2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení,
výroční zpráva představuje jeden z nejvýznamnějších souhrnných zdrojů a informací
o stavu a rozvoji naší organizace, a tak je nám
potěšením vám prezentovat výsledky za rok
2013, který byl ve znamení pozitivních změn
nejen uvnitř organizace.
Začali jsme se intenzivně věnovat propagaci
naší organizace, a to i díky aktivnímu působení
našich dobrovolníků přineslo skvělé výsledky
v podobě více než 40 prezentací AFS
v médiích napříč republikou.
Znovu se prokázalo, jak nezbytná a klíčová je
transparentní komunikace s dobrovolnickou
základnou, bez jejíž podpory by naplnění
našich programů směrem ke kvalitě i kvantitě
bylo velmi složité, ne-li nereálné.
S nově otevřenou pozicí a působením
koordinátorky vztahů se školami se nám
podařilo v průběhu roku společně realizovat
71 workshopů či prezentací na školách.
To mělo nepochybně vliv na zvýšení počtu
zájemců o programy, a přestože jsme na
počátku roku 2013 čelili výzvě v podobě
nestabilní situace v anglicky mluvících
zemích, kam v posledních letech posíláme či
odkud hostíme kolem 20% z celkového počtu
studentů, oproti předešlému roku se nám
podařilo navýšit počet středoškoláků na
obou programech o 14 %.

nou podporou Klubu školitelů se naplnil náš
ambiciózní vzdělávací plán pro AFS dobrovolníky. V roce 2013 se uskutečnilo celkem 34
školení, z toho 12 pro nováčky. V neposlední
řadě díky vysokému nasazení a zodpovědnému přístupu dobrovolníků jsme zorganizovali
Megavíkend v Českých Budějovicích - největší vzdělávací akci AFS v České republice - kde
celkový počet dosáhl úctyhodného čísla 94
účastníků.
Rok 2013 jsme ukončili s kladným hospodářským výsledkem i díky našim fundraisingovým aktivitám. S podporou Česko-německého fondu budoucnosti jsme vyslali 8 studentů
do Německa na tříměsíční a roční program.
Získali jsme dotaci ve výši 294.000,- Kč od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
na dobrovolnické aktivity.
Poslední měsíc roku 2013 byl poznamenán
zásadní změnou právnické osoby organizace,
úspěšně jsme se transformovali na obecně
prospěšnou společnost.
Závěrem bychom rádi vyjádřili svůj upřímný
dík všem dobrovolníkům, zaměstnancům
i příznivcům AFS Mezikulturní programy, o.s.,
za profesionální přístup a obětavou podporu
při naplňování našeho poslání, které je
v dnešním světě plném konfliktů více než
aktuální.

Dobrovolnická základna se rozrostla o novou
skupinu na Ostravsku, velmi aktivně spolupracující s dalšími organizacemi. S význam-

Lukáš Jandač
předseda představenstva
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Klára Kutišová
ředitelka

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 American Field Service (Americká polní služba)
čítající téměř 5000 dobrovolných pracovníků
– řidičů polních sanitek. V roce 1947 se podařilo 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 46 tisíc dobrovolníků absolvuje každoročně téměř 15 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 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 multikulturním a stále propojenějším světě.

3

1056

HOSTITELSKÝ PROGRAM
SEVERNÍ AMERIKA 4%

absolventů hostitelského programu
od roku 1990-2013

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 39%

ASIE A
OCEÁNIE 31%

EVROPA 26%

962
absolventů programu studia v zahraničí

PROGRAM STUDIUM V ZAHRANIČÍ
SEVERNÍ
AMERIKA 26%

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 9%

od roku 1990-2013

ASIE A
OCEÁNIE 12%
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EVROPA 53%

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

210

AKTIVNÍCH
DOBROVOLNÍKŮ PO CELÉ
ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2013
Celkem 7 dobrovolnických skupin se i v roce 2013
významně podílelo na rozvoji a podpoře programů,
a tím zásadně přispělo k posílení celé organizace.
DOS Liberecko
• péče o 7 studentů a hostitelských rodin
• pravidelná měsíční setkání rodin, studentů
a dobrovolníků
• akce pro studenty, dobrovolníky a rodiny:  
odpoledne s mezinárodní kuchyní, Jizerské hory,
vánoční prohlídka Hrádku u Nechanic, bowling,
závěrečné grilování ve Kbelnici, výlet na zámek
Humprecht, rafty, návštěva interaktivního muzea
• infoschůzky pro hostitelské rodiny
• organizace kulturního soustředění v Horním
Maxově společně s DOS Pardubicko a Ústecko
• Eva exchange – výměna s hostitelskými matkami
z Egypta
• pravidelné vydávání Mezisvětů – internetového
informačního časopisu se zajímavým čtením
o dění v AFS
• akce na propagaci AFS: Festival Jičín – město
pohádky, oslava Dne mezikulturního dialogu
ve spolupráci s DOS Pardubicko
DOS Ústecko
• péče o 2 studenty a hostitelské rodiny
• akce pro studenty, dobrovolníky a rodiny:
výlet do Krakova, kuželky, vánoční posezení
• akce na propagaci AFS: workshopy o mezikulturním vzdělávání v Mostě a Ústí nad Labem ve
spolupráci s DOS Praha
DOS Plzeňsko
• péče o 9 studentů a hostitelských rodin
• setkání rodin, studentů a příznivců AFS
• akce pro studenty, dobrovolníky a rodiny:
divadelní představení, rozlučkové grilování, výlet
českým pohádkovým lesem na Kolomaznou pec,
muzeum loutek, ZOO, jízda historickou tramvají,
návštěva pivovaru, výlet do Budapešti, mikulášská nadílka, vánoční posezení
• realizace výměny s dobrovolníky v Německu
v rámci projektu MŠMT
• propagační akce na podporu AFS: Festival Cizí
město v kavárně Jabloň, Festival Živá ulice
DOS Brněnsko
• péče o 16 studentů a hostitelských rodin
• neformální setkání rodin, studentů a dobrovolníků
• akce pro studenty, dobrovolníky a rodiny:
mezinárodní večeře, výlet do Vídně, bruslení,
divadelní představení studentů pro veřejnost,
hory Dolní Bečva, vánoční posezení
• infoschůzky pro hostitelské rodiny
• akce na propagaci AFS: Veletrh neziskových
organizací v Brně, Veletrh středních škol,

