1. Úvod
Vážení přátelé,
dovolte mi seznámit Vás s činností naší organizace ACET ČR, o.s. v roce 2011. I v tomto
roce se udála řada dobrých změn a událostí, které byly vyvrcholením našeho předchozího
snažení v oblasti prevence rizikového chování mládeže.
Jsem si vědom, že není možné v tak krátké zprávě popsat celé široké pole působností
každého z našich lektorů přednášejících na školách, v klubech, na letních táborech, na
koncertech, seminářích u nás nebo v zahraničí. To vše jsme mohli společně uskutečnit jako
tým zaměstnanců, dobrovolníků, sponzorů i příznivců naší práce. V roce 2011 jsme měli
v zaměstnaneckém poměru 2 zaměstnance na plný úvazek, 1 zaměstnanec na poloviční
úvazek, jeden na 0,8 úvazek a 7 lektorů externistů. Celkem na školách přednášelo 40 lektorů.
I v letošním roce jsme kladli veliký důraz na vzdělávání lektorů. Lektoři absolvovali odborná
školení v těchto tématech: „Nebezpečí internetu“, v listopadu 2011 proběhlo školení s našimi
garanty Doc. MUDr. Janou Hamanovou Csc. a Doc. MUDr. Pavlem Kabíčkem na téma:
„Vztahy dospívajících a rodičů“.
I v tomto roce jsme pokračovali v naplňování podmínek grantu ESF. (více v kapitole 5.2)
Velice důležitým školením, které zajišťoval ACET NI ve spolupráci s ACET UK, byl
akreditovaný seminář: „Sexuální zdraví“, jehož první kolo absolvovalo několik lektorů z ČR
a SR v roce 2010. Akreditovaný vzdělávací seminář je určen pro ACET lektory, vyučujících
ve střední a východní Evropě, Asii a Africe. Pokračování tohoto semináře proběhlo v únoru
2011 v České republice. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu lektoři obdrží v rámci
Open College certiﬁkát úrovně 3 k výuce a vzdělávání o sexuálním zdraví.
V lednu 2011 se uskutečnila pravidelná monitorovací cesta do Ugandy v rámci projektu:
“Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí“. Organizace ACET ČR, o.s. v současnosti
zajišťuje v rámci tohoto projektu pomoc pro 93 dětí (více v kapitole 5.3).
V rámci celostátní akce „Jeden svět 2011“ se několik lektorů aktivně účastnilo moderování
ﬁlmu „Thembi“. Mezinárodní festival dokumentárních ﬁlmů o lidských právech „Jeden svět“
je dnes největším lidsko-právním ﬁlmovým festivalem na světě a jednou z nejvýznamnějších
kulturních akcí v rámci Prahy a celé České republiky.
Touto cestou chci upřímně poděkovat členům Správní rady za jejich práci, náměty
a pomoc.
Nemohu zapomenout na sponzory a všechny příznivce z naší republiky, na všechny dárce,
kteří obětavě posílají peníze na tak potřebnou a důležitou činnost mezi mladou generací.
Děkuji také Mgr. Petrovi Horáčkovi z NMP za jeho přátelství a podporu naší společné
práce.
Nemalý dík patří Patrickovi a Sheile Dixonovým a Peterovi Fabiánovi z ACET UK za
jejich pomoc, podporu, přátelství a porozumění.
Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, o.s.

