Výroční zpráva o.s. ACET za rok 2004.
Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu občanského sdružení ACET. Zprávu, která vám přináší přehled činnosti za
rok 2004. Někteří jste se již s naší prací nějakým způsobem seznámili, někteří se s informacemi o nás
setkáváte poprvé. Dovolte mi proto několik slov úvodem.
Občanské sdružení ACET ČR je součástí mezinárodní organizace ACET International (AIDS, Care,
Education and Training). ACET je světová organizace, která vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost se
zaměřením na nemoc AIDS a prevenci proti AIDS a také pečovatelskou službu.
V České republice se zvyšuje počet lidí nakažených virem HIV/AIDS. Lékaři odhadují, že je v ČR infikováno
virem HIV 5-7 tisíce lidí. Tito lidé budou v blízké době potřebovat péči. AIDS není jen nemoc homosexuálů a
lidí, kteří si píchají drogy. Stále více se na přenosu viru HIV podílí heterosexuální styk. Postiženi jsou
většinou mladí lidé. HIV se šíří skrze sexuální vztahy. Člověk se může nakazit od toho, kdo je mu intimně
blízký. V současné době se v televizi a kinech propaguje volná láska (až 85% sexu v televizi ukazuje sex
mimomanželský, 90% sex nechráněný).
Mládeži v České republice jen málokdo předkládá odpovědnost za vztahy, které navazují. Některé informace
v českých mládežnických časopisech (Bravo, Dívka), které mají na mládež velký vliv, jsou zkreslovány (např.
kondom = bezpečný sex). Lektoři ACET kondom doporučují, ale vysvětlují, že před přenosem viru HIV
nechrání 100%. Souhlasíme se zdravotnickými autoritami, že pokud se kondom správně používá, může
podstatně snížit riziko přenosu viru HIV. Kondomy bezpochyby zachránily tisíce lidí před smrtí. Kondomy
mohou nebezpečí přenosu HIV výrazně zmenšit, ale nemohou je odstranit.
Přednáškami na téma "Sex, AIDS, partnerské vztahy" si organizace ACET ČR dala za cíl seznamovat mládež
na základních a středních školách s problematikou nemoci AIDS.
Činnost o.s. ACET se rozšířila po celém území ČR. Obrací se na nás s žádostmi stále více škol, organizací a
církví. Je pochopitelné, že každý, kdo se podílí na jakékoliv činnosti, chce také vidět výsledky, chce se
přesvědčit, že vynaložené prostředky byly využity účelně. I proto vám předkládáme výroční zprávu o činnosti
o.s. ACET za rok 2004.
Věřím, že informace uvedené v této výroční zprávě, jsou díky obětavosti mnohých dárců informacemi
pozitivními. V roce 2005 bychom dále ve své činnosti rádi pokračovali. Mám naději, že naše představy
budeme naplňovat i s vaší pomocí a že se společně budeme těšit ze smysluplné a tolik potřebné práce mezi
mládeží v ČR.
Tomáš Řehák - vedoucí ACET ČR
Jméno organizace: Občanské sdružení ACET
Sídlo: Táborská 1047, 539 01 Hlinsko v Č.
Telefon: 469-314845, 603 26 22 95
E-mail: acet@quick.cz
IČO: 49439910
Bankovní spojení:KB Hlinsko, č.u.195069080267/0100, název uč. Acet ČR
Správní rada: Tomáš Řehák
Jiří Preis
Vláďa Vácha
Vedoucí :
Tomáš Řehák
Pokladní:
Jiří Malý
Zpráva o činnosti:
Projekt: Zvol si život
Přednáškami na školách seznamujeme mládež s problematikou nemoci AIDS. Cílem je povzbudit a vést
studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých
partnerských vztahů. Zdůrazněn je význam odpovědného sexuálního chování před manželstvím a manželské
věrnosti. Cílem je motivovat ke změnám chování mládeže takovým směrem, který povede k omezení dalšího
šíření infekce HIV.
Odborný garant: Doc. MUDr. Jana HAMANOVÁ, Csc. Vedoucí Subkatedry dorostového lékařství
Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví a členka Kliniky dětského a dorost. lékařství
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V roce 2004 lektoři ACETu uskutečnili zdarma 3177 hodin přednášek. Navštívili jsme
252 měst a obcí, 299 ZŠ a 305 SŠ 27 Zvl. Škol a 62 akcí pro veřejnost, nápravná zařízení,
azyl. domy. Tyto přednášky vyslechlo 74 280 studentů.
Přednášky lektorů ACET ve 252 městech a obcích. Některá města a obce jsme navštívili vícekrát do roka.
Albertamy, Aš, Bánská Bystrice, Bečov, Bečov n.Teplou, Benešov, Blansko, Blatnice, Bochov, Brno, Brno - Královo Pole, BrnoLíšeň, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Bruntál, Břeclav, Březová u Sokolova, Bučovice, Bukovany, Bystřany, Bystřice
p.Hostýnem, Čáslav, Čelakovice, Černilov, Červené Janovice, Český Krumlov, Český Těšín, Dačice, Dalovice, Dědice, Demlov,
Dlouhý, Dobrá n.S., Dolní Bečva, Dubí, Duchcov, Dvůr Králové, Francova Lhota, Františkovy Lázně, Frýdek-Místek, Habartov,
Hamr-Litvínov, Havířov, Havířov-Suchá, Hazlov, Hlinsko, Hodolany, Hodonín, Holešov, Horky n.Jiz., Horní Maršov, Horní
Slavkov, Hosín, Hradec Králové, Hranice u Aše, Hrochův Týnec, Hroznětín, Hroznová Lhota, Humpolec, Chabařovice, Cheb,
Choceň, Chodov, Chomutov, Chomutov - Udlice, Chotěšov, Chrast, Chroustovice, Chrudim, Chyše, Jablonec n.Nis., Jáchymov,
Janov-Litvínov, Jaroslav - Rusko, Jílové u Prahy, Jindřichův Hradec, Jirkov, Kaplice, Karlovy Vary, Kelč, Kladno, Konice,
Krajková, Králiky, Kraslice, Krásná Lípa, Krasnodar, Krnov, Kroměříž, Krupka, Křemže, Kutná Hora, Kyjov, Kynšperk n.O.,
Lanškroun, Lázně Bělohrad, Letohrad, Lipov, Liptál, Litoměřice, Litomyšl, Litvínov, Litvínov Hamr, Litvínov-Janov, Loket
n.Ohří, Lomnice, Loučka, Luby u Chebu, Luhačovice, Luky n.Jihlavou, Lysá n.L., Malenovice, Malenovice-Zlín, Malešov, Malý
Semerink, Mariánské Lázně, Měcholupy u Žatce, Mělník, Milovice, Minsk-Bělorusko, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště,
Mohelnice, Moravská Třebová, Moskva - Rusko, Most, Napajedla, Nechanice, Nejdek, Nemilany, Netvořice, Nevelkov, Nová
Paka, Nová Role, Nové Sedlo, Nový Bydžov, Obrnice, Odry, Olomouc, Olomouc-Hejčín, Oloví, Opava, Ostrava, OstravaHošťálkovice, Ostrov nad Ohří, Otrokovice, Pardubice, Pecka, Pelhřimov, Pernink, Petrozavodsk - Rusko, Plesná, Plzeň, Počátky,
Polička, Praha, Praha-14, Praha - Černý most, Praha - Malešice, Praha - Smíchov, Praha - Stodůlky, Praha 1, Praha 13, Praha 14,
Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha-Černý most, Praha-Malešice, Praha-Vršovice, Přelouč, Příbram, Přibyslav, Rapšach, Rostov n.D.,
Rotava, Roudnice n.L, Rožnov p.R., Rudolice - Most, Říčany, Samopše, Sant Peterburk, Semily, Semily3, Skalná okr.Cheb,
Slavičín, Soběslav, Sokolov, Stará Paka, Stará Role, Strání, Strážnice, Suchdol, Sv.Ján pod Skalou, Sychrov, Štíty, Šumperk, Tábor,
Tachov, Telč, Teplá, Teplá u Toužimě, Teplice, Tlumačov, Toužim, Travná u Javorníku, Třebíč, Třeboň, Třemošnice, Třešť,
Turnov, Týnec n.S., Týnec nad Sázavou, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Újezd u Olomouce, Újezd u Val. Klobouk, Unhošť, Ústí
n.L., Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Velká Hleďsebe, Velké Karlovice, Velké Meziříčí, Velké Pavlovice, Veselí nad
Lužnicí, Vlašim, Vlčnov okr. Uher.Hrad, Vrchlabí, Vrchotovy Janovice, Vsetín, Vsetín - Halenkov, Vsetín-Valašská Pol, Vysoké
Mýto, Vyškov, Vyškov-Dědice, Zábřeh, Zlín, Znojmo, Žatec, Ždánice, Želechovice-Zlín, Životice, Žlutice.

