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v dnešním mnohotvárném světě. AFS si je vědoma toho,
že mír je dynamický proces, ohrožovaný bezprávím,
nespravedlností a intolerancí.

AFS Mezikulturní programy, o.s.
Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2
Tel: (420) 222 317 138, Fax: (420) 222 520 944
Email: info@afs.cz
www.afs.cz

AFS usiluje o potvrzení oprávněnosti víry v důstojnost
a neopakovatelnou hodnotu každého člověka, stejně jako
všech národů a kultur. Vyzývá k respektování základních
lidských práv a svobod pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví,
jazyka, vyznání či společenského postavení.
AFS zakládá veškerou svou činnost na hodnotách, které jsou
pro ni nejdůležitější – na lidské důstojnosti, respektování
odlišností, harmonii, vzájemné citlivosti a toleranci.
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Úvodní
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Vážení přátelé,
je mi velkou ctí Vám v této výroční zprávě představit činnost občanského sdružení AFS Mezikulturní programy v roce 2011.
Není pochyb o tom, že tento rok se v historii působení AFS v České republice bude řadit mezi jedny z nejúspěšnějších.
Nejen že se nám podařilo navýšit počty účastníků na hostitelském a vysílacím programu u našich tradičních programů,
ale byli jsme zároveň schopni nabídnout i zcela nové typy programů v nových destinacích. V organizaci jsme přivítali
řadu nových dobrovolníků, kteří se zapojili do činnosti AFS po celé České republice, ať už v rámci jedné z našich 7 stabilních dobrovolnických skupin nebo mimo ně. Za významný úspěch můžeme považovat i pozitivní obrat ve finančních
ukazatelích a celkové zlepšení našeho finančního zdraví.
V minulém roce jsme také posílili řadu partnerství s organizacemi, které mají podobné poslání jako my. S Multikulturním centrem Praha a sdružením INEX jsme pokračovali v realizaci vzdělávacího projektu zaměřeného na prevenci
rasismu a xenofobie. Skrze tento projekt a řadu dalších našich aktivit jsme také upevnili naše partnerství s mnoha
středními školami a nabídli jim nové formy spolupráce, například v podobě třídních výměn. I nadále pokračovala naše
blízká spolupráce s AFS na Slovensku, které se může pyšnit například tím, že v roce 2011 obnovilo svůj hostitelský
program.
Snahou celosvětové sítě AFS i jednotlivých partnerů je profilovat AFS i nadále jako vzdělávácí organizaci. Zpráva o naší
činnosti, kterou nyní držíte v rukou, myslím jasně potvrzuje, že pro AFS v České republice je vzdělávací aspekt naší
činnosti stále více v centru pozoronosti a tvoří základní pilíř při naplňování našeho poslání – přispívání k tomu, aby
lidé byli schopni vzájemného pochopení i přes odlišnosti, které je mohou rozdělovat a aby různorodost chápali jako
příležitost a ne jako hrozbu.
Domnívám se, že mnohé světové události loňského roku potvrzují, že poslání AFS je v dnešním světě relevantní více
než kdy jindy a že mezikulturní vzdělávání je i nadále jednou z cest, jak ho efektivně naplňovat.

Kdo jsme a co děláme
AFS Mezikulturní programy, o. s., je součástí celosvětové sítě AFS, která existuje již více než 60 let. V České republice vzniklo
AFS na počátku 90. let nejprve jako pobočka AFS International a v roce 1996 bylo registrováno jako samostatné občanské sdružení
nejprve pod názvem AFS Česká republika, později AFS Mezikulturní programy, o. s.
Od svého vzniku se stalo stabilní neziskovou organizací, která ve spolupráci se svými bezmála šedesáti partnerskými organizacemi
po celém světě nabízí mezikulturní vzdělávání prostřednictvím svých výměnných programů. Cílem je 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 více propojeném světě.
Naši angažovaní dobrovolníci – hybná síla AFS – jsou právě ti, kteří se zásadně podílejí na realizaci programů. Mnohdy na základě své mezikulturní zkušenosti obětavě poskytují podporu účastníkům a spolu s hostitelskými rodinami umožňují studentům,
účastníkům programů, prožít jedinečnou a neopakovatelnou zkušenost. Naplňují tak poslání organizace.
AFS Mezikulturní programy, o.s, je členem:
• ČRDM - České rady dětí a mládeže
• AVPO – Asociace veřejně prospěšných organizací
• EFIL – Evropské federace pro mezikulturní vzdělávání
Mezi programy nabízené v roce 2011 patří:
• Studium na střední škole v zahraničí po dobu tří či šesti měsíců nebo celého školního roku v Evropě a v Severní Americe,
ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe nebo
v Africe
•H
 ostitelský program v České republice nabízí zahraničním středoškolákům studium na střední škole a pobyt v hostitelské rodině na tři, šest měsíců či celý školní rok
• Tříměsíční program evropského občanství pro studenty zaměřující se na problematiku Evropské Unie. Program je zakončen
soustředěním v Bruselu
• Letní jazykové pobyty v délce tří, šesti až osmi týdnů v anglicky
a ve španělsky mluvících zemích a v Japonsku
• Program pro mladé lidi starší 18 let, jehož náplní je dobrovolnická práce v místní neziskové organizaci v zemích Latinské
Ameriky, Asie či v Jihoafrické republice