1

2. Historie sdružení
ACET ČR, o.s. byl založen v roce 1993 a zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 1995
- II / s - OS / 1 - 28186 / 95-R.
3. Poslání
Sdružení ACET ČR, o.s. slouží obyvatelům a mládeži ke vzdělávání a naplňování fyzických,
osobních a duchovních potřeb a napomáhá v prevenci rizikového chování mládeže. ACET
ČR, o.s. je součástí světové organizace ACET International Aliance (AIDS, Care, Education
and Training), která sdružení ACET ČR, o.s. propůjčila své jméno.
ACET ČR, o.s. vyvíjí následující činnost:
pracuje s dětmi a mládeží
pořádá konference a semináře v ČR a v zahraničí
spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi
poskytuje poradenství
vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
realizace přednášek
příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů
tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích programů
publikační činnost
podpora mimoškolních aktivit a využití volného času
organizuje charitativní a humanitární činnost a praktickou pomoc potřebným mladým
lidem v ČR i v zahraničí
zajišťování ﬁnancování pro kurzy, školení, studijní pobyty, stáže a školící místa
podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznávání
aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvaliﬁkace
konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry a jednotlivci
4. ACET ČR, o.s.
Správní rada
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Ing. Karel Jonáš
Radek Hrstka
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5. Programy
5.1. Zvol si život
Tento program v sobě zahrnuje přednášku na
téma „Sex, AIDS a vztahy“. Zájmem 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.
Odborný garant: Doc. MUDr. Jana HAMANOVÁ, CSc.
členka České společnosti dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně
Odborná supervize: MUDr. Josef Křepela
psychiatr
„Přátelství a láska“
O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak bojovat se samotou, o hledání
partnera a o pravidlech, která budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. A také o tom,
jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je vnímání sexuality u mužů
a žen. Co naše vzájemné vztahy tvoří, a co je naopak boří.
Odborný garant přednášky: Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc.
„Jak si nenechat ublížit“
Rozpoznáme a umíme pojmenovat různé způsoby sexuálního násilí a obtěžování? Víme
jak vysvětlit pojmy: dotykové a bezdotykové zneužití? Vyznáme se v pověrách a falešných
představách o sexuálním násilí? Je možné se bránit? Jak tyto zločiny řeší náš právní systém?
Na koho se obrátit? Důležitou součástí besedy je seznámení s psychickými důsledky násilí
a návrh možného řešení.
„Prostituce a promiskuita“
Jak vypadají současné metody kuplířů a jak rozpoznávat skrytou, ale velmi promyšlenou
a nebezpečnou manipulaci, ohrožující mladé dívky i chlapce? Jaké jsou rizikové oblasti
a způsoby chování, které mohou vést až k vydírání a nucené prostituci? Jaký je právní rámec
dané oblasti?
„Nemoc – bolest jménem šikana“
Agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“)
ve školním prostředí. Vysvětlení základních pojmů. Jak
rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci
obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik
chování. Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu
jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům.
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„Moderní je nekouřit“
Kouření neničí pouze naše zdraví. Ničí naše blízké, okrádá nás ﬁnančně. Kouření není
dobrovolné rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a tlaku vrstevníků. Sedm z deseti
kuřáků nekouří rádo, ale „musí“. Vysvětlení mechanismu vzniku závislosti a obtížnosti cesty
ven. Ještě jste nezačali kouřit? Nezkoušejte to! Stanete se jen další obětí reklamních triků.
„Sekty“
Duchovno je neoddělitelnou součástí života. Každá forma extremismu je nebezpečná. Je
možné vyznat se v džungli moderních sekt? Jsou sekty pouze náboženské? Může se stát
i mně, že se stanu obětí sekty? Jak se správně zorientovat? Jak důležité je kritické myšlení?
A co to je? Správnou obranou je vědomost a opatrnost.
„Uganda – Perla, která se zvedá z prachu“
Přednáška si klade za cíl představit posluchačům,
žákům, studentům prostý život obyvatel Ugandy ve
velkoměstě i na vesnicích a na praktických a autentických
příkladech demonstrovat demograﬁcké, ekonomické,
kulturní a sociální výzvy a problémy, naděje i perspektivy
rozvojového světa v subsaharské Africe. Přednáška
přibližuje i problematiku HIV/AIDS a způsob, jak s touto
nákazou Uganda bojuje. Stává se tak cenným nástrojem
primární prevence pro české školy, neboť fenomén pandemie HIV/AIDS klade do širších
souvislostí dnešního globalizovaného světa, a tak motivuje posluchače vidět problém v širších
souvislostech a přebírat v něm osobní zodpovědnost.
5.2. „Zavedení komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ a SŠ“

