1. Úvod
Vážení přátelé,
rád bych Vás touto výroční zprávou seznámil s činností ACET ČR, o.s. v roce 2007.
Tento rok byl pro naší organizaci rokem výzev, změn, radosti i starostí. Jako bývalý atlet
vím, co je to dřina, pot, zklamání, ale i pocit vítězství. To všechno jsme mohli společně
prožít jako tým zaměstnanců, dobrovolníků, sponzorů i příznivců naší práce. Tým lidí,
bez kterých by se tato zpráva nemohla napsat, protože by nebylo co psát! V roce 2007
jsme měli 4 lektory na plný úvazek (vč. jednatele), jednoho lektora externistu a dalších
26 dobrovolníků. Tito všichni se setkávali na školách jako lektoři s velkým množstvím
studentů, pracovali s nimi v klubech, pořádali přednášky pro veřejnost, tábory pro děti
a víkendové akce.
Za těmito lidmi stojí ti, kteří nejsou tak vidět, ale jsou velmi potřební – účetní, fundraiser
a překladatel-koordinátor.
V roce 2007 ukončil T. Řehák svoji činnost jako jednatel a předal štafetu ve vedení
sdružení mě. Tomáš má velký podíl na tom, jak se rozrostl a jakého významu nabyl
ACET v České republice a touto cestou mu děkuji za jeho práci, čas a nadšení, které
dával a stále dává práci se studenty a přeji mu vše dobré do jeho role lektora a zároveň
člena výkonného výboru!
Po delší době začal aktivně pracovat výkonný výbor, který dostal důvěru od členského
shromáždění na následující období. Stojí před ním zodpovědnost a zároveň i výzva ke
splnění všech vytýčených úkolů. Pevně věřím v úspěch všech zamýšlených plánů.
Nemohu zapomenout na sponzory ze zahraničí, ale i z naší republiky, na všechny
dárce, kteří obětavě posílali peníze na tak potřebnou a důležitou činnost mezi mladou
generací.
Nemalý dík patří zástupcům ACET International, kteří pevně stojí za naší organizací.
Z upřímného srdce chci všem poděkovat za to, že mohu být součástí týmu, který se snaží
zabránit šíření HIV/AIDS v naší republice, boří mýty o diskriminaci vůči nemocným
HIV/AIDS, vyzdvihuje význam rodiny, otevřeně komunikuje na téma odpovědného
partnerství a zdravého životního stylu a pomáhá mezi mladou generací.
Bc. František Krampota, jednatel sdružení
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2. Historie sdružení
ACET Česká republika, o.s. bylo založeno v roce 1993 a zaregistrováno Ministerstvem vnitra
v roce 1995 - II / s - OS / 1 - 28186 / 95-R
3. Poslání
Sdružení ACET Česká republika slouží obyvatelům České republiky tím, že hledá cesty,
jak zabránit šíření HIV/AIDS. ACET Česká republika je součástí světové organizace ACET
International (AIDS, Care, Education and Training), která sdružení ACET Česká republika
propůjčila své jméno. ACET Česká republika vyvíjí následující činnost:
povzbuzuje občany České republiky, aby zaujali k problematice AIDS objektivní stanoviska
aktivně se zabývá prevencí HIV/AIDS (přednášková činnost)
pracuje s dětmi a mládeží
pořádá konference a semináře
napomáhá zřizování křesťanských zdravotnických zařízení za účelem praktické pomoci
postiženým AIDS
spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi na vytvoření zákonných podmínek
pro omezení šíření AIDS
rozvíjí publikační činnost
zakládá regionální pobočky reprezentující ACET v konkrétním regionu ČR
4. Struktura ACET ČR, o.s.
Výkonný výbor
Bc. Krampota František předseda výkonného výboru a jednatel ACET ČR
Ing. Vala Aleš

podnikatel

Vácha Vladimír

podnikatel

Mgr. Preis Jiří

odborný asistent na katedře geograﬁe PF Západočeské univerzity

Řehák Tomáš

lektor ACET ČR

Sídlo organizace

ACET ČR, o. s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim, Česká republika

IČO

49439910

Bankovní spojení

KB Hlinsko, č.ú. 19-5069080267/0100

Účet veřejné sbírky

KB Hlinsko, č. ú. 35-4972600287/0100

Kontakt

E-mail: acet.cz@volny.cz
GSM: +420 733 121 953
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5. Programy
5.1. Zvol si život
Tento program v sobě skrývá přednášku na téma „Sex, AIDS a vztahy“. Snahou lektorů 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 negativní vliv drog na
lidský organizmus a v oblasti sexuálního chování význam odpovědného sexuálního chování
před manželstvím a manželské věrnosti. Cílem je motivovat ke změnám chování mládeže
takovým směrem, který povede k zabránění šíření pohlavně přenosných nemocí včetně HIV/
AIDS a omezení konzumace a experimentování s návykovými látkami.