• Evropská dobrovolná služba , program finančně podporovaný
Evropskou Unií, umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolné práce v neziskové organizaci v jedné z evropských zemí
Historicky poprvé v roce 2011:
• Vyjela dobrovolnice do Kolumbie na tříměsíční dobrovolnický
program a jeden student na letní jazykový pobyt do Japonska
• V České republice jsme přivítali studenta z Argentiny
• Nově jsme nabídli program na hudební konzervatoři dvěma studentkám z Německa
• Uskutečnili jsme první školní výměnu s AFS Turecko, které se
zúčastnilo celkem 7 studentů se svým učitelem
Na základě dohody s Národní agenturou vzdělávacích programů (NAEP) a Domem zahraničních služeb (DZS) pokračuje AFS
Mezikulturní programy ve spolupráci formou zajišťování lektorů
se zkušeností s prací s mládeží pro část seminářů pro učitele
a žáky, které jsou součásti aktivity individuální mobilita žáků
(IPM)“ v rámci programu Comenius. Program Comenius, který je
součástí. Programu celoživotního vzdělávání Evropské komise, je
v ČR celkově zajišťen a administrován NAEP/DZS.

V roce 2011 odjelo s AFS za svou životní zkušeností 64 studentů do 18 zemí světa a dalších 7 s učitelem na školní výměnu.
Od počátku existence AFS v ČR to bylo celkem 856 studentů. V ČR jsme hostili celkem 66 studentů z 20 zemí. Od roku 1991
to bylo 923 studentů.

Díky Vám všem, kdo jste se v loňském roce jakýmkoliv
způsobem na této cestě podíleli.

Eva Vítková
Předsedkyně představenstva
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Výpověď vyslané studentky
Můj rok v Norsku
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Programy do zahraničí
Díky mezinárodní síti kanceláří AFS po celém světě umožňuje AFS
českým středoškolákům studovat v zahraničí po dobu tří či šesti
měsíců nebo celého školního roku. Ve všech nabízených destinacích
jsou účastníci programů v osobním kontaktu nejen se zaměstnanci
kanceláře, ale především s dobrovolníky, kteří je na program připravují formou soustředění v ČR, a dále provázejí formou osobní
podpory i specializovaných soustředění po celou dobu pobytu v hostitelské zemi.