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V roce 2010 ACET ČR, o.s. získal ﬁnanční prostředky od Evropského sociálního fondu
prostřednictvím MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
na projekt do škol, který bude trvat 36 měsíců a řeší zavedení komplexního programu speciﬁcké
primární prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, je určen pro 5 krajů ČR: Středočeský,
Pardubický, Jihočeský, Moravskoslezský, Karlovarský. Projekt má název: „Zavedení komplexního
programu prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ a SŠ“ reg. číslo CZ 1.07/1.2.00/14.0034,
který v sobě zahrnuje několik aktivit, jedná se o dlouhodobou přímou práci na školách se žáky
a studenty, konzultační výukové hodiny se školními metodiky prevence, podpora lektorů a jejich
vzdělávání, vytvoření případové studie dobré praxe, vytvoření metodických a didaktických
materiálů pro lektory, studenty a metodiky, projekt zahrnuje i neformální aktivity pro žáky
v rámci jejich volného času.
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V roce 2011 byla dokončena v úzké spolupráci
s partnery projektu Případová studie dobré praxe,
která je pilotním projektem na Chrudimsku, byla
dána k dispozici jednak lektorům, dále školním
metodikům prevence, parterům a zaslali jsme ji na
kompetentní pracovníky magistrátů v regionech,
kde pracujeme. Byly aktualizovány a znovu
vytištěny již dříve vydané materiály (metodiky
a didaktiky s tématy: Sex, AIDS a vztahy, Bolestnemoc jménem šikana, Moderní je nekouřit, Přátelství
a láska, Jak si nenechat ublížit), intenzivně jsme
pracovali na školách v rámci všech výše uvedených
aktivit. Výsledky k 31. 12. 2011 jsou následující:
20 785 podpořených mladých lidí, 296 výukových
konzultačních hodin se školními metodiky prevence
a 21 neformálních aktivit. V listopadu proběhla konference s Doc. MUDr. Janou Hamanovou
Csc, MUDr. Pavlem Kabičkem a manželi Imlaufovými na téma: „Vztahy dospívajících
a rodičů“. Během roku v rámci projektu proběhlo i pracovní vzdělávání lektorů a podpora
školních metodiků informačním servisem.
Partneři projektu: oddělení prevence kriminality města Chrudim, Pedagogicko-psychologická
poradna Chrudim, o.s. ONŽ: Poradna pro ženy a dívky Zábřeh, Státní zdravotní ústav Praha.
5.3. Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí
Občanské sdružení ACET ČR, o.s., které se primárně
zaměřuje na činnost sloužící k prevenci onemocnění
HIV/AIDS se úspěšně angažovalo minulém roce 2011
i v humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí. Tato
činnost se soustřeďuje na konkrétní pomoc dětem
zasaženým onemocněním HIV/AIDS v afrických zemí
(Uganda, Nigérie, Zimbabwe).
Oproti předchozím letům se počet podporovaných
zemí rozrostl o Nigérii a Zimbabwe.
Cíl této pomoci zůstává nadále stejný: prostřednictvím
ﬁnančních darů, které získáváme z řad nejširšího
spektra veřejnosti, podporujeme chudé děti a děti
sirotky (následkem onemocnění HIV/AIDS) v jejich
vzdělávání. Myšlenka ACET s tímto druhem pomoci
naprosto souzní, neboť podporou vzdělávání docilujeme
prevenci onemocnění HIV. Vzdělávání pozitivně
ovlivňuje sociální chování dětí a dospívajících a vede
v důsledku mimo jiné také k odpovědnosti a úctě svého
života i života ostatních.
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Je bezesporu nutné připomenout, že tato pomoc by nebyla možná bez ochoty našich
dárců, kteří se rozhodli ﬁnančně podporovat dítě z uvedených zemí. Díky nim se podařilo
zabezpečit školní docházku a výrazně tak pomoci chudým dětem a sirotkům konkrétně
v těchto číslech:
Uganda:

