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úVOd
mAndAlA

Liga proti kazu - preventivní program pro děti ZŠ Olomouckého kraje trvání od roku 2010 dosud

Mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz“ - společná odborná konference lékařů, 
dentálních hygienistek, sester, techniků a studentů zubního lékařství- unikátní akce v rámci čr v oblasti 
celoživotního vzdělávání celého zubařského stavu

Základy preventivní stomatologie pro pedagogy - nepovinný předmět pro studenty 
Pedagogické fakulty uP Olomouc trvání od roku 2010 dosud

1. Olomoucká Arakiáda - naučně sportovní program pro děti a rodiče

Vychutnejte si seniorské léta - preventivní program pro seniory
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činnOst ArAk O.P.s. V rOce 2012 
naše činnost se zaměřila zejména na  síťování svých aktivit v  cílové skupině školních dětí, studentů 
a seniorů. rovněž významným počinem byl rozvoj úzké spolupráce s universitou Palackého v Olomouci 
při realizaci mezinárodní konference stomatologů a projektu Vychutnejte si seniorská léta.

dalším významným partnerem se stala mPsm a mŠ akreditovaná brněnská firma dOnAsy s.r.o. – 
Akademie trénování paměti. spolupráce při dvou akcích byla rovněž zahájena se sdružením studentů 
stomatologie čr.

Sdružení studentů 
stomatologie ČR

Spolupráce

Projekt 
Mandala
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ZáklAdní infOrmAce 
O PrOjektu mAndAlA
Významný projekt Olomouckého kraje 
dotace celkem 170 000 Kč

Projekt mAndAlA se skládá ze dvou podprojektů:
- podprojekt mAndAlA - liga proti kazu
- podprojekt mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz“






























PrVní část 
PreVentiVníhO PrOgrAmu 
zaměřeného na dětskou populaci a rodiče - liga proti kazu, vyvrcholila velkou zábavně poučnou akcí 
nazvanou 1. olomoucká Arakiáda, která se konala 9. 6. 2012 v ZOO svatý kopeček u Olomouce. 

Co se dělo...
děti i rodiče měli možnost ověřit si své vědomosti v péči o chrup v k.A.Z kvízu, dentální týmy studentů 
stomatologie návštěvníkům ukazovaly na  modelech zvířátek jak se starat o  zuby, tým záchranářů 
předváděl nácvik první pomoci, děti pod dohledem studentů – budoucích učitelů malovaly a vystavovaly 
své výtvory na téma „chci mít zdravé zuby“, v areálu měli své stanoviště i karikaturisté a malíři obličeje, 
ve stáncích partnerů si mohli návštěvníci zakoupit vše pro péči o chrup. na akci měly svá stanoviště 
některé z olomouckých škol, zapojených do projektu mandala - liga proti kazu společnosti Arak o.p.s. 
Olomouc.

Spolupracující organizace
sdružení studentů stomatologie čr, nadšení moravští záchranáři, katedra antropologie a zdravovědy 
Pedagogické fakulty uP Olomouc, ZOO sv.kopeček u Olomouce, ZŠ hálkova-Olomouc, ZŠ dvorského 
Olomouc

Partneři: johnson & johnson, colgate čr s.r.o., liftec s.r.o.

Mediální partneři: radio haná, tV ZiPP Olomouc, Právo, naturedesign, Pictur4you

Prezentace projektu, jednotlivé klíčové aktivity, vlastní realizace projektu
(viz dVd –obrazová příloha)
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druhá část PrOjektu mAndAlA
mezinárodní konference „Víme, jak na  zubní kaz“: společná odborná konference lékařů, 
dentálních hygienistek, sester, techniků a  studentů zubního lékařství – unikátní akce v  rámci 
čr v  oblasti celoživotního vzdělávání celého zubařského stavu, na  jejíž organizaci se podíleli 
zástupci kliniky zubního lékařství uP a  fn Olomouc, se konala v  Olomouci ve  dnech 
24.-25. 11. 2012.

Počty účastníků Počet organizátorů určení akce - lékaři, dentální hygienistky, 
zubní technici, sestry, studenti 

220 15 čr, sr, Švýcarsko, usA

Pro koho je projekt určen, počet zapojených do projektu

Počty školních dětí Počet organizátorů

1 600 40

Spolupracující organizace: klinika zubního lékařství uP Olomouc, lékařská fakulta uP Olomouc

Partneři: johnson & johnson, colgate čr s.r.o., liftec s.r.o., dentamed s.r.o., PrOfimed s.r.o.,
VOdAfOne, schafferová s.r.o., VOcO, curAden s.r.o.