Procentuální podíl vyslaných studentů podle kontinentů
Oceanie - NZL
Asie

7%

4%

51 %

Evropa

Severní Amerika

22 %
16 %
Střední
a Jizni Amerika

Na konci srpna začalo mé dobrodružství, když jsem se na letišti loučila s rodinou a mířila na svůj roční program do Norska.
Vše vlastně začalo mnohem dřív, přesněji tehdy, kdy se ta malá,
tichá holka z Krkonoš rozhodla, že pojede studovat na rok do ciziny. Přesněji do Norska, do té studené země s vysokými horami, obklopené úchvatnými fjordy. Proč tam? Proč to? Co s tím?
Takových otázek jsem dostávala spoustu. Kamarádi nechápali,
proč chci dobrovolně opustit teplo domova a vydat se vstříc neznámému, natož do země, jejímž jazykem mluví jen pět milionů
obyvatel. Ale možná právě to mě na tom přitahovalo, ten jazyk, to
neznámo. Chtěla jsem vybočit z řady, naučit se něco, co jen tak
někdo neumí, a zažít něco výjimečného!
Let trval jen dvě hodiny, vlastně jsem si nestihla ani pořádně pobrečet a už jsem musela spustit anglicky. Hned v Oslu na letišti:
Jak se asi řeknou nadměrná zavazadla? Už ani nevím, co mě napadlo, ale lyže moje milované, které jsem si s sebou na program
do Norska vezla, jsem dostala. S angličtinou to bylo ze začátku
těžké, bylo to poprvé “naživo”, něco jiného než ve školní lavici.
Naštěstí to jen chtělo čas. Po dvou měsících už člověk stejně
musel přeřadit na norštinu a po čtyřech měsících si na angličtinu už skoro ani nevzpomněl! Norština je germánský jazyk a má
hodně podobných slov s angličtinou a němčinou, které jsem se
předtím už učila, takže nebylo tak těžké si jazyk osvojit. Člověk
hlavně musí chtít se něco naučit a nesmí si myslet, že to všechno
přijde samo, aniž by pro to něco udělal. A tak to bylo i s poznáváním nových kamarádů. Člověk je musí chtít poznat. Norové
jsou od přírody ani ne tak stydliví, spíš jsou velcí individualisté
a mají pocit, že si vystačí sami. S novými lidmi se sami od sebe
moc neseznamují. Když ale tuhle jejich zeď prolomíte, najdete
společné zájmy a po nějaké době se spřátelíte, máte už přátelství
s nimi navždy.

A co moje hostitelská rodina? Skvěle jsme si sedli! Nejenom, že
jsem se díky nim naučila plynně norsky, mávala současně norskou i českou vlaječkou na Mistrovství světa v klasickém lyžování,
procestovala západ Norska, navštívila Tromsø, jela tím nejkrásnějším fjordem na světě, naučila se jíst brunost (typický norský
sýr), smála se vtipům o Švédech, zdolala nejmíň pět vrcholů v národním parku Jotunheimen, ochutnala lutefisk a přidala se k těm
dvěma třetinám Norů, co ji nemůže ani cítit, ale taky jsem našla
druhý domov, podporu, někoho, ke komu se budu ráda vracet.
Ale Norsko jsem nepoznávala jenom díky mé hostitelské rodině,
ale také díky škole a AFS. Vybrala jsem si třídu se sportovním
zaměřením. V rámci výuky jsem si tak vyzkoušela spoustu různých
sportů včetně mých oblíbených běžek. Absolvovala jsem také dvě
úžasné čtyřdenní túry. V létě to byl výstup na pohoří Bessegen
spojený s raftingem, v zimě pak výšlap s patnáctikilovým batohem
a se spaním ve sněhových dírách, které jsme si sami vyhrabali.
S AFS jsem naopak procestovala jih a zúčastňovala se typicky
norských aktivit, jako je vánoční trh nebo třeba ledová lázeň v jezeře při mínus 3°C. A já do toho fakt vlezla! Mým cestovatelským
vrcholem však byl pětidenní výlet se třemi AFS kamarádkami.
Podívaly jsme se do Stavangeru, vylezly na Preikestolen a zdolaly Kjerag. I přes jídlo zapomenuté na trajektu jsme si výpravu
opravdu užily.
A nakonec také něco o Norsku. Norové skoro pořád platí kartou,
byť i jen rohlík v samoobsluze. Mají lepší vlaky, na které si neustále
stěžují, mají výborné ryby, dělají si legraci ze Švédů a přitom k nim
jezdí na nákup. Všichni se dorozumí anglicky a aktivně sportují,
hlavně venku. V Norsku mají nádherné hory a fjordy, které nikde
jinde neuvidíte. Norové rádi jezdí do Thajska na dovolenou, nepřezouvají se ve škole, nepoužívají sešity, každý má svůj notebook.
Ve škole informace vyhledávají zejména na internetu a neustále
vytvářejí různé prezentace. Nemají teplé obědy, tykají si s učiteli
a mají s nimi více přátelský vztah než my v Čechách. Na to, abych
vyjmenovala všechno, by mi žádný list papíru nestačil, a proto vám
nezbývá nic jiného než se tam zajet podívat osobně, nejenom jako
turista, ale užít si to se všemi pozitivy i negativy jako AFS student,
protože tahle země za to doopravdy stojí!
AFS byla dobrá volba. Vždy mi se vším pomohli a i všechny akce,
které pro nás organizovali AFS dobrovolníci, jsem si moc užila.
Patří k těm nejlepším zážitkům mého roku v Norsku
Anežka, Jilemnice
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Výpověď hostitelské rodiny
Kreslovi a Tete
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Hostitelský program
Zahraniční studenti bydlí během pobytu u nás v hostitelských rodinách a navštěvují střední školy, kde se účastní výuky s přihlédnutím
k jejich jazykovým schopnostem. O studenty se v průběhu programu starají dobrovolníci, kteří se snaží studenty co nejlépe připravit
na zvládnutí kulturního šoku a snadnější adaptaci v českém prostředí. K té přispívají také neformální aktivity, které dobrovolníci pro
studenty organizují.