ACET v ČR oslovil přednáškami na školách více než 611 000 studentů v mnoha městech.
Statistika přednášek ACET v ČR
Rok
1994
1995 ACET registrováno na MV jako obč.sdružení
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
CELKEM

Počet studentů
23 058
43 600
48 200
50 724
57 074
60 344
61 164
66 579
65 838
61 013
74 280

611 874

Veškerá dosavadní činnost byla nabízena školám vždy zdarma. Na školách jsme se setkali s velikým
zájmem o přednášky a to jak ze strany vedení škol a učitelů, tak i ze strany žáků a studentů. Učitelé oceňovali
především to, že přednášky jsou podány na odborné úrovni, mladí lidé pak především to, že jsme k nim
přicházeli velice přístupným a srozumitelným způsobem. Školy mají o tuto službu veliký zájem. Dostáváme
také mnoho žádostí o přednášky z nejrůznějších míst, škol i církví.
Dostáváme také mnoho dopisů, ve kterých nás studenti žádají o pomoc a svěřují se nám o svých problémech
s pohlavním zneužíváním, znásilňováním, drogami. Na tyto dopisy odpovídáme.
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Po přednáškách míváme mnoho osobních rozhovorů. Stává se, že nám studenti děkují za to, že jim přednáška
velmi pomohla a povzbudila k novým začátkům. Mnozí zašli ve svých vztazích již příliš daleko a někteří toho
velmi litují. Kromě problematiky AIDS se také dotýkáme souvisejících problémů, jako jsou například drogy,
antikoncepce, pohlavní nemoci apod. Studenty ze škol zveme na jedno odpolední setkání. O tato odpolední
setkání je ze strany studentů veliký zájem.
ACET je organizace nevýdělečná. Práce ACET se stále rozšiřuje. Její těžiště zatím pro Českou republiku
spočívá v prevenci a osvětě. V budoucnosti se chceme věnovat péči o nemocné HIV/AIDS.
Školy mají tuto službu vždy zdarma. Veškerá činnost je umožněna skrze státní dotace, příspěvky a dary
nadací, jednotlivců, organizací a církví, kteří se seznámili s touto činností.
Služba ACET ČR v zahraničí – Projekt Mosty.
V letošním roce Tomáš Řehák a Marek Slánský přednášel v Rusku ve městech Moskva, Samara, Rostov
na Donu, Krasnodaru, Tjumeni, Toljati,. Byli přizváni, aby v těchto městech měli v různých církvích
semináře o nemoci AIDS, péče o nemocné AIDS a prevence na školách.
Na seminářích byli vedoucí rehabilitačních středisek pro narkomany, vedoucí mládeže a lidi, kteří by se chtěli
zabývat touto problematikou prevence HIV na školách a péči o nemocné.
Město Krasnodar má asi 700 tisíc obyvatel a je zde asi 6 tisíc HIV poz. lidí. V místní církvi ještě nikdy
nehovořili o této problematice HIV/AIDS. Snažili jsme se jim přiblížit tuto problematiku a motivovat je
k prevenci na školách, službě nemocným AIDS a předat jim potřebné informace a materiály. Tato největší
církev má veliký vliv na celou oblast i celou církev v Rusku. Vedoucí biskup, který je nyní v Moskvě pochází
právě z Krasnodaru. Naším přáním a modlitbou je, aby církev vzala tuto problematiku HIV/AIDS vážně a
měla velký vliv na zabránění šíření HIV v Rusku a pomáhala nemocným lidem. Naše semináře se nahrávaly
na audio a videokazety. Věříme, že i pomocí těchto nahrávek se tato práce může dále rozšířit i k lidem v celé
oblasti.
V říjnu se uskutečnil náš seminář v Minsku v Bělorusku v největším sboru protestantské církve. Tato
církev má humanitární organizaci, která má více než 400 lektorů, kteří již přednášejí na školách po celém
Bělorusku.
Náš seminář se jim velmi líbil a byli jím povzbuzeni. Byli jsme rádi, že jsme se setkali s klíčovými lidmi a
informace o HIV/AIDS, které jsme jim mohli předat, se tak rychle dostanou ke všem lektorům, kteří již
