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A. podprojekt: Liga proti kazu + 2. olomoucká Arakiáda

B. podprojekt: 4. ročník mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz“

1. ÚDAJE O ŽADATELi
a) Název žadatele: ARAK o.p.s. 
 Právní forma: obecně prospěšná společnost
 ič: 286 08 496
 Dič: CZ 28608496

b) Sídlo žadatele:
 Ulice: Neředínská 23/A
 Orientační/domov.číslo:   623/23A
 Obec: Neředín
 Okres: Olomouc 
 Psč: 779 00
 Telefon: 585 413 467
 E-mail: arak.mandala@centrum.cz
 www: www.arakops.cz

c) Statutární zástupce žadatele (funkce): 
 ředitel o.p.s.
 Jméno Příjmení, titul: Ladislav Korotvička, MUDr.
 Adresa: Neředínská 23/A
 Telefon: 585 413 467 
 Mobil: 775 199 174
 E -mail: arak.mandala@centrum.cz
 www: www.arakops.cz 

d) Bankovní spojení:
 číslo účtu: 43-6286950227
 banka, kód banky: Kb, 0100



2. ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ ŽÁDOsTi
A) Cíl projektu - územní působnost.

Cílem první části projektu (A) 
je navázání na aktivity společnosti Arak o.p.s. z let 2010 – 2012 při realizaci preventivních programů. 
U  dětí - primární prevence - předcházení onemocnění dutiny ústní a  tím i  celkovým onemocněním 
a propojení preventivního působení stomatologické problematiky s problematikou sociální. Projekt se 
v roce 2013 zaměřuje na děti s vytipovaných dětských domovů Olomouckého kraje.

K projektu se v této části připojuje svou činností občanské sdružení Návrat koní do přirozeného prostředí 
- Ranč Posluchov, www.ranchposluchov.blog.cz, které má jako jednu z  hlavích aktivit spolupráci 
s  dětskými domovy a  společnost EUFORALL o.s. Olomouc www.euforall.cz, která spolupracuje
s 13 dětskými domovy olomouckém kraji. 
Tato sociálně znevýhodněná skupina dětí bude v  roce 2013 předmětem spolupráce s  Arak o.p.s. 
v  rámci projektu MANDALA. Získávání vzdělání a  základní zdravotní výchova nedosahuje možností 
dětí vyrůstajících v přirozeném harmonickém rodinném prostředí. Arak o.p.s. prostřednictvím aplikace 
preventivního programu MANDALA  má možnost těmto dětem nabídnout získání nejnovějších 
poznatků v péči o chrup a jednorázově je vybavit  vhodnými hygienickými pomůckami.
Arak o.p.s. bude realizovat 5 projektových dnů zaměřených na prevenci zejména zubního kazu přímo 
ve  společností EUFORALL o.s. vytipovaných dětských domovech. Vyvrcholením této části projektu 
bude 2. olomoucká Arakiáda konaná v prostorách ranče Posluchov pro děti ze všech domovů.
Termín konání: 8. 6. 2013
 
Do  této akce dojde k  opětovnému zapojení zapojení tří fakult UP Olomouc, sdružení moravských 
nadšených záchranářů, sdružení studentů stomatologie čR a spolupracujících partnerů.
viz příloha č.1 - 1. olomoucká Arakiáda 2012 
viz příloha č.2 - Rámcový program 2. olomoucké Arakiády 2013

Územní působnost: Olomoucký kraj
DD Olomouc, DD Prostějov, DD sZPD Olomouc, DD Přerov, DD Plumlov, DD hranice, DD Lipník 
nad bečvou, DD Šumperk, DD stará Ves, DD černá voda, DD Zábřeh na  Moravě, DD Štíty, VÚM 
Dřevohostice. Z  každého z  uvedených DD se do  2. olomoucké Arakiády zapojí 7 účastníků 
(celkem tedy 72 osob).

Cílem druhé části projektu (B)
je opětovné uspořádání již 4. ročníku mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz“ účast čR, 
Švýcarsko, slovensko – předpoklad Maďarsko, Finsko
Konference má nejvyšší kreditní ohodnocení v rámci celoživotního vzdělávání všech zúčastněných 
profesních skupin. Zúčastnili se jí, zejména v minulém ročníku, nejprestižnější přednášející ze 4 zemí.
Více příloha č. 3 – Prezentace konference „Víme, jak na zubní kaz 2012“

Na základě loňského ročníku (220 účastníků - lékaři, dentální hygienistky, laboranti, sestry, studenti) se 
předpokládá účast cca 270 – 300 účastníků. Konference bude tématicky zaměřena opět na prevenci 
a to ve všech věkových skupinách a na propojení preventivních programů v rámci čR.