Procentuální podíl hoštěných studentů podle kontinentů
Země Severní Ameriky
Asie

5%
32 %

33 %

30 %

Země Jižní Ameriky

Evropa

Jednou jsem na zastávce autobusu náhodou našla letáček AFS, přečetla jsem si ho spíše z nudy, stihla jsem si
napsat jen telefon. Už při cestě autobusem jsem přemýšlela, že by to nebylo špatné. Starší dcera se přestěhovala
za prací a studiem do Prahy a mladší byla docela nešťastná, že bude sama.
Od hoštění zahraničního studenta jsme očekávali především jazykové zdokonalení pro naši celou rodinu a samozřejmě i poznání jiné kultury a novou dceru.
Před příjezdem Tete jsme prostudovali pečlivě veškeré
příručky od AFS a zúčastnili se všech setkání rodin a poslouchali rady rodičů, kteří už zkušenosti měli. Realita
byla tak napůl, prvně jsme měli pocit, že se naše studentka vymyká všem informacím o asijských studentech,
později jsme ale pochopili, že se chová podle příruček
a i podle zkušeností ostatních a že se vůbec všichni, konkrétně Asiaté, chovají naprosto stejně. Jen to tak na začátku nevypadalo. Informace byly pravdivé, ale některé
jsme pochopili až časem. Nechtěli jsme všechny rady
dodržovat, ale pak se ukázalo, že jsou opodstatněné a že
jim chování studentky odpovídá. Jako příklad uvedu, že
se jim opravdu vše musí říkat vícekrát, že úsměv neznamená vždy spokojenost, že se nelze chovat pořád jako
k hostovi, ale opravdu jako ke členovi rodiny. Jinak je
později těžké chtít něco po studentovi, který si zvykne
na nicnedělání.

Hoštění Tete nám pomohlo v mnoha ohledech. Zlepšila
se naše angličtina, dcery mají novou sestru a kamarádku, naše rodina se v některých okamžicích snažila chovat
lépe, tím myslím, že jsme začali opět jíst společně u stolu,
nakupovat zdravější potraviny, nekřičet na sebe a trávili
jsme víkendy více na výletech. Odpovědnost za studentku
jsme cítili úplně stejně, jako za vlastní děti, to znamená,
že jsme chtěli vědět, kde je a s kým a kdy přijde. Naštěstí
ona se spíš držela doma, rozhodně nechodila sama někam na diskotéky. Spíš se stýkala se spolužačkami v kavárně, také s kontaktní osobou nebo s ostatními studenty
AFS v Praze. My jsme vyhledávali i setkání s ostatními
rodinami, mimo setkání pořádané AFS, a ty rozhovory
byly k nezaplacení. Myslím, že jsme našli i nové přátele
v těchto rodinách.
Co bylo super, že jsme díky studentce jednak chodili na akce,
které pořádala škola nebo organizace AFS, téměř každý víkend něco probíhalo. Největšími zážitky pro nás byla třeba
mezinárodní večeře a nádherný ples AFS.
Určitě si vážíme konkrétně studentů z Asie. Přinesli do našich
rodin klid a úsměv a zpomalili naše hektické tempo. Ačkoliv
musím přiznat, že jsme spíš donutili zrychlit my je, první české slovo naší studentky bylo určitě HONEM, RYCHLE.
Realita byla taková, že jsme, myslím, měli štěstí a že očekávání se splnila. Našli jsme novou dceru a loučení bylo
hooodně smutné.
Hostitelské rodiny,
Ústí nad Labem
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AFS jako dobrovolnická
organizace