Mediální partneři: tV ZiPP Olomouc, naturedesign, Picture4you

Pro koho je projekt určen, počet zapojených do projektu

Dr.med.dent., Dr.h.c. Michal Čierny (Zurich) 
– honorální konzul SR ve Švýcarsku

Alice Barbara Laurent 
– dentální hygienistka USA

ZOO Sv. Kopeček u Olomouce dějiště 1.olomoucké Arakiády
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mediální VýstuPy

Konference je zařazena pro všechny zúčastněné odbornosti do  systému 
celoživotního vzdělávání s nejvyšším možným kreditním ohodnocením.

každým rokem získává na prestiži. Předpoklad počtu účastníků na konferenci „Víme, jak na zubní kaz“ 
2013 je cca 300 z 5-6 zemí.

Konference se bude konat v termínu 22.-23. 11. 2013.

Projev hejtmana olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila
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ZáklAdní infOrmAce O PilOtním 
PrOjektu Vychutnejte si 
seniOrská létA
Významný projekt olomouckého kraje – dotace celkem 150 000 Kč

Motto: k vychutnání jídla jsou potřeba zdravá ústa, k vychutnání života zdravé tělo a zdravý rozum.

Záměrem projektu je smysluplné propojení několika oblastí péče o seniory, které s ohledem na sys-
tém zdravotní péče, budoucí demografický vývoj, stav veřejných rozpočtů a vývoj důchodového systé-
mu z dlouhodobého hlediska může napomoci ke zlepšení orálního zdraví a posilování kognitivní kondi-
ce této cílové skupiny

Projekt v oblasti orálního zdraví nabízí dlouhodobé řešení 
- aktuální informace o problematice a produktech
- praktické proškolení personálu i klientů
- rozšíření možností kvalitní zdravotnické zubní péče pro zájemce z řad seniorů
- zapojení studentů zubního lékařství do ošetřování seniorů již během studia
- rozšíření zájmu o tuto problematiku mezi další zubní lékaře – síťování projektu
- z pohledu financování je z hlediska zdravotní zubní péče z velké časti samofinancovatelný – veřejné 
zdravotní pojištění

Spolupracující organizace
klinika zubního lékařství uP a fn Olomouc 
dOnAsy s.r.o. – Akademie trénování paměti brno
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Vychutnejte si 
seniorská léta
Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů

Pilotní projekt
Zařazeny domovy pro seniory hrubá Voda a Zikova
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Akreditace – část programu-kognitivní zdraví
Viz dVd příloha – 04_Akreditace-vzdělávacího-programu_kognitivni-kondice_i

Harmonogram – akreditovaná část kognitivní zdraví
Viz dVd příloha – 01_harmonogram-realizace-kognitivni-zdravi

Reference 
Viz dVd příloha 1 – 06_reference_ssPsO_k-projektu
Viz dVd příloha 2 – 07_reference_dd_hruba-Voda_k-projektu
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ZáklAdní infOrmAce O Předmětu 
ZáklAdy PreVentiVní stOmAtOlOgie 
PrO PedAgOgy
navazuje na projekt MANDALA

Spolupracující organizace 
- Pedagogická fakulta - katedra antropologie a zdravovědy
- Zdravé zuby
- sdružení studentů stomatologie čr

Prezentace projektu, jednotlivé klíčové aktivity, vlastní realizace projektu
Předmět Základy preventivní stomatologie pro pedagogy vznikl z  iniciativy Arak o.p.s. a po dohodě 
s vedoucím kAZ doc. mgr. miroslavem kopeckým Ph.d. jako nepovinný předmět typu c v  rozsahu 
12 vyučovacích hodin pro řádné studium a 4 hodin pro studium distanční. studenti byli seznámeni se 
základy preventivní stomatologie, oborem dentální hygienisttka a s projekty realizovanými v olomouckém 
kraji na poli prevence v dětské zubní péči.
studentům byla nabídnuta možnost vedení bakalářských či magisterských prací na  téma prevence 
v zubním lékařství. tuto možnost zatím využili dva studenti.