oblast Iganga: celkem 43 podporovaných dětí
oblast Nakulabye: celkem 26 dětí. Za rok 2011 nárůst o 24 dětí
Zimbabwe: celkem 15 podporovaných dětí za rok 2011
Nigérie:
celkem 9 podporovaných dětí
Celkový počet je 93 dětí, kterým bylo umožněno chodit do školy a vzdělávat se.
Kromě této pomoci se podařilo díky prezentační a přednáškové činnosti ředitele organizace
získat ﬁnanční dary na další formy účinné pomoci. Jde o letošní novinky a podle zájmu
veřejnosti lze usuzovat, že způsobily velkou pozornost dárců. Předmětem této pomoci je
jednak zprostředkování nákupu domácích zvířat (slepice a kozy), které výrazně zvýší životní
standard chudých rodin s dětmi, dále pak zprostředkování nákupu jídla pro chudé děti
v Zimbabwe a Ugandě.
Mezi novinky patří i vznik elektronické databáze dárců-rodičů a dětí, které sdružení ACET
ČR, o.s podporuje v jejich vzdělávání. Jde o významnou pomůcku, která účelně usnadňuje
a zrychluje práce koordinátorům v jejich činnosti. Autorem databáze je Ing. Martin Mísař.
Počátkem ledna 2011 podnikl Mgr. František Krampota s RNDr. Jiřím Preisem monitorovací
cestu do Ugandy. Smyslem této cesty bylo zdokumentovat životní situace dětí z Nakulabye
a z Igangy, předat dopisy, vytvořit ve spolupráci s našimi ugandskými koordinátory seznam
nových dětí vhodných k nabídce pomoci, a vytvořit také podobu dalšího vývoje společné
práce na tomto projektu. Z cesty bylo přivezeno množství dokumentárních materiálů a videí,
které byly po roztřídění a zeditování zaslány dárcům dotyčných dětí v DVD nosičích. Koncem
roku se uskutečnila také „Vánoční nadílka“ do Ugandy, kde dárci mohli koupit svým dětem
domácí zvířata, jídlo, drobný dárek, zaslat dopisy apod.
Díky zvyšujícímu se zájmu o ﬁnanční podporu dětem z chudých rodin a dětem sirotkům,
kteří ztratily rodiče následkem onemocnění HIV/AIDS, vznikla potřeba presentovat tuto
pomoc i formou webových stránek. Podoba a funkce stránek vznikala postupně a podílelo
se na nich několik lidí. V současné podobě stránek je možné získat přehled aktuální nabídky
dětí k ﬁnanční podpoře, popis životní situace dětí jednotlivých zemí a popis formy pomoci,
kterou mohou dárci zvolit podle svého uvážení a výběru.
Výsledkem této činnosti je potěšující zisk. Pod tímto slovem vnímáme dvojí význam.
Jednak ten ﬁnanční, kterým se podařilo získat nové děti do našeho projektu, a který prakticky
pomohl chudým rodinám s dětmi a dětem sirotkům chodit do školy a vzdělávat se. Ten druhý
význam je stejně silně vnímán, protože si skrze něho lze uvědomit úctyhodnou štědrost všech
dárců, kteří se rozhodli rozdělit se se svým majetkem s nemajetnými dětmi a umožnit jim tak
hodnotnější životní úroveň. Každé malé dítě má své sny, co by chtělo v životě dokázat, čím
by chtělo být. Bez vzdělání by to byly pouhé sny. S pomocí dárců se ale sny „ našich“ dětí
pomalu stávají skutečností.
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5.4. Ohlasy z přednášek – jak vidí naši činnost pedagogové na školách.
Dobrý den,
dne 7. 9. 2011 se na naší škole ZŠ Bartošovice uskutečnila přednáška na téma Kyberšikana
pod vedením pana Slavoje Raszky. Přednáška se nám moc líbila, děti se dozvěděly spoustu
nových informací a hlavně si uvědomily, že nevinný žert může přejít v krutou šikanu pomocí
sociálních sítí. Pěkně byl vysvětlený pojem kyberprostor, co je a jakým způsobem se projevuje
kyberšikana a jak se jí bránit, kybergrooming - jaké hrozí nebezpečí a kdo se vlastně může
skrývat za „naším kamarádem“ na netu. Doplnění pomocí videí - tzv. Ovečky byly skvělou
formou pro doplnění informací a zajímavým zamyšlením nad danou problematikou. Tuto
přednášku můžeme vřele doporučit a těšíme se na další spolupráci.
Za základní školu Bartošovice, Mgr. Milena Hromádková
Dobrý den,
rádi bychom touto cestou poděkovali Vašemu pracovníkovi Petru HELEŠICOVI za besedu
spojenou s přednáškou o problematice AIDS a rizikovém chování mládeže, jež byla součástí
našeho Adaptačního kurzu 2011. Besedy se ve třech fázích zúčastnilo celkem 80 žáků prvních
ročníků. Zvlášť oceňujeme ochotu pana Helešice ve značně ztížených podmínkách, kdy naše
škola prochází rekonstrukcí. Těšíme se na další spolupráci. S pozdravem
Mgr. Marcelína Windová,
školní metodik prevence SPJ, SOŠP E. Beneše a SOU Břeclav, součást SOU Sovadinova
Hodnocení na přednášky Bc. Vladimíra Váchy:
Vynikající přístup lektora“. Mgr. Petra Náprstková, SPŠ Kladno.
„Lektor žáky zaujal, získal je „pro svou věc“, předal jim mnoho nového – hlavně nový a neotřepaný
pohled na otřepané téma vztahy a sex. Chci vyzdvihnout dokonalé obrázky v prezentaci. Jedna
z přednášek, která opravdu měla smysl.“ Bc.Miroslav Pražienka, ZŠ Nučice.
„Celkově výborná a velmi přínosná přednáška“. Mgr. Věra Ráblová, ZŠ Černošice.
„Lektor podává téma záživnou formou adekvátní věku. Má bezprostřední kontakt s žáky,
dobře připravenou prezentaci.“ PhDr. Magdalena Jiříková, ZŠ Sunny Canadian School
Jesenice – Osnice.
„…tato forma přednášek je pro žáky velkým přínosem, tato problematika je zajímá a v podání
pana Váchy je velmi profesionální“. Jaroslava Štechová, ZŠ Novoborská, Praha 9.
„Přednáška byla nejen pro studenty, ale i pro učitele velmi zajímavá a přínosná. Se zájmem
naslouchali, dozvěděli se nové informace a získali širší souvislosti, zapojili se do diskuse.
Přednáška vedena na vysoce profesionální úrovni.“ Mgr. Ivana Mináriková, gymnázium
Nad alejí, Praha 6.
„Velmi kladně hodnotíme již několikaletou spolupráci s panem Váchou. Přednášky
perfektně připravené, vysoká profesionalita lektora“ PaedDr. Stanislava Pešková, SOU
gastronomie a podnikání, Praha 9.
„Žáci hodnotí přednášky velmi kladně, oceňují zejména přístup lektora k nim a ochotu
diskutovat o daných tématech. Oceňujeme vysoce profesionální přístup lektora.“ RNDr. Libuše
Vondrušková, Gymnázium bratří Čapků, Praha 10.
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Lektoři ACET ČR v roce 2011 vedli vzdělávací programy v 301 městech a obcích.
Přednášeli na 669 školách a akcí pro veřejnost, v klubech a v dětských domovech.
Lektoři ACET ČR, o.s. uskutečnili zdarma 3 630 hodin přednášek. Tyto přednášky
vyslechlo 54 707 studentů.
V roce 2011 jsme překročili hranici 1 milionu podpořených mladých lidí.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