Dobrovolnictví v AFS v roce 2011
V roce 2011 se k dobrovolnictví v AFS hlásilo kolem 140
dobrovolníků působících v 7 dobrovolnických skupinách,
tzv. DOS (DOS Morava, DOS Praha, DOS Plzeň, DOS Východ, DOS Sever, DOS Ostrava, DOS Ústecko) a na podzim nově vznikla neformální dobrovolnická skupina Jih.
Co dělají naši dobrovolníci…
Dobrovolnické skupiny se i v tomto roce velikou mírou
podílely na podpoře hostitelských rodin a studentů. Organizovaly povinná orientační soustředění, výlety, setkání
hostitelských rodin, kulturní akce pro hoštěné studenty,
podporovaly organizaci formou prezentací a workshopů
na školách a dalších akcí pro veřejnost propagující mezikulturní učení (Den mezikulturního dialogu, RefuFest,
projekt Svět zblízka). Spustily se DOSí stoly - nově organizované pravidelné setkávání rodin, studentů a dobrovolníků v neformální přátelské atmosféře s cílem společného
sdílení a vzájemné podpory.
Dobrovolníci se vzdělávají aneb co dělá KOŠ
Kromě pravidelných měsíčních srazů se několikrát
do roka koná DOSí hnízdo, kde se setkají zástupci dobrovolnických skupin. Sdílí své zkušenosti, společně plánují a koordinují rozvoj dobrovolnické základny. Vzdělávání našich dobrovolníků zajišťuje KOŠ (Klub ostřílených
školitelů). V roce 2011 proběhlo Training for Trainers,
již třetí v řadě úspěšných školení za účasti zahraničního
školitele ve spolupráci s AFS Maďarsko a AFS Rakousko,
díky podpoře EFIL byla přítomna také školitelka z Itálie.

8

Největší vzdělávací akcí je tzv. Megavíkend, který proběhl
v říjnu v Hradci Králové a věnoval se prohloubení znalostí dobrovolníků v blokových školeních s následujícími
tématy: Mezikulturní vzdělávání, Vedení týmu, Hoštění, Řešení konfliktů, PR a Dobrovolnictví. Součástí školení
byly i praktické workshopy jako např. Fundraising, První
pomoc nebo Lidská práva. Dobrovolníci se rovněž podílí
na realizaci školení v rámci programu Comenius ve spolupráci s NAEP/DZS.
Účast dobrovolníků na zahraničních
seminářích a výměnách
V rámci programu Chapter Exchange, krátkodobé výměně dobrovolnických skupin, se setkalo v tomto roce
na Islandu 10 dobrovolníků z České republiky společně
s dobrovolníky z Portugalska, Belgie a Islandu. Další z našich dobrovolníků se zúčastnili mezinárodního setkání
dobrovolníků Volunteer Summer Summit v Portugalsku
a Brand-based marketingového semináře.
Aktivity dobrovolníků v roce 2011
DOS Plzeň
• péče o 2 studenty a hostitelské rodiny
• propagační akce na podporu AFS: Kavárna se studenty,
Kulturní kavárna Jabloň
• akce na propagaci Dne mezikulturního dialogu - Frezze
Book
• zábavné aktivity pro studenty - sjezd Berounky a zpívání
vánočních koled
• DOSí stoly - setkání rodin, dobrovolníků a studentů

• výlet DOS Sever k Ještědu
• organizace kulturní orientace v Horním Maxově u Jablonce společně s DOS Východ a DOS Ústecko
• DOSí stoly - pravidelné měsíční setkání rodin, studentů
a dobrovolníků v Jičíně
• mezinárodní večeře
• výlet do Berlína pro studenty
• běžky v Jizerských horách
• tradiční grilování – setkání hostitelských rodin
• pravidelné vydávání Mezisvětů – internetový informační
časopis se zajímavým čtením o dění v AFS
DOS Praha
• péče o 21 studentů a hostitelských rodin
• projekt Svět zblízka – cyklus pravidelných měsíčních
besed pro veřejnost o různých zemích světa
• workshopy a prezentace na školách
• organizace plesu AFS na Malé straně
• závěrečný červnový piknik pro studenty, rodiny, dobrovolníky a přátelé AFS s mezinárodní kuchyní
• frezze Book na Václavském náměstí - akce na propagaci Dne mezikulturního dialogu a AFS
• mezinárodní večeře
• plavba parníkem po Vltavě – společná akce pro hostitelské rodiny, studenty a dobrovolníky
• prezentace AFS na festivalu RefuFest na pražské Kampě
• Chapter Exchange (mezikulturní výměna dobrovolníků)
DOS Ústecko
• péče o 2 studenty a hostitelské rodiny