přednášejí na školách. Jeden den jsme také přednášeli ve velikém kulturním domě, kde se sešlo asi 1200
studentů z 22 škol. Reakce studentů i učitelů byla stejná jako u nás, posluchači byli osloveni a moc se jim naše
lekce líbily. Po přednášce za námi přišlo mnoho studentů a učitelů, kteří nám děkovali. V jednom z večerů
jsme sloužili na setkání křesťanské mládeže pro 500 studentů. Dostali jsme pozvání, abychom vystoupili na
celostátním setkání křesťanské mládeže.
Celou noc jsme pak cestovali z Běloruska vlakem do Moskvy, kde nás hned od rána čekal další seminář
pro pracovníky různých křesťanských organizací. Byli zde přítomni i lékaři a spolu s námi přednášeli. Na
seminář přijeli lidé z různých měst, tak, jak je to v Rusku obvyklé.
Navštívil nás pořadatel připravované křesťanské konference o AIDS, která se bude konat v Moskvě.
Bude to první setkání zástupců ministerstev a vedoucích všech církví nad problematikou AIDS. Na této
třídenní konferenci bude přítomen ministr zdravotnictví, ministr školství, ministr sociálních věcí a pak také
vedoucí biskupové všech církví - pravoslavní, baptisté, letniční, charizmatici, evangelíci, katolíci atd., celkem
asi 60 zástupců. Dostali jsme s Markem Slánským pozvání, abychom tam prezentovali práci ACET. Vědí o
nás, že jsme již v mnoha městech vyškolili několik set lektorů, kteří už přednášejí a všude mají otevřené dveře
do škol, věznic, nemocnic. Dostali jsme dostatek času na prezentaci naší činnosti. Lidé na vládní úrovni si již
uvědomují, že církve opravdu potřebují k tomu, aby jim pomáhaly zvládnout tuto oblast a zastavit tak šíření
AIDS. Je všeobecně známo, že mnohé organizace v Rusku jsou velmi zkorumpované.
Hned 2 hodiny po skončení semináře v Moskvě jsme už byli zase ve vlaku a cestovali v noci do Jaroslavy. Zde
jsme se zúčastnili dalšího dvoudenního seminář pro budoucí lektory z církví. Seminář se konal pod záštitou
biskupa církve celé oblasti, který přizval na seminář i jiné denominace.
Naše semináře v Minsku, Moskvě a Jaroslavy probíhaly v moc pěkné atmosféře. Lidé s vděčností a otevřeným
srdcem přijímali to, o čem jsme se s nimi sdíleli.
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Máme naději, že ti lidé, kteří se zúčastnili našich seminářů, půjdou do škol a budou předávat mladým
lidem potřebné informace a Bůh si některé z nich použije k tomu, aby sami školili jiné lektory. Máme již
mnohá svědectví z mnoha různých měst Ruska a Ukrajiny jak námi vyškolení lektoři přednášejí na školách, ve
věznicích, pečují o nemocné a pracují v rehabilitačních střediscích pro narkomany. Tato práce se velmi
v Rusku rozrůstá.
V žádném případě nám nejde o zviditelnění organizace ACET. Ale velmi bychom rádi pomohli, aby se
zabránilo šíření AIDS v Rusku. Chceme motivovat křesťany z různých denominací i ostatní lidi, aby se stali
spolu odpovědni za tuto problematiku. Máme mnohá pozvání do různých měst a církví.
Věříme, že jen s Boží pomocí můžeme naplnit to, co se před námi otevřelo. Úkol je to pro nás obrovský,
zcela to přesahuje naše představy, které jsme dosud měli v době, když jsme začínali tuto práci v Rusku.
Vydali jsme pro účastníky našich seminářů kvalitní metodické materiály. Rovněž jsme vydali pro mládež v
ruském jazyku knížku o HIV/AIDS a také jednu knihu od MUDr. Patricka Dixona. Knihy byly okamžitě
rozprodány po různých křesťanských denominacích. Máme na ně již velmi pěkné ohlasy. Jedna organizace se
rozhodla sponzorovat jakékoliv potřebné množství těchto knih v Rusku i na Ukrajině.
---------------------------------------------