23058 43600 48200 50724 57074 60344 61164 66579 65838 61013 74280 60294 61850 61937 72313 65755 60313 54707

Od roku 1994 do konce roku 2011 bylo lektory osloveno 1 049 043 studentů.
6. Další události během roku
Proběhla konference ACET ČR, o.s. v Olomouci, které se zúčastnilo 35 lektorů.
Několik lektorů moderovalo ﬁlm „Thembi“ v rámci projektu „Jeden svět“.
V únoru se uskutečnilo druhé kolo školení akreditovaného semináře: „Sexuální zdraví“,
který vedl tým lektorů z ACET NI.
Byly vydány nové didaktické materiály pro studenty, metodické materiály pro školní
metodiky a lektory ACET ČR.
Jedenáct lektorů se zúčastnilo přednášek na školách v rámci akce Exit tour 2011, kde bylo
osloveno 2500 studentů.
Velice dobře byla distribuována kniha: „Perla, která se zvedá z prachu“, jejíž výtěžek byl
použit na podporu AIDS sirotků v Ugandě.
V lednu se uskutečnila monitorovací cesta do Ugandy.
Informovali jsme veřejnost o projektu ESF v příloze Deníku: „Evropské dotace“, pomocí
newsletteru města Chrudim a v Infolistu vydávaném pro oblast neziskového sektoru
v rámci Pardubického kraje.
Uskutečnily se akce na letních táborech.
Proběhly přednášky v rámci adaptačních kurzů pro střední školy.
V Praze proběhlo školení na téma „Vztahy dospívajících a rodičů“, které vedla Doc. Hamanová
a MUDr. Kabiček.
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Byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu „Týden manželství“ spojený s národní
i regionální medializací.
V Plzni se uskutečnil beneﬁční koncert skupiny Touch of Gospel, ﬁnanční výtěžek byl
použit na projekt Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí.
Aktivně jsme se zapojili do přednášek na různých místech ČR v rámci „Týdne boje proti
AIDS“, například v Hradci Králové jsme navštívili 7 škol a oslovili 416 studentů.
Uskutečnili jsme 2x vystoupení v rozhlase a 1x v televizi.
V listopadu 2011 začala u naší organizace kontrola z NKU (na evropské dotace).
Úspěšně jsme absolvovali audit hospodaření k 31. 12. 2011.
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7. Zpráva o hospodaření v roce 2011
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
AKTIVA
A
I.
II.
III.
IV.
B
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem
Opravky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