• workshopy a prezentace na středních školách v Ústeckém kraji
• kulturní orientace v Horním Maxově u Jablonce společně s DOS Sever a DOS Východ
• akce pro studenty: Matějská pouť, výlet do Krakova
DOS Východ
• péče o 5 studentů a hostitelských rodin
• lanové centrum a návštěva zámku v Litomyšli
• grilování v Kolíně – společná akce pro hostitelské rodiny, dobrovolníky a studenty
• kulturní orientace v Horním Maxově u Jablonce společně s DOS Sever a Ústecko
• odpoledne s mezinárodní kuchyní
• víkend v Kolíně pro dobrovolníky - prohlídka města Kolín, návštěva skanzenu v Kouřimi a aquaparku v Kolíně
DOS Morava
• péče o 18 studentů a hostitelských rodin
• oslava Dne mezikulturního dialogu v Brně
• organizace kulturní orientace společně s DOSem Ostrava
DOS Ostrava
• péče o 8 studentů a hostitelských rodin
• organizace kulturní orientace společně s DOSem Morava
Neformální dobrovolnická skupina Jih
• péče o 3 studenty a hostitelské rodiny
• oslava Dne mezikulturního dialogu v Českých Budějovicích
a realizace workshopů na místních středních školách

DOS Sever
• péče o 7 studentů a hostitelských rodin
• realizace workshopů na středních školách
• orientační běh pro všechny
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Události v roce 2011
Intercultura Slovakia
Za podpory AFS Mezikulturní programy, o.s. a AFS Int. Inc.
vznikla v roce 2009 nová dobrovolnická organizace AFS – Intercultura Slovakia, jejím cílem je stát se do roku 2013 partnerskou organizací sítě AFS.
V roce 2011 vycestovalo celkem 12 studentů ze Slovenské
republiky a organizace hostila 1 studenta z Jižní Ameriky.
V současnosti se k AFS Intercultura Slovakia hlásí více než
30 dobrovolníků organizovaných ve dvou dobrovolnických
skupinách – DOS.
Výňatek z Výroční zprávy AFS – Intercultura Slovakia:
„...Náš rast sa prejavil nielen v našich programoch ale postupne dochádza aj k dobrovoľníckemu rozvoju a rozširovaniu
profesionalizácie našich dobrovoľníkov nielen vďaka účasti
našich dobrovoľníkov na kvalitných školeniach AFS International a Efilu. Vďaka podpore a spolupráci s českou organizáciou AFS Medzikultúrne programy naše občianske združenie stále lepšie napĺňa svoje poslanie....Hoci naše združenie
iba začína s mnohými aktivitami, darí sa nám postupne plniť
Strategický plán v Hostiteľskom ako i Vysielacom programe.
Chcem vyjadriť svoju vďaku všetkým , ktorí sa v uplynulom
roku pričinili o začlenenie AFS Slovenska do siete AFS organizácií. Naše pevné miesto v štruktúre AFS nám umožnilo
naplniť naše záväzky…“
Zora Lovišková
Predseda predstavenstva
Oslava Dne mezikulturního dialogu 2011
V roce 2011 se již počtvrté uskutečnila oslava Dne mezikulturního dialogu, který vyhlásila Evropská federace pro mezikulturní vzdělávání pro všechny evropské organizace AFS
na 30. září. Uskutečnily se akce s cílem seznámit veřejnost
s mezikulturní tematikou a činností AFS, do kterých se zapojili