Termín konání konference: 22. 11. - 23. 11. 2013



B) Popis projektu (odůvodnění) 

Liga proti kazu + 2. olomoucká Arakiáda – první část projektu
Projekt navazuje na  minulé tři ročníky kdy zábavnou formou prostřednictvím projektových dnů byly 
děti zařazených základních a mateřských škol seznamovány s vhodnou a systematickou péčí o chrup. 
Rodiče dětí soutěžní formou absolvovali tzv. K.A.Z. kvíz a mohly se zúčastnit i netradiční formy získávání 
nových poznatků. V tomto duchu bude pokračovat i projekt Mandala 2013 s tím rozdílem, že cílovou 
skupinou jsou znevýhodněné děti z dětských domovů. Do realizace se zapojí děti i výchovní pracovníci 
z těchto domovů. Cílem projektu je zvýšit zdravotní uvědomnění v péči o chrup, zaměřit se na komplexní 
pojetí výchovy ke  zdravému způsobu života a  podpořit dětské domovy materiálním vybavením pro 
moderní péči o chrup od spolupracujících firem.

Do projektu v minulých letech vstoupila řada významných firem a formou materiální a finanční účasti 
podpořila akce společnosti Arak o.p.s.
s významným partnerem - Klinikou zubního lékařství UP a FN Olomouc jsou rozvíjeny vzájemné aktivity 
se zapojením studentů do jejich realizace.

Na  akcích spojených s  první části projektu Mandala bude snahou prezentovat činnost státních 
i  nestátních organizací, které se zabývají tvorbou preventivních programů. Rovněž bude dán 
významný prostor pro prezentaci LF UP Olomouc, FTK UP Olomouc a PedF UP Olomouc.

Mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz“ – druhá část projektu
má již své pevné místo v  kalendáři akcí pro stomatology. Z  původní nenápadné akce v  roce 2010 
(40 - účastníků) se vytvořila akce zajímavá (v roce 2011 - 160 účastníků) až v roce 2012 akce prestižní, 
která se zúčastnila odborná špička stomatologů z čR, sR, zástupci ze Švýcarska a UsA.
Téma konference a její pojetí - spolupráce celého zubařského stavu včetně studentů je v rámci vzdělávání 
ojedinělou záležitostí. Proto i  její kreditní ohodnocení od odborných společností je na vysoké úrovni.
Akce má ambice zařadit se v Olomouci mezi nejprestižnější odborné akce tohoto druhu.
Více příloha č. 3

C) Účel příspěvku:

První část (A) Liga proti kazu + 2. olomoucká Arakiáda
Příspěvek bude využit na personální a technické zajištění projektu, metodické podpory, cestovné, osvětové 
materiály, edukační materiály, organizaci jednotlivých projektových dnů a 2. olomoucké Arakiády.

Druhá část (B) Mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz 4. ročník“
Příspěvek bude jednak využit na zajištění koordinačních seminářů konference „Víme, jak na zubní kaz 2013“.
Příspěvek bude dále využit pro zajištění edukačních a informačních materiálů napříč cílovými skupinami, 
evaluaci projektu, nákup nezbytného materiálu k  realizaci projektu, nepřímé náklady, které jsou 
s projektem spojeny (technika, software, tvorba log, grafiky, brožurky s pokyny pro uživatele, cestovní 
náklady, nájmy, ubytování pro lektory apod.).



D) Očekávané přínosy finančního příspěvku:

Přínos pro děti – výchova k systematické péči o chrup a získávání povědomí o souvislostech orálního 
zdraví se zdravím celkovým – podpora znevýhodněné sociální skupiny dětí z DD.

Přínos pro odbornou veřejnost – získávání uceleného pohledu na danou tématiku, možnost 
konfrontace vlastní odborné činnosti, ekonomická i časová úspora v systému celoživotního vzdělávání.

Přínos pro studenty – zapojení do praktické realizace preventivního programu, zdůraznění významu 
prevence jako základu medicíny, podněty pro jejich budoucí profesní činnost. Možnost využití spolupráce 
s Arak o.p.s. k vlastní činnosti – bakalářské a magisterské práce (v minulosti již 3 studenti zpracovali své 
práce na téma související s projektem Mandala).
Na konferenci možnost slyšet přednášky od uznávaných odborníků z různých zemí.

