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ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ŘEDITELKY 

Vážení přátelé,

jsem velmi rád, že Vás mohu prostřednictvím 
výroční zprávy našeho občanského sdružení 
AFS Mezikulturní programy informovat o zda-
řilých výsledcích předešlého roku.

Na podzim loňského roku jsem byl zvolen 
do funkce předsedy představenstva. Velmi 
si toho vážím a uvědomuji si zodpovědnost, 
kterou jsem tímto s radostí přijal. Pevně 
doufám, že moje relativně dlouhé zkušenosti 
v AFS a společné úsilí nás dobrovolníků nám 
pomohou vést organizaci správným směrem 
k Vizi 2020.

Naše organizace prochází důležitým obdo-
bím změn, která, jak věřím, nám usnadní  
naplnění cílů definovaných ve strategickém 
plánu a týkajících se především: rozvoje 
dobrovolnické základny, vztahů se školami, 
zodpovědného finančního řízení, efektivní 
marketingové komunikace, networkingu 
a mezikulturního vzdělávání.

Na závěr mi dovolte Vám poděkovat za Vaši 
práci a odhodlání, které AFS v České republi-
ce posouvá každým rokem dál a dál. 

Lukáš Jandač
předseda představenstva 

Vážení, 

rok 2012 byl dobrým a naplněným rokem,  
který přinesl mnoho pozitivních událostí 
a i nás mnohdy vystavil výzvám. Mottem 
posledních let v AFS je mezikulturní vzdělává-
ní, programový růst a rozvoj dobrovolnictví, 
proto jsme se společně zaměřili na naplnění 
všech tří cílů.

Programový růst jde ruku v ruce s naplněním 
našeho poslání. Proto bylo založení expertní 
skupiny na mezikulturní vzdělávání aktivními 
a nadšenými dobrovolníky a zaměstnanci 
jedním z velmi pozitivních a motivujících po-
činů v uplynulém roce. Náplní skupiny je šířit 
mezikulturní vzdělávání nejen mezi dobrovol-
níky AFS ale i mezi veřejností s cílem stát se 
expertem na tomto poli.

AFS bylo vždy organizací spjatou se stabil-
ní dobrovolnickou základnou. Dobrovolníci 
jsou ti, kteří nesou na svých bedrech péči 
o programy, studenty, organizaci prezentací, 
workshopů a jiných akcí, jsou to ti, kteří šíří 
naší misi. Podporu a rozvoj dobrovolnické 
základny považujeme za zásadní pro zdravé 
fungování naší organizace, proto jsme na 
podzim 2012 zahájili proces restrukturalizace 
dobrovolnické základny s cílem zefektivnit 
naše fungování a podpořit jednotlivce i sku-
piny v jejich činnosti. Díky obrovské práci od-
vedené našimi oddanými dobrovolníky jsme 
stabilní a dobře fungující organizací a já nám 
všem upřímně přeji mnoho pozitivní energie 
a dobrých věcí, které se nám společně daří!

Klára Kutišová
ředitelka
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AFS VE SVĚTĚ

AFS TVOŘÍ CELOSVĚTOVOU SÍŤ 

VÍCE NEŽ 65 PARTNERSKÝCH  

ORGANIZACÍ, KTERÁ VZNIKLA 

PŘED 90 LETY Z INICIATIVY  

AMERICKÝCH DOBROVOLNÍKŮ. 

PARTNERSKÉ ORGANIZACE  

SDRUŽUJE SPOLEČNÉ POSLÁNÍ, 

KTERÝM JE ZPROSTŘEDKOVAT  

CO NEJVĚTŠÍMU POČTU LIDÍ  

MEZIKULTURNÍ POZNÁNÍ  

PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH  

VÝMĚNNÝCH PROGRAMŮ. 

AFS historie sahá do dob I. a II. světové války, 
kdy vznikla organizace nesoucí název Ame-
rican Field Service (Americká polní služba) 
čítající téměř 5000 dobrovolných pracovníků 
– řidičů polních sanitek. V roce 1947 se poda-
řilo realizovat historicky 1. výměnný program 
s cílem podpořit porozumění mezi národy. 

Během dalších 70 let AFS změnilo životy  
obrovskému množství studentů a rodin na  
celém světě. S podporou 44 tisíc dobrovol-
níků absolvuje každoročně téměř 13 tisíc 
mladých lidí svoji mezikulturní zkušenost.

Česká republika se do sítě AFS zapojila  
na počátku 90. let jako pobočka AFS  
International. V roce 1996 byla organizace 
zaregistrována jako samostatné občanské 
sdružení pod názvem, jak ho známe dnes - 
AFS Mezikulturní programy, o.s.

