1. Úvod
Vážení přátelé,
rád bych Vás seznámil s činností naší organizace ACET ČR, o.s. v roce 2012. Tento rok
byl pro naši organizaci významný z několika důvodů. V únoru jsme obdrželi od MŠMT
akreditace k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování na
tato témata:
Zvol si život:
• „Sex, AIDS a vztahy“ (MSMT Č.j.: 26 055/2012-25-407)
• „Přátelství a láska“ (MSMT Č.j.: 26 055/2012-25-407)
• „Bolest - nemoc jménem šikana“ (MSMT Č.j.: 26 055/2012-25-407)
• „Moderní je nekouřit“ (MSMT Č.j.: 26 055/2012-25-407)
• „Jak si nenechat ublížit“ (MSMT Č.j.: 26 055/2012-25-407)
• „Skrytá nebezpečí internetu“ (MSMT Č.j.: 26 055/2012-25-407)
• „Výchova prevencí ke snížení rizikového chování mladých lidí“ (MSMT Č.j.: 7872-2012-25).
Zároveň jsme se stali také akreditovanou organizací.
Za celý rok jsme díky 43 lektorům mohli oslovit 65 431 studentů po celé naší republice,
pořádat dětské tábory a mládežnické kluby. Lektoři absolvovali odborná školení v těchto
tématech: „Nejčastější pohlavní nemoci, Reprodukční zdraví v dospívání a rizikové sexuální
chování, Mentální anorexie – zkušenost klienta“ která vedla Doc. Hamanová, Facebook
a jeho pravá tvář a Kyberšikana, pod vedením Slavoje Raszky a “Školní klima ve třídě“, které
vedla lektorka Mgr. M. Mikulková.
I v tomto roce jsme pokračovali v naplňování podmínek grantu ESF. (více v kapitole
5.2).
Touto cestou chci upřímně poděkovat všem členům ACET ČR, o.s., Správní radě, paní
Doc. MUDr. Hamanové, panu MUDr., Kabičkovi a paní Mgr. Mikulkové.
Děkuji všem sponzorům a příznivcům, kteří obětavě posílají peníze na tak potřebnou
a důležitou činnost mezi mladou generací v naší zemi, stejně tak i všem dárcům, kteří
podporují naší humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. Děkuji také Mgr. Petrovi
Horáčkovi z NMP za jeho přátelství a podporu naší společné práce.
Nemalý dík patří Patrickovi a Sheile Dixonových a Peterovi Fabiánovi z ACET UK za
jejich pomoc, podporu, přátelství a porozumění.
Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, o.s.
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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 propůjčila své jméno.
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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
Ing. Roman Schmidt
Ing. Karel Jonáš
Radek Hrstka
Sídlo organizace
IČO
Bankovní spojení
Kontakt

předseda Správní rady, podnikatel
podnikatel
podnikatel
ACET ČR, o.s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim
49439910
KB Hlinsko, č. ú. 19-5069080267/0100
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 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 organismus 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.
„Skrytá nebezpečí internetu“:
Přednáška je rozdělena do několika bloků, v úvodu se zaměřujeme na deﬁnice rizik
spojených s moderními komunikačními technologiemi.
1. Blok obsahuje: Lovci na internetu – kybergrooming.
Tři zásady komunikace: 1. Stop = nekomunikuj, když se ti to nelíbí. 2. Blokuj. 3. Oznam.
2. Blok obsahuje: Naivky – sexting.
Rizika spojená se sdílením intimních informací na internetu a mobilních telefonech,
právní rizika.
3. Blok obsahuje: Agresoři (kyberšikana).
Vysvětlení různých projektu kyberšikany, hranice chování ve virtuálním prostoru, obrana.
4. Blok obsahuje: „Přátelé“ (sociální sítě).
Princip fungování sociální sítě, pravidla zachování soukromí, ochrana soukromí ve
virtuálním světě.
5. Blok obsahuje: Kontakty na instituce zabývající se poradenstvím v oblasti internetové
bezpečnosti. Legislativní možnosti.
„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 šířeji a přebírat v něm osobní zodpovědnost.
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„Zimbabwe - kaše a slzy k snídani“
Smyslem přednášky je ukázat posluchačům reálný
život v zemi, která se pyšní přírodními skvosty
zapsanými v dědictví UNESCO, jako například známé
a velkolepé Viktoriiny vodopády, NP Matopos, kamenné
stavby Great Zimbabwe nebo Khami Ruins a NP Mana
Pools. Na druhou stranu tato země patří mezi jednu
z nejpostiženějších v HIV/AIDS v Africe. Společně v této
přednášce také navštívíme rodiny a zejména děti, do
jejíchž životů vstoupila tato zářená nemoc, chudoba, ale
i radost z každého prožitého dne.
5.2. „Zavedení komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ a SŠ“