E) Způsob realizace projektu: 

harmonogram a specifikace zařízení do projektu zapojených.
DD Olomouc, DD Prostějov, DD sZPD Olomouc, DD Přerov, DD Plumlov, DD hranice, DD Lipník nad 
bečvou, DD Šumperk, DD stará Ves, DD černá voda, DD Zábřeh na Moravě, DD Štíty, VÚM Dřevohostice.
Termín: 2. olomoucká Arakiáda 8. 6. 2013 / Konference 22. 11. - 23. 11. 2013

F) Význam projektu pro Olomoucký kraj:
V  případě  projektu MANDALA – Liga proti kazu – navázání na  předchozí podporu preventivních 
programů, rozšíření působnosti na znevýhodněnou cílovou skupinu, provázanost a koordinace činnosti 
dalších neziskových organizací Olomouckého kraje.
V případě 4. ročníku mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz“, pokračování v nastolené tradici 
a zvyšování prestiže Olomouce, jako místa pravidelného setkávání odborníků z více zemí se zájmem 
o preventivní přístup ke zdraví a pro zúčastněné získávání mezinárodních odborných zkušeností.

G) Výstupy pro hodnocení projektu: viz příloha č. 4 Prezentace činnosti Arak o.p.s. - sborník projektů

H) Odpovědná osoba za projekt (příp. odborný garant projektu):
 MUDr. Ladislav Korotvička - ředitel Arak o.p.s.
 Adresa: Neředínská 23/A, 779 00 Olomouc 
 Telefon: 585 413 467
 E-mail: arak.mandala@centrum.cz



3. ROZPOčET PROJEKTU: viz příloha č. 5 – Tabulka rozpočtu
A) Celkové náklady realizovaných akcí: 867 000 Kč

Rozdělení dle částí projektu:
MANDALA - Liga proti kazu 2. olomoucká Arakiáda: 135 000 Kč
vlastní zdroje: 232 000 Kč

Konference „Víme, jak na zubní kaz“: 250 000 Kč
vlastní zdroje: 250 000 Kč

Výše požadovaného příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje: 385 000 Kč

Vlastní zdroje: předpoklad 250 000 Kč příjmy z konference (v roce 2012 198 000 Kč)
Jiné zdroje:
ing.Tůma Jiří / dárce 100 000 Kč (viz darovací smlouva ze dne 21. 1. 2013)
MULTiGATE a.s. / dárce příslib (v roce 2012 realizováno 120 000 Kč)
MiCROChEM a.s. / dárce příslib (v roce 2012 realizováno 15 000 Kč)
LisTERiNE / sponzor (materiální plnění)
LiFTEC spol. sr.o. / sponzor (materiální plnění ) 
Johnson & Johnson / sponzor (materiální plnění )

B) Struktura použití finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje:
viz příloha č. 5 – Tabulka rozpočtu 

4. PROhLÁŠENí ŽADATELE
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro 
posouzení žádosti. současně prohlašuje, že nemá ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě 
splatnosti vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním 
pojišťovnám a  vůči Olomouckému kraji včetně jím zřizovaných organizací. V  případě, že žadatelem 
je obec, která je součástí svazku obcí (mikroregionu), nesmí mít nevypořádané závazky vůči tomuto 
svazku obcí (mikroregionu) a vůči jednotlivým obcím svazku (mikroregionu).
V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je povinen ihned (po prokázání 
neúplnosti či nepravdivosti údajů) vrátit požadovanou částku na účet Olomouckého kraje.

Datum: 25. 1. 2013

Podpis žadatele, příp. razítko: MUDr. Ladislav Korotvička

Doplňující podklady:
1. Náplň činnosti a popis již realizovaných aktivit (reference, odborné posudky apod.)
(Arak o.p.s. – projekt Mandala 2010, 2011)
2. Závěrečné zprávy o realizovaných projektech na které byly poskytnuty finanční příspěvky z rozpočtu 
Olomouckého kraje (Arak o.ps. – projekt Mandala 2010, 2011)
Další doplňující doklady uvedené v pravidlech pod článkem Vi.



2. OLOMOUCKÁ ARAKiÁDA
POsLUChOV 8.6.2013
Pastviny OS Návrat koní do přirozeného prostředí

PROGRAM
Pro koho je akce určena
Územní působnost: Olomoucký kraj

DD Olomouc, DD Prostějov, DD sZPD Olomouc, 
DD Přerov, DD Plumlov, DD hranice, DD Lipník nad 
bečvou, DD Šumperk, DD stará Ves, DD černá voda, 
DD Zábřeh na Moravě, DD Štíty, VÚM Dřevohostice.

Z každého z uvedených DD se do 2. Olomoucké 
Arakiády zapojí 7 účastníků (celkem tedy 72 osob).