Jarmark neziskových organizací, festival Colour
meeting, diskuze o Japonsku, ve spolupráci se
SMOK workshop brazilské a německé Vánoce,
akce na propagaci Dne mezikulturního dialogu
DOS Praha
• péče o 23 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
• akce pro studenty, rodiny a dobrovolníky: mezinárodní večeře, bowling, karaoke, vánoční trhy,
bruslení, závěrečný piknik ve Stromovce, deskové
hry, šlapadla, lanové centrum, beach volejbal,
festival Jeden Svět, exkurze v městské knihovně,
návštěva Uměleckoprůmyslového muzea a muzea voskových figurín, malování hrnečků
• infoschůzky pro hostitelské rodiny
• Eva exchange – výměna s hostitelskými matkami
z Egypta, Lotyšska, Turecka a Adam Exchange –
první výměna hostitelských otců z Maďarska
• školní výměna Gymnázia Ústavní Praha se
studenty z Portugalska
• spolupráce s DOS Ústecko - workshopy v Mostě
a Ústí nad Labem a oslava Dne mezikulturního
dialogu v Českých Budějovicích
• akce na propagaci AFS: prezentace na festivalu
Refufest, United Islands, NGO Marketu, Den
učitelů němčiny a španělštiny, Den rodin, Bambiriáda, Zažít město jinak, festival Barevná devítka,
Živé knihovny, oslava Dne mezikulturního dialogu
v Českých Budějovicích
DOS Pardubicko
• péče o 7 studentů a hostitelských rodin
• akce pro studenty, rodiny a dobrovolníky: odpoledne s mezinárodní kuchyní, vánoční prohlídka
Hrádku u Nechanic, adventní trhy v Hradci Králové, chata Ruina - zábavný víkend na Vysočině,
stavění májky v Pileticích, grilování, Laser games,
výlet do Maďarska s DOS Plzeňsko
• neformální setkání hostitelských rodin, studentů
a dobrovolníků
• Ev a exchange – výměna s hostitelskými matkami
z Turecka
• akce na propagaci AFS: dobrovolnické odpoledne, oslava Dne mezikulturního dialogu ve spolupráci s DOS Liberecko
DOS Ostravsko
• péče o 6 studentů a hostitelských rodin
• akce pro studenty, rodiny a dobrovolníky:
mezinárodní večeře, Velikonoce na Valašsku,
akce Vánoce všech koutů
• dobrovolnická odpoledne – pravidelná setkání
dobrovolníků, rodin, studentů a široké veřejnosti
• neformální setkání s hostitelskými rodinami
a studenty
• akce na propagaci AFS: oslava Dne mezikulturního dialogu, Cesta kolem světa, akce Dopisy
v ulicích
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LIDÉ V AFS
PŘEDSTAVENSTVO
Lukáš Jandač – předseda
Terezie Vávrová – místopředsedkyně
Kamil Provazník – tajemník
Jana Rottová – pokladník
Lubomír Cingl – člen
Jaromír Šorf – člen
Jan Husák – člen
Eva Vítková – členka

NÁRODNÍ KANCELÁŘ
Klára Kutišová – ředitelka
Monika Nikolova – programová vedoucí
Kateřina Kahanová – koordinátorka organizačního rozvoje
Monika Janovská – koordinátorka hostitelského programu
Zuzana Bürgerová – koordinátorka programu do zahraničí
Ivana Krystová – finanční a provozní manažerka
Karolína Kousalová – projekt Stereotýpek v nás
Kristýna Polášková – koordinátorka vztahů se školami, projekt Stereotýpek v nás
Kinga Moldovanyi / Uliana Vasilyeva – dobrovolnice Evropské dobrovolné služby
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ČLENOVÉ SDRUŽENÍ
Jan Antoš