Odborný garant: Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc.
Předsedkyně České společnosti dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně.
Odborná supervize: MUDr. Josef Křepela, psychiatr.
Lektoři ACET ČR v roce 2007 vedli vzdělávací programy v 317 městech a obcích.
Přednášeli na 603 školách a pořádali mnoho akcí pro veřejnost, v nápravných zařízeních
a dětských domovech.
Lektoři ACET ČR uskutečnili zdarma 2 785 hodin přednášek. Tyto přednášky
vyslechlo 61 937 studentů.
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Od roku 1994 do koce roku 2007 bylo lektory osloveno 796 055 studentů.
5.1.1. Ohlasy z přednášek (doslovné citace)
Přednáška byla zajímavá a moc mi dala. Přála bych si, aby ji mohl slyšet i můj partner.
Opravdu klobouk dolů před Vaším výstupem a o přiblížení vztahů muž-žena. Mohla bych
Vás poslouchat hodiny. Škoda, že nebyl čas. Hodně štěstí a jen tak dál:). Nashledanou.
(Dívka 17 let.)
Dnes jste měl u nás na škole přednášku o sexu, AIDS a jiných věcech, které s tím souvisí.
Chtěla bych Vám moc poděkovat za všechno co jste řekl, nesmírně mě to oslovilo a dodalo
sílu ...jsem za to opravdu strašně ráda, že jste nám dnes mohl říct tolik užitečných věcí a že já
si mohla uvědomit, že chci žít jinak ... děkuji Vám! Na shledanou.
Jana
Dnes jste měl přednášku na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci a musím říct, že něco
takového jsem už dlouho nezažila. Opravdu to bylo suprový. Obvykle na přednáškách klopím
víčka nebo se učím, ale u vás to prostě nešlo. Z vašeho vyprávění jsem pochopila, že vás
život asi moc nehladil a že jste si prožil už mnoho ... a z velké většiny negativního. Tak se
chci stát tou pozitivní složkou, protože takoví lidé jako vy si to určitě zaslouží. Měla jsem sice
2 hodiny na to, abych vás “poznala”, ale můžu říct, že jste mě skutečně dostal. Mám ráda lidi,
kteří milují svoji práci, kteří pomáhají lidem a činí jim to potěšení rozdávat radost. Protože,
jak zní jeden citát: Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne se jen vymlouvat, proč něco
neudělali.
Martina
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5.2. Program „Šance dětem“
Tento projekt byl v roce 2007 určen pro děti a mládež ve věku od 11 do 20 let žijících trvale
v dětských domovech po celé ČR a řeší dlouhodobě otázku zvýšení povědomí v oblasti šíření
HIV/AIDS a v oblasti partnerských vztahů. Projekt vznikl za pomoci ﬁnančního přispění Nadace
Terezy Maxové jako generálního sponzora
projektu. Za rok 2007 jsme navštívili 33 dětských
domovů a oslovili 553 dětí. Projekt je přizpůsoben
potřebám opuštěných dětí, životně důležité
informace obdrží děti v DD již ve věkovém
rozmezí 11 let a výše, což vychází z potřeby
reagovat na stále se snižující věkovou hranici
v sexuálních projevech dětí žijících ve společném
kolektivu. V této aktivitě pro děti a mladistvé
v dětských domovech chceme dlouhodobě
pokračovat i v příštích letech a naším záměrem
je pomoci jim orientovat se v životních situacích mezi partnery, vést je k zodpovědnému chování
v partnerských vztazích, nabídnout jim informace vedoucí ke zdravému způsobu života.
5.3. Program „Mosty“ - pomoc v zahraničí
V roce 2007 jsme významnou měrou pomohli při pořádání odborných seminářů v oblasti
HIV/AIDS na Ukrajině, v Polsku, Maďarsku a Chorvatsku.
Na Ukrajině jsme vedli 2x seminář v Kyjevě, kde bylo vyškoleno 170 lektorů a v Simferopolu
60 lektorů. Seminářů se zúčastnili vedoucí rehabilitačních středisek pro narkomany, sociální
pracovníci, učitelé, zdravotní personál, vedoucí mládeže a lidé, kteří se chtějí zabývat prevencí
HIV na školách a péčí o nemocné. Všem zúčastněným jsme předali potřebné informace,