ZŠ Dvorského Sv. Kopeček u  Olomouce děti 
+ sourozenci + rodiče.

Zahájení 10.00
Pořadatelé: Arak o.p.s., Os Návrat koní 
do přirozeného prostředí, EUFORALL o.s.

Zakončení 16.00

Aktivity:
- Preventivní program MANDALA – Liga proti 

kazu – Arak o.p.s.

- Preventivní program Ve zdravém městě zdravý 
zub – sdružení studentů stomatologie čR

- Řešení úrazů v terénu – sdružení Nadšení 
Moravští záchranáři

- Stavby indiánských TP – Os Návrat koní 
do přirozeného prostředí

- Péče a aktivity kolem koní – Os Návrat koní 
do přirozeného prostředí

- Stavba ,vyřezávání a malování totemu
– studenti střední řezbářské školy v Tovačově

- Karikaturisté

- Malování na obličej

- Ukázky práce s koňmi – Os Návrat koní 
do přirozeného prostředí + Mgr. Ceplová Alena 
a studenti rekreologie UP Olomouc

- Ukázky práce kynologů se psy

Host: Václav Vydra – patron sdružení 
Návrat koní do přirozeného prostředí

Mediální partner: Radio hANÁ, TV ZiPP
Parneři: Johnson&Johnson, LiFTEEC s.r.o, 
Colgate Palmolive čR,

NÁVRAT KONí 
DO VOLNÉ PŘíRODy

Občanské sdružení
Život je krásný, koně ho dělají krásnější. 
– Příloha projektu – galerie

V koni se promítají sny člověka o vlastní síle, 
moci a kráse.

Příloha č.2 program Arakiáda Posluchov



MANDALA 2013
Popis 
aktivity

KONfeReNCe – VíME, JAK NA ZUBNí KAZ
22. – 23. 11. 2013 / 4. ročník mezinárodní akce

Vlastní zdroje Dotace Celkem Kč

Sponzoring

300 
osob

Abstrakta ke konferenci – včetně přípravy 60 000 Kč 60 000 Kč

Tiskové materiály – včetně přípravy 20 000 Kč 50 000 Kč 70 000 Kč

Postry, rolapy, vizitky, visačky, pozvánky audiotechika, videotechnika 20 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč

Cestovné lektoři, pořadatelé 4 000 Kč 36 000 Kč 40 000 Kč

Ubytování hosté, specifikovaní lektoři 30 000 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč

Občerstvení – 2 dny v místě akce 70 000 Kč 0 Kč 70 000 Kč

konfe-
rence 
2 dny

společenský večer program, nájmy občerstvení 60 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč

Odměny pořadatelé a lektoří DPP 40 000 Kč 0 Kč 40 000 Kč

Daň 15 % 6 000 Kč 0 Kč 6 000 Kč

telefony 0 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč

Celkem 250 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč

Popis 
aktivity LigA PROTi KAZu

Vlastní zdroje Dotace Celkem Kč

Sponzoring

200 
dětí

1.0. 2. Olomoucká Arakiáda Posluchov 2013 / 8. 6. 2013

1.1. administrativní činnost, příprava, 20 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč

1.2. informační letáky (do škol), návrhy, tisk 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč

1.3. doprava materiálu, cestovné děti z DD 10 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč

1.4. informační letáky, edukační letáky při akci, návrhy, tisk 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč

1.5. pronájem zařízení, velký stan, TP, koně, technický materiál 10 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč

1.6. odměny pořadatelům 40 000 Kč 0 Kč 40 000 Kč

1.7. daň 15% 6 000 Kč 0 Kč 6 000 Kč

200 
dětí

2.0. Podzimní kolo 5 projektových dnů

2.1. doprava, rekvizit na jednotlivé dny, do DD 10 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč

2.2. příprava edukačních materiálů, návrhy, tisk 300 ks 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč

2.3. hygienické balíčky pro děti 200 ks a 300 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