i zahraniční studenti. V Českých Budějovicích na hlavní třídě
se naše sdružení prezentovalo mezikulturním stánkem. Podobně jako v ČR probíhaly ve stejném čase mezinárodní večeře, besedy, prezentace a vystoupení zahraničních studentů
ve více než 400 městech v Evropě.
Stipendijní sbírka Jaroslavy Moserové
Od roku 2009 běží veřejná sbírka nesoucí jméno významné
osobnosti naší polistopadové historie. Byla vyhlášena se souhlasem pana Milana Davida, pozůstalého manžela Jaroslavy
Moserové. Účelem sbírky je získání finančních prostředků, které
umožní poskytnutí částečných, případně plných stipendií pro
účast na programu AFS studentům České republiky, kteří by
si vzhledem k sociálním a majetkovým poměrům rodiny účast
na tomto programu jinak nemohli dovolit. Díky sbírce mohlo být
poskytnuto částečné stipendium na program do Turecka a zrealizoval se program školní výměny.
Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci
Od roku 2010 pokračuje projekt, jehož hlavním koordinátorem je
Multikulturní centrum Praha a partnersky se na něm kromě AFS
podílí také INEX - Sdružení dobrovolných aktivit. Hlavním cílem
projektu je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky středních odborných škol prostřednictvím interkulturních a zážitkových metod.
Předností projektu je přímá účast cizinců či příslušníků menšin
ve vzdělávacích blocích.
Během roku 2011 proběhlo 13 cyklů dílen, celkem 42 seminářů
zaměřených na mezikulturní tematiku a zúčastnilo se téměř 20
škol. Z řad AFS se do projektu zapojilo více než 10 dobrovolníků .
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Finanční zpráva
za rok 2011
ROZVAHA ke dni 31. 12. 2011 (v tisících)
AKTIVA
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

3 419
296
4 579

PASÍVA
Jmění

1 294

Výsledek hospodaření

755

Neuhrazená ztráta minulých let

-57

Krátkodobé závazky

353

Jiná pasiva

2 234

Pasiva celkem

4 579

VÝSLEDOVKA ke dni 31. 12. 2011 (v tisících)
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony

13 553

Ostatní výnosy

911

Přijaté příspěvky (dary)

38

Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

9
732
15 243

NÁKLADY
Spotřebované nákupy

349

Služby

9 298

Osobní náklady

3 891

Ostatní náklady

906

Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

10

864

14 444
799
44
755
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Výrok auditora

12

Výrok auditora
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Závěrečné
poděkování

Složení představenstva
a kanceláře AFS v roce 2011
Představenstvo
Eva Vítková – předsedkyně

Vážení a milí,
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Tereza Blahoutová – místopředsedkyně

ráda bych vřele poděkovala jménem kanceláře všem angažovaným dobrovolníkům, kteří se obětavě podíleli na realizaci
programů, spolupracujícím školám, jež umožnily zahraničním
středoškolákům studium na jejich škole, hostitelským rodinám, které otevřely své domovy a přijaly nezištně mezi sebe
nového člena – studenta AFS, a ostatním, kteří jinak podpořili
AFS, a pod vedením Karolíny Puttové tak pomohli ke zdárnému zvládnutí roku 2011.

a zvláštní díky:
• LMC, s.r.o.
• Evropská federace pro mezikulturní vzdělávání (EFIL)
• Trilabit, s.r.o.
• CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku

Děkujeme všem poskytovatelům stipendií, kterými
byly v roce 2011:
• Česko-německý fond budoucnosti
• Nadace Landesstiftung Baden-Wurttemberg
• Nadácia VÚB (ve spolupráci s Banca Intesa Sao Paolo, Italia)
• Krajský úřad Olomouckého kraje
• EVONIK Industries
• AFS Interkultur Denmark
• AFS International Inc.
• Türk Kültür Vakfi
• Nadace Dieter Schwarz Stiftung
• ALFASPED LOGISTIK, s.r.o.

Věřím, že s podporou lidí kolem
nás se nám podaří i nadále
se rozvíjet a zlepšovat.

V neposlední řadě upřímně děkuji všem,
kteří přispěli na Sbírku Jaroslavy Moserové.

Klára Kutišová
Ředitelka

Kamil Provazník – tajemník
Lukáš Jandač – člen
Lubomír Cingl – člen
Jana Rottová – pokladník
Jaromír Šorf – člen
Jan Husák – člen
Michael Rosák – člen (vzdal se funkce k 31. 5. 2011)

Kancelář
Karolína Puttová – ředitelka
Monika Nikolova – programová vedoucí
H. Štráfeldová/ K. 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 – dobrovolnice Evropské dobrovolné služby
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