Peer programy: výchova „peerů„ (vrstevníků) kteří mohou zdravý životní styl prezentovat mezi svými
vrstevníky. Setkání probíhají v podobě klubové činnosti, besed.
Témata:
HIV/AIDS večer otázek a odpovědí, Partnerství – Jak na to, když nevíš jak na to
Antikoncepce a pohlavně přenosné nemoce, Péče o nemocné
Nabídka ACET
Videokazeta: Sex, AIDS a vztahy (přenáška na střední zdravotnické škole)
Publikace: Sex: šlehačka na dortu ( Česky, Slovensky, Rusky- rozšířené vydání, Chorvatsky, Anglicky)

Finanční zpráva za rok 2004 za občanské sdružení ACET v ČR.
Počet placených pracovníků: 1 pracovník na půl úvazku od ledna 2004
Počet dobrovolných lektorů ACET přednášejících v r. 2004 : 40
Občanské sdružení ACET k 31.12.2004 vlastní jeden počítač PC, nootebok, dataprojektor.
Ostatní majetek občanského sdružení:
BÚ u KB Hlinsko stav k 31.12.2004
Pokladna
stav k 31.12.2004
CELKEM
stav k 31.12.2004

3 805,06 Kč
2 062,00 Kč
5 867,06 Kč

Příjmy a výdaje v roce 2004:
Stav k 1.1.2004
Pokladna
BÚ
CELKEM k 1.1.2004

14 791,50 Kč
113 823,99 Kč
128 615,49 Kč

1) Celkové příjmy za rok 2004
2) Celkové výdaje za rok 2004
Rozdíl (Příjmy – výdaje)

577 868,25 Kč
700 616,68 Kč
-122 748,43 Kč

Stav k 1.1.2004 (Pokladna+BÚ)
Rozdíl (Příjmy – výdaje)
Stav k 31.12.2004 (Pokladna+BÚ)

128 615,49 Kč
-122 748,43 Kč
5 867,06 Kč
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ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ

ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ

Rozdělení příjmů:
Příjem
Projekt Zvol si život
a) Dotace z Ministerstva zdrav.:
85 000,00 Kč
b) Pardubický kraj
20 000,00 Kč
c) Nadační fond Josefa Luxe
10 000,00 Kč
d) Nadace Rozvoje zdraví
20 000,00 Kč
e) F-nadace
55 000,00 Kč
***********************
************
f) Ostatní příjmy:
98 929,47 Kč
g) z toho členské příspěv. 4 420Kč
************************* ************
Příjmy celkem
288 929,47Kč