Od svého vzniku se AFS stalo stabilní  
neziskovou organizací, která poskytuje  
prostřednictvím svých výměnných programů 
mezikulturní vzdělávací příležitosti s cílem 
umožnit co největšímu počtu mladých lidí 
setkání s jinou kulturou, zahraniční zkušenost 
a pomoci jim tak rozvíjet schopnosti, získávat 
znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro 
tvořivý a harmonický život v dnešním multi-
kulturním a stále propojenějším světě.
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absolventů programu studia v zahraničí 

od roku 1990-2012

absolventů hostitelského programu 

od roku 1990-2012

902 

986  HOSTITELSKÝ PROGRAM 

SEVERNÍ AMERIKA 3%

ASIE A OCEÁNIE 24%

EVROPA 16%

EVROPA 24%

SEVERNÍ 
AMERIKA 15%

STŘEDNÍ
A JIŽNÍ
AMERIKA 
20%

STŘEDNÍ A JIŽNÍ
AMERIKA 20%

ASIE A OCEÁNIE 6%

PROGRAM STUDIUM V ZAHRANIČÍ
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

197 AKTIVNÍCH  
DOBROVOLNÍKŮ PO CELÉ  
ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012.

Dobrovolníci se i ve 2012 zásadně podíleli 
na podpoře programů. Pořádali aktivity pro 
účastníky, rodiny i školy, organizovali výlety, 
soustředění a kulturní akce, neformální setká-
ní - DOSí stoly -, propagovali AFS na školách 
a na veřejných akcích.

Díky finanční podpoře MŠMT v rámci  
projektu „Play your part! Be volunteer“  
se dobrovolníci zúčastnili několika zahranič-
ních seminářů. Největší vzdělávací akcí byl 
Megavíkend, který proběhl v říjnu za podpory 
MŠMT a Krajského úřadu Olomouckého kraje 
v Olomouci. Akce se zúčastnili i zahraniční 
dobrovolníci a školitelé z pěti zemí. 

DOS Sever
•	 péče	o	12	studentů	a	hostitelských	rodin
•	 DOSí	stoly	–	pravidelné	měsíční	setkání	 
 rodin, studentů a dobrovolníků 
•	 odpoledne	s	mezinárodní	kuchyní	
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a	rodiny	-	 
 běžky , bowling, grilování ve Kbelnici, výlet  
 na zámek Sychrov a do Drážďan
•	 infoschůzka	pro	hostitelské	rodiny	
•	 „Full	AFS	day“	-	příprava	na	Festival	Kultur,	 
 školení dobrovolníků na workshopy  
 a teambuilding studentů a dobrovolníků  
•	 akce	na	propagaci	Dne	mezikulturního	 
 dialogu - Festival Kultur v Liberci
•	 Eva	exchange		-	výměna	hostitelských	 
 maminek z DOS Sever a Východ a maminek  
 z Turecka
•	 pravidelné	vydávání	Mezisvětů	–	interneto- 
 vý informační časopis se zajímavým čtením  
 o dění v AFS
•	 realizace	12	workshopů	na	školách

DOS Ústecko
•	 péče	o	5	studentů	a	hostitelských	rodin
•	 akce	na	propagaci	Dne	mezikulturního	 
 dialogu - Festival Kultur v Mostě a v Ústí  
 nad Labem
•	 přednášky	o	mezikulturním	vzdělávání	 
 v Mostě a Ústí nad Labem
•	 realizace	6	workshopů	na	školách		

DOS Plzeň
•	 péče	o	4	studenty	a	hostitelské	rodiny		
•	 akce	pro	studenty	-	zpívání	koled	na	 
 náměstí v Plzni, návštěva Národopisného  
 muzea, výlet do Budapešti pro studenty
•	 propagační	akce	na	podporu	AFS:	 
 prezentace o Finsku a Bosně a Hercegovině  
 v Kulturním domě v Hořovicích, Street  
 game v rámci festivalu Živá ulice v Plzni  
 a propagační akce ve spolupráci s  jazyko- 
 vou školou Jill v Berouně
•	 realizace	7	workshopů	na	školách

DOS Morava
•	 péče	o	19	studentů	a	hostitelských	rodin	
•	 festival	jídla
•	 akce	na	propagaci	Dne	mezikulturního	 
 dialogu - Free hugs
•	 akce	pro	studenty	a	dobrovolníky:	 
 výlet do Vídně, bruslení, divadelní  
 představení Bídníci, hory Dolní Bečva
•	 DOSí	stůl	-		neformální	setkání	rodin,	 
 studentů a dobrovolníků v Brně 
•	 akce	na	propagaci	AFS:	Veletrh	nezisko- 
 vých organizací v Brně
•	 Mezinárodní	večeře