Pro koho je projekt určen, počet zapojených do projektu 2012

studenti - řádné studium studenti - distanční studium celkem

70 30 100

AktiVity PrOjektu

navazují na projekt MANDALA

další aktivitou Arak o.p.s. bylo spolupořádání odborného semináře – Preventivní programy ve stomatologii 
pro pedagogy v  rámci mezinárodní konference Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty 
podpory zdraví a výchovy ke zdraví, konané v Olomouci ve dnech 24.-25. 10. 2012 pod organizací uP 
Olomouc Pedagogickou fakultou, katedrou antropologie a zdravovědy.
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VýrOční ZPráVA O hOsPOdAření ArAk O.P.s. ZA rOk 2012
rozvahové účty k 31. 12. 2012

028 10 – DDHM 113 577,-
/bez změn/

osobní počítač+Windows 18 491,-

projektor 20 316,-

kamera 23 900,-

paravany-kopie hra Štěstí 15 000,-

regál 4 490,-

Pc program gorgic 10 920,-

anténní systém s tV 15 461,-

paravan - hra 4 999,-

032 10 – umělecké dílo
originál Ježek Hra štěstí

10 000,-
/bez změn/

088 10 – Oprávky k DDHM
k účtu 028 10

113 577,-
/bez změn/

211 10 – Pokladna 19 911,-

221-10 – Běžný účet 85 880,83

315 10 – Ostatní pohledávky
/Přeplatek na fa 212526
dOnAsy s.r.o. ze 4. 12. 2012/

10,-

Aktiva celkem 115 801,93 Kč

901 10 – Vlastní jmění 134 415,13

obrazy (paravan hra Štěstí) 10 000,-

krátkodobý finanční majetek 124 415,13

963 – Účet hospodářského 
výsledku

-18 613,20 

- návrh na úhradu ztráty 
ze jmění új 

Pasiva celkem 115 801,93 Kč

NÁKLADy
501 30 – materiál z ArAku 31 690,-

501 51 – mazeriál z dotace 
kú-seniOři

10 265,-

512 30 – cestovné z ArAku 3 114,- 

512 51 – cestovné z dotace 
kú-seniOři 

964,-

518 30 – služby 243 522,60

518 50 – služby z dotace kú 
– mAndAlA

170 000,-

518 51 – služby z dotace kú 
– seniOři

134 271,-

521 30 – mzdy z ArAku 39 800,-

521 31 – mzdy – mandátní 
smlouva 

60 000,-

521 51 – mzdy z dotace kú – 
seniOři 

4 500,- 

546 30 – Poskytnuté dary  16 000,-

549 30 – Poplatky 3 833,-

Náklady celkem 717 959,60 Kč

HOSPODÁřSKÝ VÝSLEDEK

-18 613,20 Kč /ztráta/

VÝNOSy
602 30 – tržby z prodeje služeb 244 300,-

644 30 – úroky 46,40 

649 30 – dary 135 000,-  

682 50 – Poskytnutá dotace 
z kú – mAndAlA

170 000,-

682 51 – Poskytnutá dotace 
z kú – seniOři

150 000,-  

Výnosy celkem 699 346,40 Kč

AKTIVA VÝSLEDKOVé ÚČTy

PASIVA
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ZáVěr – směr činnOsti ArAk O.P.s. 
(ViZ dVd PřílOhA)

PrO rOk 2013 PřiPrAVujeme:

2. olomoucká Arakiáda 
cílová skupina – děti z dětských domovů

4. ročník Mezinárodní konference stomatologů 
„Víme, jak na zubní kaz“

Spolupráce s Pedagogickou fakultou UP Olomouc

Projektu „Vychutnejte si seniorská léta“ 
síťování projektu v rámci Olomouckého kraje

Praktická aplikace Národní zprávy o zdraví a životním stylu školáků 
(HBSC studie) v projektech Arak o.p.s. a spolupráce s hbsc týmem čr
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ZPrAcOVAl: MUDr. Ladislav Korotvička,
ředitel Arak o.p.s.

AdresA: Neředínská 23/a,
779 00 Olomouc

dne: 19. 01. 2013

t: 585 413 467 / M: 775 199 174
e: arak.mandala@centrum.cz
WWW.ArAkOPs.cZ