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zavedení komplexního programu prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ a SŠ.
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
na 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. Zahrnuje
v sobě 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.
Realizované aktivity v roce 2012 byly v souladu s časovým harmonogramem a zahrnovaly
práce na upgrade vydaných materiálů, což bylo „Vytvoření případové studie sítě podpory“, která je
pilotním projektem na Chrudimsku, aktualizace pěti témat metodických a didaktických materiálů
s názvem „Sex, AIDS a vztahy“, „Moderní je nekouřit“, „Přátelství a láska“, „Bolest-nemoc
jménem šikana“, „ Jak si nenechat ublížit“. Materiály sloužily školním metodikům prevence,
lektorům na školách, žákům a studentům jako příjemcům podpory. Do konce roku 2012 jsme
ukončili klíčovou aktivitu 07 s názvem „ Přímá práce s žáky v neformálních aktivitách“. Tato
aktivita byla velmi pozitivně chápána ze strany žáků a studentů a přinesla výborné výsledky, což
ukazuje na dobrou efektivitu projektu. Účast byla 808 žáků v 5-ti krajích ČR, kteří se dobrovolně
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a ve svém volném čase zajímali o hlubší informace k prevenci rizikového chování. Z dalších
klíčových aktivit je zřejmé vysoké nasazení lektorů a opravdový zájem škol. Realizované programy
prevence na školách přinesly tyto kumulativní výsledky k 31. 12. 2012: počty podpořených žáků
a studentů 38 405 osob, 1075 výukových konzultačních hodin se školními metodiky prevence
a 47 setkání v rámci neformálních aktivit. V rámci aktivity 05 „Vzdělávání lektorů“ proběhla
v listopadu odborná konference s Doc. MUDr. Janou Hamanovou Csc, na téma:“ Reprodukční
zdraví v dospívání, nejčastější pohlavní nemoci“ a lektor Slavoj Raszka vyučoval lektory na téma
„ Facebook a jeho pravá tvář, Kyberšikana – predátor na obzoru“. Lektoři v jarním interaktivním
semináři pod vedením Mgr. Mikulkové s tématem „ Zdravé klima třídy“ měli možnost naučit se
nové způsoby komunikace se třídou, role pedagogů, zásady a principy sociálních skupin.
Nemalou měrou k úspěchu projektu přispěli i partneři projektu: oddělení prevence
kriminality města Chrudim, Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim, o.s. ONŽ:
Poradna pro ženy a dívky Zábřeh, Státní zdravotní ústav Praha. Jejich aktivní účast a zapojení
se do spolupráce má podíl na výše uvedených výsledcích.
5.3. Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí
ACET ČR, o.s. se od roku 2007 věnuje pomoci v Ugandě, Zimbabwe a Nigérií zejména
v těchto oblastech:
• Vzdělávání dětí
• Nákup potravin
• Nákup domácích zvířat
• Podpora drobných farmářů
• Podpora pracovních příležitostí
V lednu se uskutečnila prvotní monitorovací cesta do Zimbabwe ve spolupráci
s ACET Zimbabwe. Během této cesty, které se zúčastnil předseda Správní rady
Ing. Roman Schmidt a ředitel ACET ČR, o.s. jsme mohli navštívit komunity
dětí v několika vesnicích (např. v Lushumbe), kterým zajišťujeme ve formě
ﬁnancí potravinovou pomoc i potřebné vzdělávání. Natočili jsme videa dětí,
rozhovory s místními vedoucími projektu, navštívili vesnickou nemocnici, školy,
domácnosti a nafotili veliké množství fotograﬁí, které slouží pro sponzory, ale
i na nově zpracovanou přednášku: „Zimbabwe – kaše a slzy k snídani“.
Ve spolupráci s paní senátorkou Mgr. Miluší Horskou a školou
Svítání Pardubice proběhl velikonoční jarmark s názvem „Jaro na
poště“. Hlavním cílem této akce byla sbírková akce na pomoc chudým
rodinám v Ugandě. Se stejnými organizátory se uskutečnilo na
pardubické Univerzitě přednáškové dopoledne pro školy, zaměřené
na Ugandu. O „Perle Afriky“ přednášel Mgr. František Krampota ve
společnosti s Joseline Amutuhaire, uganďankou žijící v České republice
a s Jiřím Šlégrem, národním ředitelem Papežských misijních děl. 18.
září se uskutečnila akce „Jak nám chutná Evropa“, kterou organizovala
také škola Svítání, v rámci této aktivity byl dobrovolnou sbírkou
podpořen projekt Humanitární a rozvojové pomoci v Ugandě.
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V letním období uspořádalo PTH během
English campu sbírku na potravinovou pomoc
dětem v Zimbabwe a také pokračující Adventní
sbírku v prostorách Církve bratrské Černý
Most.