Jasmína Henniová

Alžběta Kubcová

Karel Šlechta

Alena Bělohlávková

Eva Hladíková

Ján Lipták

Tereza Šlechtová

Tereza Blahoutová

Adriana Holanová

Pavel Nikodem

Lenka Šmejkalová

Tereza Branžovská

Helena Hronová

Petra Nováková

Jaromír Šorf

Jana Brodinová

Kateřina Hronová

Alena Novosadová

Karolína Tylová

Lucie Bryndová

Daniela Hrušková

Kristýna Ochmannová

Terezie Vávrová

Michal Bugoš

Jan Husák

Petra Pojerová

Eva Vítková

Lubomír Cingl

Lukáš Jandač

Eva Preislerová

Helena Vitoulová

Jana Červinková

Michal Kadera

Kamil Provazník

Helena Vorlová

Lucie Čížková

Ludmila Kalábová

Karolína Puttová

Karel Vyhlídka

Lenka Dědečková

Edita Klímová

Michael Rosák

Světlana Vyhlídková

Martin Dyškant

Eduard Kopáček

Jana Rottová

Kateřina Werth-Vitoulová

Barbora Fenclová

Anna Kopecká

Lenka Skřivánková

Vojtěch Zima

Petra Ferjenčíková

Petr Kostohryz

Pavla Soukopová

Lubor Zoufal

Dita Geislerová

Jana Kousalová

Eva Soukupová

Eliška Žáková

Adam Hanka

Karolína Kousalová

Jakub Josef Šimon

Kristýna Žáková

Petr Hejda

Jiří Král

Ondřej Škorpil

ČESTNÍ ČLENOVÉ SDRUŽENÍ
Šárka Harrerová

Arnošt Kotyk

Vladimír Sedláček
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ROZVAHA k 31. 12. 2013 (v tisících)			
AKTIVA						
Pohledávky 					

2 206

Krátkodobý finanční majetek					

3 843

Jiná aktiva					

401

AKTIVA CELKEM					

6 450

					
PASÍVA						
Jmění					

1 380

Výsledek hospodaření					

379

Nerozdělený zisk minulých let					

862

Rezervy					

0

Krátkodobé závazky					

791

Jiná pasíva					

3 038

PASÍVA CELKEM					

6 450

VÝSLEDOVKA k 31. 12. 2013 (v tisících)
VÝNOSY			

				

Tržby za vlastní výkony						12 462
Ostatní výnosy						 566
Přijaté příspěvky (dary)						

513

Přijaté členské příspěvky						

7

Provozní dotace						 864
VÝNOSY CELKEM						14 412
						
NÁKLADY						
Spotřebované nákupy						 255
Služby						 9 013
Osobní náklady						3 896
Ostatní náklady						

919

Tvorba rezerv						 -50
NÁKLADY CELKEM						14 033
						
Výsledek hospodaření před zdaněním				 379
Daň z příjmu						

0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			 379

Příloha k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy, je uložena v plném
znění ve sbírce listin a v sídle sdružení.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2013
určena zakladatelům a správní radě organizace AFS Mezikulturní programy

Zpráva o ověření výroční zprávy
Ověřili jsme soulad Výroční zprávy organizace AFS
Mezikulturní programy s účetní závěrkou, která je obsažena
v této Výroční zprávě a kterou jsme ověřili a vydali k ní dne
10. 3. 2014 Zprávu nezávislého auditora, a to v následujícím
znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace AFS Mezikulturní programy, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizace jsou uvedeny v bodě I. přílohy
této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za
účetní závěrku
Statutární orgán organizace AFS Mezikulturní programy
je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu
výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu
se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme
povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální)
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro
sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace AFS Mezikulturní
programy k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu
s českými účetními předpisy.“
Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární
orgán organizace AFS Mezikulturní programy. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko
o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,
že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu
s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě organizace AFS Mezikulturní programy za
rok 2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.

BVM Audit s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

V Praze, dne 13. 3. 2014
Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme
získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
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PODĚKOVÁNÍ

DÁRCI A PARTNEŘI

Vážení,

Česko-německý fond budoucnosti

dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste se
rozhodli podpořit AFS Mezikulturní programy,
o. s., a přispěli jste tak k šíření poslání organizace a podpořili mezikulturní vzdělávání.

Nadace Landesstiftung Baden-Wurttemberg
Hiroshima City Scholarship
AFS Intercultura Italy

Klára Kutišová
ředitelka

AFS Programas Interculturales Costa Rica
AFS Intercultura Brazil
FOX HUNTER, s.r.o.
Czech marketing, s.r.o.
K.H.K., s.r.o.
Ing. Jiří Pípal
Smart software, s.r.o.
Centrum dohody, s.r.o.
Evropská federace pro mezikulturní
vzdělávání (EFIL)
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Stipendijní sbírka
Jaroslavy Moserové
107- 3271010247/0100

^

je slovo osidné,
^

" Kdyby
^

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... "

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 miliónu studentů, rodin a jednotlivců po celém světě.

Spojte se s námi:
www.afs.cz
www.facebook.com/afscze
www.youtube.com/afscze
www.flickr.com/afscze
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