zkušenosti a materiály vztahující se k této činnosti.
V Polsku se jednalo o města Brenne, Dziengelovo a Polský Těšín. Seminářů se zúčastnilo 90
posluchačů.
V Maďarsku jsme navštívili Budapešť, v Chorvatsku několik menších měst, kde jsme
seznámili několik pracovníků místních církví s prací naší organizace ACET ČR.
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6. Další události během roku
byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu „Týden manželství“ spojený s národní
i regionální medializací
spolupracovali jsme na televizním seriálu EXIT 316 pro českou televizi
byli jsme hlavními řečníky na 7 mládežnických konferencích
pořádali jsme letní dětské tábory
uskutečnili jsme přednášky ve věznicích
uskutečnil se fotbalový zápas některých členů a příznivců ACET ČR proti zástupcům
města Uherský Brod. Během doprovodných akcí byla možnost prezentace naší činnosti
našeho sdružení
v červenci se zástupci ACET ČR zúčastnili
setkání ve Slovinsku za přítomnosti
zakladatele ACET International Patricka
Dixona, J.Hetta ze Samaritan’s Purse
a Petera Fabiana z ACET International.
Na této konferenci byla pro naši organizaci
doporučena změna ve vedení ACET
ČR, která byla potvrzena na Konferenci
ACET ČR, kde byl zvolen nový jednatel
Bc. František Krampota
díky článku uveřejněném ve Zpravodaji BTM o činnosti ACET ČR jsme se prezentovali
ve většině denominací v naší republice
dále jsme aktualizovali letáky o naší činnosti
aktivně jsme se zapojili do přednášek na různých místech ČR v rámci „Týdne boje proti
AIDS“
v Uherském Brodě jsme připravili beneﬁční koncert na podporu boje proti AIDS, zároveň
zde byl promítnut ﬁlm o práci ACET v ČR
4. prosince proběhlo divadelní představení skupiny Kairos II jako beneﬁční představení
pro ACET
během roku jsme vyškolili 4 lektory
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7. Zpráva o hospodaření v roce 2007
BÚ u KB Hlinsko stav k 31. 12. 2007

1 584 552,00

Pokladna

stav k 31. 12. 2007

43 369,00

Celkem

stav k 31. 12. 2007

1 627 921,00

Účet veřejné sbírky u KB Hlinsko
Stav účtu k 31. 12. 2007

3 415,79

Příjmy a výdaje v roce 2007:
Příjmy a výdaje v roce 2007:
Stav k 1. 1. 2007

Pokladna

Stav k 1. 1. 2007

BÚ

Celkem k 1. 1. 2007

138 340,50

2 143,31

1) Celkové příjmy za rok 2007

2 871,48

2) Celkové výdaje za rok 2007

1 599,00

Rozdíl (příjmy - výdaje)

1 272,48

Stav k 1. 1. 2007

2 143,31

Rozdíl (Příjmy - výdaje)

1 272,48
3 415,79

766 255,81
904 596,31

1) Celkové příjmy za rok 2007

4 519 268,02

2) Celkové výdaje za rok 2007

3 795 943,33

Rozdíl (příjmy - výdaje)

Stav k 1. 1. 2007

723 324,69

Stav k 1. 1. 2007 (Pokladna + BÚ)

904 596,31

Stav k 31. 12. 2007

Rozdíl (Příjmy - výdaje)

723 324,69

Stav účtu je uveden pro úplnost.
V rozdělení příjmů a výdajů již není uveden.

Stav k 31. 12. 2007 (Pokladna + BÚ)

1 627 921,00

ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ
Rozdělení příjmů

ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ
Příjem v Kč

Dotace

Rozdělení výdajů

Výdej v Kč

a

Cestovné

420 600,50

a

Nadace T. Maxové

60 000,00

b

Spoje, (O2, T, pošt. Internet)

b

F Nadace

82 000,00

c

Tisk materiálů ACET

c

Min. PSV

458 700,00

d

Nájem

d

Min. zdravotnictví

10 000,00

e

Kancelářské potřeby, kopírování

e

Pardubický kraj

80 000,00

f

Režijní výdaje

75 784,67

f

Nadace rozvoje zdraví

20 000,00

g

Bankovní poplatky

10 705,86

g

MŠMT

108 000,00

h

Externí služby

h

Lesy ČR

335 000,00

i

Nákup vybavení - přednášky

151 980,00

1 153 700,00

j

Ostatní výdaje

317 971,80

k

Výdaje - na zahraničí

225 948,00

l

Školení lektorů

Celkem
Dary

112 913,00
47 346,00
9 230,50

74 660,00

68 816,00

a

Maranatha o.s.