Rozdělení výdajů:
Výdej
Projekt Zvol si život
a) Cestovné
189 175,00 Kč
b) Výkony spojů
52 192,00Kč
c) Tisk, Pracovní listy
29 755,00 Kč
d) Nájem
30 000,00 Kč
e) Kanc.potř.,kopír
13 282,50 Kč
f) Režijní
22 138,00 Kč
g) Bank.popl., pojištění
8 208,53 Kč
h) Ostatní
9 300,00 Kč
************************* ************
Výdaje Celkem
354 051,03 Kč

Ostatní příjmy:

i) Mzda na 1/2 úvazku
127 977,00 Kč
j) Nákup dataprojektoru
81 296,15 Kč
************************* ************
Výdaje Celkem
209 273,15 Kč

69 977,00 Kč

*************************
Příjmy celkem

************
69 977,00 Kč

Projekt Amos – publikace
a) Příjem
*************************
Příjmy celkem

Příjem
21 870,00 Kč
************
21 870,00 Kč

Projekt Mosty – semináře

Příjem

Projekt Amos – publikace
a) tisk
***********************
*
Výdej celkem
Projekt Mosty – semináře

v zahraničí Rusko, Bělorusko,SR

Výdej
0.00 Kč
************
0.00 Kč
Výdej

zahraničí Rusko, Bělorusko, SR

a) příjem NF KMS
****************************
Příjmy celkem

11 000,00 Kč
************
11 000,00 Kč

a) výdej – jízdné
*************************
Výdej celkem

56 292.50 Kč
************
56 292.50 Kč

Dary ze zahraničí
a) příjem
****************************
Příjmy celkem

Příjem
105 091,78 Kč
************
105 091,78 Kč

Omylem zaslaná částka
Půjčka
****************************
Příjmy celkem

55 000,00 Kč
26 000,00 Kč
************
81 000,00Kč

Vrácení omylem zasl. částky
Vrácení půjčky
*************************
Výdej celkem

55 000,00 Kč
26 000,00 Kč
************
81 000,00Kč

PŘÍJMY CELKEM

577 868,25 Kč

VÝDAJE CELKEM

700 616,68 Kč

Do režijních výdajů jsou zahrnuty: náplň tiskáren, kancelářské potřeby, kopírovací služby, rež.materiál, apod.)

5

Poděkování dárcům a přátelům
Děkujeme všem dále uvedeným dárcům, sponzorům a přispěvatelům a přátelům ACET. Jen díky jim jsme
mohli pokračovat v naší činnosti.
F-nadace – generální sponzor
AC Chomutov
Ministerstvo zdravotnictví
ADW plus,s.r.o. Mladoňovice
Pardubický kraj
Nadace Rozvoje Zdraví
Nadační fond Josefa Luxe
Samaritán ś Purs
Nadační fond KMS
Josef Krška, Pavel Burai, J+M. Mačákovi, CČE Jablonec, AC Kladno, BJB Šumperk, AS Krnov, JB Týn n. S.,
Jana Šimáčková, CB Praha, ŘKC Telč, ŘKC Konice, KS Bruntál, CASD Opava, p.Beránek, Slávek Prudík,
Jan Jíra, Romana Petrášková, AC Čáslav, Jana Hekalová, Jan Jíra, Riana Grulichová, KS Praha, Ester Horská,
p.Kubový, František Pala, Tomáš Zaluský.
Děkujeme také několika drobným neznámým dárcům.
Děkujeme za pomoc Doc. MUDr J. Hamanové Csc. a RNDr. Jaroslavu Königovi.
Děkujeme za poradenství a pomoc NRL - AIDS Dr. Marii Brůčkové, ČSAP, MUDr. Jaroslavu Jedličkovi a
MUDr. Ivo Procházkovi.
Vám všem, milí přátelé, patří náš dík, bez ohledu na velikost daru. Vždyť i vdovin groš, darovaný z lásky, má
větší hodnotu než truhla plná zlata. Věříme, že Vašim příkladem se dají ovlivnit i jiní, aby místo pozemských
pokladů střádali na konto v nebeské bance, kam se žádní kasaři ani tuneláři nedostanou…
Děkujeme !
V Hlinsku dne 11.1.2005
Tomáš Řehák - vedoucí ACET
Ing. Jiří Malý - pokladní
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