

0
17

71

1028

42

0

29

1028

961

1735

22. Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravný

VI.

23. Odpisy dlouhodobého majetku

I.

7

7

7

7
10

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

10

10

Náklady celkem

5118

5118

Výnosy

5154

5154

Provozní dotace

4421

4421

1. Provozní dotace

4421

4421

Přijaté příspěvky

12

12

3. Přijaté příspěvky (dary)
III.

2
10

10

28.

B.

2
10

Poskytnuté příspěvky

VII.

II.

Tržby za vlastní výkony a zboží

V.

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.

Celkem

Náklady

A.

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

17

Hospodářská
činnost

Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmot11. ného majetku
Výnosy celkem

12

12

716

716

5

5

5

5

5154

5154

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

36

0

36

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

36

0

36

Významné položky Výkazu zisku a ztráty:
Nejvýznamnější položkou jsou osobní náklady na zaměstnance 2 787 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 5 118 tis. Kč
z toho:
- náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb
- náklady pro plnění doplňkových činností
- náklady na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti

5 118 tis. Kč
0 Kč
0 Kč