b

Neznámý

36 000,00

m Čistá mzda

c

IT Assistance

20 000,00

n

Sociální pojištění

553 756,00

d

AC Brno

25 000,00

o

Zdravotní pojištění

219 902,00

e

MEDICOM

30 000,00

p

Daň FÚ

188 930,00

f

Seznam.cz

50 000,00

g

ADW

h

Samaritan‘s Purse

i

ACET UK
Celkem

130 000,00

81 279,00

1 236 120,00

50 000,00
1 792 948,78
339 486,50
2 473 435,28

Ostatní příjmy
a

členské příspěvky

b

ostatní příjmy - ostatní dary

890 532,74

Celkem

892 132,74

Příjmy celkem

1 600,00

Výdaje celkem

4 519 268,02
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3 795 943,33

8. Poděkování
Problematika HIV/AIDS se stále více dostává do popředí zájmu států, organizací a jednotlivých
lidí. Díky fundraisingové práci se do společného boje proti HIV/AIDS spolu s námi postavilo
mnoho nových dárců. Ať již to bylo formou přímé ﬁnanční podpory nebo jiným způsobem
jako například beneﬁční představení, poskytnutí webového portálu na představení sdružení
ACET ČR nebo podporou veřejných sbírek.
Děkujeme všem, komu není lhostejná situace v oblasti HIV/AIDS, kdo nás podporují, a tím
společně s námi přispívají k pozitivnímu ovlivnění postojů v oblasti prevence, zvláště mezi
mladou generací v naší zemi.
Zahraniční dárci
Samaritan‘s Purse
Dárci z České republiky
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, město Hlinsko, Nadace Terezy Maxové, F-nadace, Nadace rozvoje zdraví,
Maranatha, ADW plus, s.r.o., Kolínská lesní společnost, s.r.o., Lesy ČR, Hewlett-Packard, s.r.o.,
IT Assistance, s.r.o., Medicom International s.r.o, Ermont s.r.o., Kalibr Group, s.r.o., Nespo Plus,
s.r.o., Skřivánek s.r.o., ETHIC HR, s.r.o., Seznam.cz, Atlas.cz, a.s., AC Ostrava, BTM Brno, SŽ
Brno, MS KS Děčín, CB Chrudim, CBH AC Chomutov, BJB Karlovy Vary, ČCE Sokolov,
Citadela, Mgr. Mašátová Romana, RNDr. Josef Sulek, Mgr. Petrášková Romana, Ing. Kabátník
Daniel, paní Nováková Ester, Ing. Sochor, Ing. P. Jirát, Mgr. J. Coufalová, paní Kovářová,
MUDr. Pavel Richter, paní Vegnerová, p. Prudík, p. Jíra, paní Grulichová, p. Maiwald A.,
p. Vymazal P., ROSA, Ing. Knobová E., p. Artim J., paní Málková M., paní Honová L.,
p. Hejret R., paní Prajslerová H., paní Neužilová S., TCL Digi Trade, Mgr. Preis J., p. Biolek L.,
p. Růžička I., paní Boroňová, Ing. Kabátník D., p. Pospíšil J., p. Oliver Vít, Akad. Jiří Škopek,
p. Vlastimil Kubín, p. Václav Mach -Koláčný, paní M. Šormová, paní Eva Srncová.
Děkujeme také několika drobným neznámým dárcům.
Děkujeme za poradenství a pomoc MUDr. Marii Brůčkové, CSc., MUDr.Jaroslavu Jedličkovi,
CSc., MUDr. Ivo Procházkovi, CSc., Doc. MUDr J. Hamanové CSc. a MUDr. J. Křepelovi.
9. Závěr
Vážení přátelé,
rok 2007 byl 12-tým rokem existence ACET ČR od zaregistrování sdružení. Během těchto
let jsme společně ušli kus cesty v oblasti prevence HIV/AIDS a mezilidských vztahů, cesty,
která se ne vždy dá hmatatelně a viditelně posoudit, ale která se jistě projeví v budoucnosti
mladých lidí, které jsme mohli oslovit. Všem, kteří jste se o to zasloužili, děkuji!
Bc. František Krampota, jednatel sdružení
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