PASIVA
A
I.
II.
B
I.
II.
III.
IV.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Douhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
číslo
řádku
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stav k prvnímu dni
účetního období
131

Stav k poslednímu dni
účetního období
131

318
-187
1492
16
73
1401
2
1623
Stav k prvnímu dni
účetního období
1440
938
502
183

318
-187
3627
3098
529
3758
Stav k poslednímu dni
účetního období
1877
1100
777
1881

183

1652
229

1623

3758

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)
Název ukazatele
A
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
C
D

Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
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číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Činnosti
Hospodářská

Hlavní

Celkem

180
1217
1823

180
1217
1823

22

22

3242

3242

159

159

610
2747
3516
274
274

610
2747
3516
274
274

Rozdělení výnosů

Rozdělení nákladů

Výdej v tis. Kč

a

Propagační materiál

1,00

b

Kancelářské potřeby

73,00

c

Studijní materiály

d

Drobný majetek

e

Cestovné

f

Spoje - tel. poplatky, poštovné

g

Externí služby

h

Mzdové náklady

Příjem v tis. Kč

Dotace a dary
a

MŠMT - ESF

b

MPSV

13,00

c

Město Vyškov

20,00

d

YWAM Plzeň

9,00

e

MUDr. Křepela Chrudim

10,00

f

Město Chrudim

10,00

g

Hewlet Packard

10,00

h

Město Hlinsko

5,00

i

Bankovní poplatky

5,00

j

Energie

5,00

k

Ostatní náklady

ch Kolínská lesní společnost
i

Pardubický kraj

j

Maranatha

k

Greek Transport

l

IT assistance

2729,00

ch Odvody z mezd

300,00
5,00

m Elektrárna Opatovice

35,00

n

Nadace rozovoje zdraví

20,00

o

Marco agentura

12,00

p

Sbor křesťanské společenství

30,00

q

Ostatní dary

118,00

r

Ostatní výnosy

160,00

Výnosy celkem

3516,00

71,00
160,00
62,00
958,00
1398,00
425,00
20,00
0,00
71,00

Náklady celkem

3242,00

z toho náklady ESF

2590,00

Účet adopce

20,00

3,00

Výdej v tis. Kč

a

Počátek

b

Příjmy

531,00

c

Úroky

0,00

d

Transféry

e

Poplatky

5,00

f

Zůstatek

15,00

Stav pokladen k 31. 12. 2011

15,00

Stav bank. účtů k 31. 12. 2011

5,00

516,00

514,00

8. Zpráva auditora
„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv občanského
sdružení ACET ČR o.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok
2011, v souladu s českými účetními předpisy.“
Ing. Irena Varhaníková, auditor, 15. 3. 2012, Pardubice

..................................................................................
Ing. Irena Varhaníková
auditorské oprávnění č. 1760
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9. Poděkování
Dárci z České republiky
ESF, MŠMT, MPSV, město Chrudim, město Hlinsko, Pardubický kraj, město Vyškov,
Maranatha, F-nadace, Nadace rozvoje zdraví, RH Net Chrudim, Greek Transport and
Logistick Praha 10, Hewlett-Packard, s.r.o. Praha, Kolínská lesní společnost s.r.o., It assistance
s.r.o. Praha, VZP Brno, Elektrárny Opatovice a.s., Nadace Euronisa, Toner Expres s.r.o.
Praha, Ing. Josef Sikyta Dobřichovice, EKO Pardubice, Harpagon Chrudim, ETHIC HR
s.r.o. Pardubice Ing. Roman Schmidt, CB Chrudim, CB Pardubice, BJB Karlovy Vary, KS
Hradec Králové, Mgr. J. Coufalová, BJB Šumperk, Mudr. Křepela, YWAM ČR, Plzeň, Disol
s.r.o Praha.
Děkujeme všem neznámým dárcům, kteří podpořili svými dary naší činnost.
Děkujeme za poradenství a pomoc Doc. Mudr. J. Hamanové CSc., Mudr. P. Kabičkovi
a Mudr. J. Křepelovi.
10. Závěr
Vážení přátelé,velice si vážím naší společné práce v oblasti prevence rizikového chování
mládeže v naší republice. I přes to, že se mnohdy jedná o nelehkou práci, Vám všem, kteří
jste se o ní zasloužili, srdečně děkuji!
Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, o.s.
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