DOS Praha
•	 péče	o	14	studentů	a	hostitelských	rodin
•	 projekt	Svět	zblízka	–	cyklus	pravidelných	 
 měsíčních besed pro veřejnost o různých  
 zemích světa v kavárně Potrvá
•	 organizace	AFS	plesu	v	Restauraci	 
 Na Marjánce
•	 mezinárodní	večeře	a	multikulturní	bazárek
•	 oslava	Dne	mezikulturního	dialogu	na	 
 náměstí Míru
•	 akce	pro	studenty	a	dobrovolníky:	návštěva	 
 divadelního představení Jiřího Srnce,  
 karaoke, vánoční trhy, bruslení, piknik 
•	 Eva	Exchange	–	výměna	hostitelských	 
 maminek z DOS Praha s maminkami  
 z Belgie a Lotyšska
•	 prezentace	na	festivalu	Refufest,	United	 
 Islands, NGO marketu, Veletrhu kariérových  
 příležitostí, letákový den
•	 realizace	17	workshopů	na	školách

DOS Východ
•	 péče	o	13	studentů	a	hostitelských	rodin
•	 aktivity	pro	studenty:	výlet	do	Kutné	hory,	 
 chata Ruina - zábavný víkend na Vysočině,  
 adventní trhy v Hradci Králové
•	 setkání	hostitelských	rodin,	studentů	 
 a dobrovolníků v Pardubicích
•	 mezinárodní	večeře
•	 realizace	5	workshopů	na	školách	

Neformální dobrovolnická skupina Jih
•	 péče	o	3	studenty	a	hostitelské	rodiny
•	 realizace	1	workshopu	na	škole



LIDÉ V AFS

6

PŘEDSTAVENSTVO 

Eva Vítková / Lukáš Jandač – předsedkyně / předseda

Terezie Vávrová – místopředsedkyně

Kamil Provazník – tajemník

Jana Rottová – pokladník

Lubomír Cingl – člen

Jaromír Šorf – člen

Jan Husák – člen

NÁRODNÍ KANCELÁŘ 

Klára Kutišová – ředitelka 

Monika Nikolova – programová vedoucí

Kateřina Kahanová – koordinátorka organizačního rozvoje

Monika Janovská – koordinátorka hostitelského programu

Kamila Šatrová – koordinátorka programu do zahraničí

Ivana Krystová – finanční a provozní manažerka 

Karolína Kousalová – koordinátorka vzdělávání, projekt Stereotýpek v nás

Kristýna Polášková – koordinátorka vztahů se školami, projekt Stereotýpek v nás 

Martje Calliauw / Kinga Moldovanyi – dobrovolnice Evropské dobrovolné služby
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Jan Antoš

Lubomír Antoš

Hana Antošová

Věra Barron

Alena Bělohlávková

Jana Beránková

Tereza Blahoutová

Tereza Branžovská

Jana Brodinová

Lucie Bryndová

Michal Bugoš

Lubomír Cingl

Lucie Čížková

Milena Daňková

Lenka Dědečková

Ester Dohnálková

Kateřina Dudková

Martin Dyškant

Petra Ferjenčíková

Dita Geislerová

Adam Hanka

Petr Hejda

Jasmína Henniová

Kateřina Heroutová

Eva Hladíková

Adriana Holanová

Helena Hronová

Kateřina Hronová

Daniela Hrušková

Jan Husák

Lukáš Jandač

Michal Kadera

Ludmila Kalábová

Edita Klímová

Eliška Kolečkářová

Michaela Komárková

Eduard Kopáček

Anna Kopecká

Milada Korbelová

Petr Kostohryz

Jana Kousalová

Karolína Kousalová

Jiří Král

Alžběta Kubcová

Kateřina Kudělová

Blanka Lacmanová

Ján Lipták

Jan Makeš

Robin Muller

Pavel Nikodem

Alena Novosadová

Kristýna Ochmannová

Petr Paleček

Petra Pojerová

Martin Pospíšil

Jana Prášilová

Eva Preislerová

Kamil Provazník

Karolína Puttová

Jana Randa

Michael Rosák

Jana Rottová

Michala Sedláčková

Lenka Skřivánková

Barbora Slavíková

Pavla Soukopová

Eva Soukupová

Jakub Josef Šimon

Ondřej Škorpil

Karel Šlechta

Tereza Šlechtová

Lenka Šmahelová

Lenka Šmejkalová

Jaromír Šorf

Karolína Tylová

Iva Úlehlová

Terezie Vávrová

Zuzana Veselá

Eva Vítková

Helena Vitoulová

Julie Volfová

Helena Vorlová

Karel Vyhlídka

Světlana Vyhlídková

Kateřina Werth-Vitoulová

Vojtěch Zima

Lubor Zoufal

Martin Žáček

Eliška Žáková

Kristýna Žáková

 

 

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ



ROZVAHA k 31. 12. 2012 (v tisících)   