2.4. telefony 5 000Kč 5 000 Kč

2.5. odměny pořadatelům - DPP 40 000 Kč 0 Kč 40 000 Kč

2.6. daň 15% 6 000 Kč 0 Kč 6 000 Kč

Celkem 232 000 Kč 135 000 Kč 367 000 Kč

Celkem rozpočet – projekt Mandala 2013 482 000 Kč 385 000 Kč 867 000 Kč

Příjmy
účastnické poplatky na konferenci – odborná veřejnost 100 000 Kč

účastnické poplatky na konferenci – firmy 200 000 Kč

sponzoring, dary, 200 000 Kč

zůstatek z minulého období 80 000 Kč

Příjmy celkem – předpoklad reálný 580 000 Kč

Příloha č.5.žádosti 2013 Rozpočet-tabulka



čEsTNÉ PROhLÁŠENí O CELKOVÉ VýŠi 
PODPORy DE MiNiMis [1]
Žadatel ARAK o.p.s. Neředínská 23/A 779 00 Olomouc
  IČ: 286 08 496, DIČ: CZ 286 08 496
Zastoupený MUDr. Ladislavem Korotvičkou - ředitelem,

ve smyslu ustanovení čl. 87 a násl. smlouvy o založení Evropských společenství, Nařízení Rady (Es) 
č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 smlouvy o Es 
a Nařízení komise (Es) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 smlouvy o Es 
na podporu de minimis, uveřejněného dne 28.12.2006 v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379/5, 
prohlašuje, že v rozhodném období [2]:
a) obdržel podporu de minimis v celkové výši = 520 000 Kč (kurz euro 10. 5. 2011 = 
24.230 Kč, kurz euro) a  tato výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením komise (Es) č. 1998/2006 
ve výši 200.000 eur [3] [4] [5]
Výše podpory, kterou subjekt obdržel v rozhodném období (2) [6]:
 

příloha č.6

Poř. č. Název subjektu, který podporu poskytl: Datum přijetí 
podpory[7]:

Výše podpory 
v eurech [3]:

1.
Krajský úřad Olomouc - projekt Mandala 2011
zařazeno mezi významné

10. 5. 2011
200 000 Kč
8 252 euro

2.
Krajský úřad Olomouc - projekt Mandala 2012
zařazeno mezi významné

9. 5. 2012
170 000 Kč
6 734 euro

3.
Krajský úřad Olomouc - projekt vychutnejte si seniorská léta 2012
zařazeno mezi významné

8. 8. 2012
150 000 Kč
5 560 euro

4. Celkem
520 000 Kč

20 546 euro

b) neobdržel podporu de minimis
V Olomouci dne 25. 1. 2013
Název nebo jméno a příjmení žadatele a jméno oprávněné osoby, popř. zástupce: 
MUDr. Ladislav Korotvička – výkonný ředitel ARAK o.p.s.

Podpis oprávněné osoby, popř. zástupce: 
Poznámka: žadatel uvede v plném znění kladné i záporné vyjádření.

[1] Pro subjekty vyvíjející ekonomickou činnost tzv. „podnikající“ bez ohledu na právní formu.
[2] Rozhodným obdobím je období tří let, a to dotčený fiskální rok, na který je žádán příspěvek a předchozí 
dva fiskální roky (fiskálním rokem se rozumí období, používané subjektem pro daňové účely).
[3] V přepočtu kurzem stanoveným Evropskou centrální bankou platným ke dni, kdy příslušný orgán 
kraje rozhodl o poskytnutí (přidělení) podpory. (Kurz stanovený Evropskou centrální bankou vyhlašuje 
Evropská komise v Úředním Věstníku Evropské unie).
[4] Podporu de minimis nelze poskytnout v oblasti exportu. V odvětví silniční dopravy je limit podpory de 
minimis stanoven na 100 000 eur. specifické předpisy platí pro oblasti zemědělství a rybolovu. V oblasti 
zemědělství je podpora de minimis stanovena Nařízením EK 1860/2004 (strop je 3 000 euro).
[5] Do  celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor (např. podpory dle 
Nařízení EK 68/2001, 70/2001, 2204/2002).
[6] Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o  poskytnuté podpoře de minimis po  dobu 10 let 
od jejího poskytnutí.
[7] Datem přijetí podpory se rozumí datum rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí (přidělení) podpory.



čEsTNÉ PROhLÁŠENí
Žadatel: ARAK o.p.s.
Sídlo: Neředínská 683/23 A, 779 00 Olomouc
IČO: 286 08 496
DIČ: CZ28608496

Zastoupený: MUDr. Ladislavem Korotvičkou – ředitelem

p r o h l a š u j e

že nemá žádných závazků po lhůtě splatnosti vůči:

- státnímu rozpočtu
- sociálním fondům
- OSSZ
- Finančnímu úřadu
- zdravotním pojišťovnám
- Olomouckému kraji včetně organizací jím zřizovaných
- svazku obcí (mikroregionu)

V Olomouci 25. 1. 2013 MUDr. Ladislav Korotvička
 ředitel ARAK o.p.s.

Příloha č.7 žádosti o dotaci projekt MANDALA 2013




