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Úvod 
 

Činnost Arak o.p.s.  v roce 2013  

se zaměřila zejména na síťování svých aktivit tentokrát v cílové skupině dětí 
z 13 dětských domovů Olomouckého kraje,studentů UP Olomouc, seniorů a 
pracovníků v sociálních službách. Rovněž  pokračoval rozvoj úzké spolupráce 
s Universitou Palackého v Olomouci –Klinikou zubního lékařství při realizaci 
mezinárodní konference stomatologů a projektu Vychutnejte si seniorská léta. 

 Na tento pilotní projekt  navázal partner Arak o.p.s.  DONASY s.r.o. – Akademie 
trénování paměti projektem s podporou ESF na léta 2013-2015. 

Významným počinkem pro aktivity Arak o.p.s. bylo založení zájmového Arak 
klubu v Posluchově ,s pronájmem nevyužitých prostor od ledna 2014. 

Základní informace o projektu MANDALA 
Významný projekt Olomouckého kraje – dotace celkem 300  000,- Kč 

 

Projekt MANDALA  2013 tvoří : 

 podprojekt - 2. Olomoucká Arakiáda ( Koně a zuby) 

         
 podprojekt - 4. ročník mezinárodní konference „Víme jak na zubní kaz“ 

   

 



První  část preventivního programu 

{

DĚTI A ZUBY

{

KOŇE A ZUBY

 

 zaměřeného na děti z dětských domovů  Olomouckého kraje proběhla jako 
zábavně poučná akce nazvaná  2.olomoucká Arakiáda,  a konala se tentokrát 
8.6.2013 na ranči sdružení Návrat koní do volné přírody v Posluchově pod 
tématem K.A.Z. ( koně a zuby).  

 

 

Co se dělo…… 
Děti z dětských domovů a děti dalších návštěvníků akce spolu s rodiči měly 
možnost ověřit si své vědomosti v péči o chrup v K.A.Z kvízu, zaměřeném na 



znalosti lidského i koňského chrupu, dentální týmy studentů stomatologie a 
dentální hygienistka návštěvníkům ukazovaly na modelech zvířátek jak se starat 
o zuby, tým záchranářů se sdružení Nadšení Moravští záchranáři předváděl 
nácvik první pomoci ve volné přírodě. Na akci ukázal zubní ošetření koní „ 
koňský zubař“ i kopytář pečující o ortopedii koni. 

     

 

 Na 130 dětí z  13 dětských domovů a cca dalších 270  účastníků vidělo i ukázky 
parkurového ježdění, závodního ježdění ve western stylu, ukázky výcviku koní 
ve volné přírodě. Děti se účastnily různých soutěží v přírodě, nácviku 
dovedností ( vyřezáváni indiánského totemu a stavění indiánského TP 

 

    

   

 



 

 Spolupracující organizace 

Návrat koní do volné přírody o.s., EUFORAL o.s.,Sdružení studentů 
stomatologie ČR, Nadšení moravští záchranáři o.s. 

 

            Partneři 

Olomoucký kraj,Johnson&Johnson 
 
Mediální partneři 
TV ZIPP Olomouc,Právo,Natur Design,Pictur4you 
 
 

 
 
  

 

 Prezentace projektu, jednotlivé klíčové aktivity, vlastní realizace projektu 

(viz DVD –obrazová příloha + televizní záznam) 

Pro koho je projekt určen, počet zapojených do projektu 

Počty dětí 
z dětských 
domovů 

Počet 
organizátorů 

Počet dalších 
návštěvníků 

akce 

130 40 270 



Druhá část projektu MANDALA   
mezinárodní konference „ Víme jak na zubní kaz „ 4.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 1.-2.11.2013 v nově 
rekonstruovaných prostorách teoretických ústavů UP Olomouc. 

 

Na konferenci vystoupilo s přednáškami 42 předních odborníků z ČR, 
SR,Polska,přednášejících ve 12 hodinovém maratonu rozděleném do dvou 
přednáškových dnů. Kromě toho během druhého dne proběhl v prostorách 
akce praktický workshop  zaměřený na první pomoc v zubní ordinaci. Všichni 
účastníci se mohli postupně seznámit s řešením naléhavých situací v provedení 
partnera akce o.s. Nadšených Moravských záchranářů.Akce měla i výbornou 
společenskou úroveň. Na společenském večeru v NH Hotelu Olomouc bylo 
možno vidět zajímavá taneční vystoupení, kreslířskou schow karikaturistů atd. 

 



Spolupracující organizace   Klinika zubního lékařství UP Olomouc 

 Lékařská fakulta UP Olomouc 

 Nadšení Moravští záchranáři o.s. 

 

Partneři :  

Olomoucký kraj,Johnson&Johnson ,Colgate ČR s.r.o.,KURADENTAL 
s.r.o.,AVENIER,  

   

 

Mediální partneři:  TV ZIPP Olomouc, Natur Design,Picture4you, 

Pro koho je projekt určen, počet zapojených do projektu 

Počty 
účastníků 
 

Počet 
organizátorů 

Určení akce 
Lékaři,dentální 
hygienistky,zubní 
technici,sestry,studenti  

        165 15  ČR,SR,Polsko 



 

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

 

 



Základní informace o předmětu  

Základy preventivní stomatologie pro 
pedagogy 
navazuje na projekt MANDALA 

Spolupracující organizace 

1. Pedagogická fakulta-Katedra antropologie a zdravovědy 

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 PhD. 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 hygienistka a s projekty realizovanými 
v Olomouckém kraji na poli prevence v dětské zubní péči. 