VÝSLEDOVKA k 31. 12. 2012 (v tisících) 

AKTIVA      

Pohledávky      1 300

Krátkodobý finanční majetek     5 050

Jiná aktiva     160

AKTIVA CELKEM     6 510

     

PASÍVA      

Jmění     1 294

Výsledek hospodaření     263

Nerozdělený zisk minulých let     698

Rezervy     50

Krátkodobé závazky     1 118

Jiná pasíva     3 087

PASÍVA CELKEM     6 510

VÝNOSY       

Tržby za vlastní výkony      11 345

Ostatní výnosy      762

Přijaté příspěvky (dary)      116

Přijaté členské příspěvky      9

Provozní dotace      1 223

VÝNOSY CELKEM      13 455

      

NÁKLADY      

Spotřebované nákupy      125

Služby      8 101

Osobní náklady      3 601

Ostatní náklady      1 306

Tvorba rezerv      50

NÁKLADY CELKEM      13 183

      

Výsledek hospodaření před zdaněním    272

Daň z příjmu      9

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ   263
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2012 

I.
Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky

Ověřil jsme přiloženou účetní závěrku společnosti AFS 
Mezikulturní programy, tj. rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zis-
ku a ztráty, od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 a přílohu této účetní 
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních 
metod. 

Za sestavení účetní závěrky a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán 
společnosti AFS Mezikulturní programy. Součástí této 
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly 
nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky 
tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní 
metody a provádět dané situaci přiměřené odhady.

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu 
výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu 
se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem 
povinen  dodržovat etické normy a naplánovat a provést 
audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž 
cílem je získat důkazní informace o částkách a skuteč-
nostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských 
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, 
že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způso-
bené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik 
auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevant-
ní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.  
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné 
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních 
kontrol. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vede-
ním i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří do-
statečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.

Při ověřování účetní závěrky jsem nezjistil žádné sku-
tečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na zá-
kladě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, 
průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný  
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AFS Mezikulturní 
programy k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku  
jejího hospodaření (účetní zisk ve výši 272.029,-  Kč),  
v souladu s českými účetními předpisy.

Ověření účetní závěrky bylo  ukončeno  25. 2. 2013   
sepsáním této zprávy.

II.
Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

Ověřil jsem také soulad výroční zprávy s účetní závěr-
kou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statu-
tární orgán společnosti. Mým úkolem je vydat na základě 
provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy 
s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl v souladu s Mezinárodními audi-
torskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, 
aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal při-
měřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, 
které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobra-
zení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech 
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, 
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční 
zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše 
uvedenou účetní závěrkou.

Nová Paka dne 25. 2. 2013

                                              Ing.  Václav Kosejk
                                   auditor KA ČR, osvědčení č. 1742
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCI A PARTNEŘI

Vážení a milí,

dovolte mi upřímně poděkovat všem,  
kteří svým časem, nápady a energií podpořili 
naše sdružení. Dobrovolníkům, hostitelským 
rodinám, školám a v neposlední řadě  
zaměstnancům vděčíme za dobré  
a zdravé fungování naší organizace.  

Klára Kutišová 
ředitelka

Česko-německý fond budoucnosti

Nadace Landesstiftung Baden-Wurttemberg

JUDr. Robert Jehne

Krajský úřad Olomouckého kraje

DSA, a.s.

AFS Interkultur Denmark

LMC, s.r.o.

Evropská federace pro mezikulturní  
vzdělávání (EFIL)

Trilabit, s.r.o.
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Stipendijní sbírka  
Jaroslavy Moserové

"Kdyby  je slovo osidné,  
 presto mám za to, ze kdyby  
 nebylo mé zkusenosti s AFS,  
 muj zivot by se odvijel jinak.  
 Ne ze by byl stastnejsi ci méne  
 stastny, rozhodne by vsak byl  
 méne prospesny, nebot tolerance  
 je, nastesti, nakazlivá... "
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AFS je mezinárodní výměnná organizace pro studenty a mládež  

s partnerskými organizacemi ve více než 65 zemích světa,  

která zajišťuje a podporuje získávání životních zkušeností  

prostřednictvím mezikulturního vzdělávání. AFS, založené  

po druhé světové válce řidiči polních sanitek a do dnešního  

dne fungující díky mezinárodnímu týmu desítek tisíc dobrovolníků,  

už změnilo životy téměř milionu studentů, rodin a jednotlivců po celém světě.

Spojte se s námi:

www.afs.cz

www.facebook.com/afscze

www.youtube.com/afscze

AFS Mezikulturní programy, o.s.

Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2

Tel: (420) 222 317 138

Tel./Fax: (420) 222 520 944

Email: info@afs.cz

www.afs.cz