Studentům byla nastolena nabídka možnosti vedení bakalářských či 
magisterských prací na téma prevence v zubním lékařství. Tuto možnost zatím 
využili tři studenti. 

Pro koho je projekt určen, počet zapojených do projektu 2013 

Studenti pedagogické 
fakulty UP Olomouc–
řádné studium 

Studenti distanční 
studium 

celkem 

60 30 90 

 

Zpráva o rozvoji pilotního projektu z roku 
2012„Vychutnejte si seniorská léta“ 
Pilotní projekt pro cílovou skupinu senioři a pracovníci v sociálních službách 
podpořený Olomouckým krajem v roce 2012 částkou 150 000,- byl rozvinut do 
dvouletého projektu na léta 2013-2015 podpořeného z ESF částkou 1 300 000,- 
Kč pro Olomoucký kraj. Díky nynějšímu hlavnímu nositeli projektu – DONASY-
s.r.o.- Akademie trénování paměti, bude ve dvou následujících letech 
proškoleno s akreditací 105 pracovníků  v sociálních službách Olomouckého a 



nově 105 pracovníků Jihomoravského kraje. K projektu se připojila Masarykova 
universita v Brně.Vložená investice Olomouckého kraje do pilotního projektu se 
přičiněním DONASY s.r.o. Kliniky zubního lékařství UP a FN Olomouc a Arak 
o.p.s. 9x zhodnotila. 

 

 

 

 



Výroční zpráva hospodaření  

       ARAK o.p.s. 

 

     za rok 2013 

 

Rozvahové účty k 31.12.2013 

AKTIVA: 

028 10 – DDHM     125 027,--  Kč  

             - osobní počítač+Windows  18 491,--  

  - projektor   20 316,-- 

  - kamera   23 900,-- 

  - paravany   15 000,-- 

  - regál      4 490,-- 

  - PC program Gordic  10 920,-- 

  - anténní systém s TV  15 461,-- 

  - paraván     4 999,-- 

  - policový systém  11 450,-- / pořízeno 2013 / 

032 10 – Umělecká díla    10 000,-- Kč / bez změn / 

  - obrazy 

088 10 – Oprávky k DDHM          - 125 027,--  Kč  

   



- k účtu 028 10 

211 10 – Pokladna           3 661,--  Kč 

221 10 – Běžný účet       32 690,63  Kč 

221 20 -  Běžný účet KLUB      15 921,02  Kč 

311 10 – Pohledávky                     10 000,--   Kč 

 - neuhrazená faktura č. 201305 firmou KURADENTAL s.r.o. 

378 10  - Jiné pohledávky        8 500,--  Kč 

 - přeplatek chybně odvedené mzdy pí. Nováková ze dne 17.12.2013  

          AKTIVA celkem          80 772,65  Kč 

 

           PASIVA: 

901 10 – Vlastní jmění        115 801,93  Kč 

  - obrazy        10 000,-- 

  - krátkodobý finanční majetek    105 791,93 

  - pohledávky celkem              10,-- 

963 -       Účet hospodářského výsledku    - 43 309,28  Kč 

 - návrh na úhradu ztráty ze Jmění ÚJ  

Krátkodobé závazky 

342 10    Ostatní daně – srážková          4 830,--  Kč 

342 20     Ostatní daně – zálohová          3 450,--  Kč      

 Pasiva celkem:     80 772,65  Kč 

Výsledkové účty: 

Náklady: 

501 30 – Materiál z ARAKU      31 159,--  Kč 

501 31 – Materiál z ARAKU na Konferenci        6 391,--  Kč 

501 40 – DDHM z ARAKU      11 450,--  Kč 

501 61 – Materiál z ARAKU na Arakiádu         8 989,--  Kč 



511 30 – Opravy z ARAKU         1 936,-- Kč        

518 30 – Služby z ARAKU                         30 868,75 Kč 

518 31 – Služby z ARAKU na Konferenci  143 799,75 Kč 

518 50 – Služby z dotace KÚ  - Konference           166 596,--  Kč 

518 51 – Služby z dotace KÚ – Arakiáda    78 204,--  Kč 

518 61 – Služby z ARAKU na Arakiádu    18 995,--  Kč  

521 31 – Mzdy z ARAKU– mandátní smlouva     50 000,--  Kč 

521 50 – Mzdy z dotace KÚ – Konference    43 900,--  Kč 

521 51 – Mzdy z dotace KÚ – Arakiáda    11 300,--  Kč 

549 30 – Poplatky BÚ z ARAKU           4 434,-- Kč 

Náklady celkem:   608 022,50  Kč 

Výnosy: 

602 30 – Tržby z prodeje služeb- Konferenční poplatky 107 149,--  Kč 

602 31 -  Tržby za služby – vystavené faktury  131 055,--  Kč 

644 30 – Úroky                       2,22 Kč 

649 30 – Dary        26 000,--  Kč 

649 31 – Jiné ostatní výnosy – BONUS z BÚ         507,--  Kč 

682 50 – Poskytnutá dotace z KÚ- MANDALA  300 000,--  Kč 

Výnosy celkem:             564 713,22  Kč 

    

Hospodářský výsledek: 

- 43 309,28  Kč / ztráta / 

 

V Olomouci 30.1.2013                                            MUDr. Ladislav Korotvička 

                                                                                            ředitel Arak o.p.s. 