5.4. „Mosty“
Partnerskou organizací ACET Ukrajina jsme byli požádáni o vedení vzdělávacích seminářů
ve městě Žitomir, kterých se zúčastnilo kolem 500 pracovníků církví, nadací, učitelů a lektorů
pracujících na školách. Téma konference bylo: „Je čas začít nově“ . Jako řečníci byli pozvaní hosté
z ACET UK – Peter Fabián a další, za ACET ČR, o.s. František Krampota přednášel v oblasti
vztahů, motivace vstupu do lektorství a průřezových témat rizikového chování mládeže.

5.5. Ohlasy z přednášek
Přednášky a besedy vynikající kvality, po stránce obsahu velmi dobře připravené, střídající
různé aktivity. Přístup lektora k žákům přátelský, vstřícný, lektor reaguje na podněty. Žáci
velice pozorně vnímají, že nejde pouze o fakta vyčtená z literatury, ale o případy vycházející
z praxe. Pedagogický dozor potvrzuje příjemnou atmosféru a možnost dotazů od žáků. Velice
si vážíme toho, že tyto besedy na naší škole probíhají.
Mgr. S. Štencová, SPŠ Chrudim
Přednášku hodnotíme velice kladně, žáci jsou zapojeni aktivně do práce, přednášející
využívá interaktivní tabuli. O účinnosti přednášek svědčí zájem a dotazy ze strany žáků.
Třeba vyzdvihnout profesionální přístup lektora při jednání s žáky.
Mgr. M. Vykydal, ZŠ Chrudim
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Lektoři ACET ČR v roce 2012 vedli vzdělávací programy v 323 městech a obcích.
Přednášeli na 747 školách a akcí pro veřejnost, v klubech a v dětských domovech.
Lektoři ACET ČR uskutečnili zdarma 4 402 hodiny přednášek.
Tyto přednášky vyslechlo 65 431 studentů.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
23058 43600 48200 50724 57074 60344 61164 66579 65838 61013 74280 60294 61850 61937 72313 65755 60313 54707 65431

Od roku 1994 do konce roku 2012 bylo lektory osloveno 1 114 474 studentů.
6. Další události během roku
• Proběhla pravidelná konference ACET ČR, o.s. v Olomouci.
• Ředitel ACET ČR, o.s. uskutečnil na MŠMT prezentaci: „Výměna zkušeností s realizací
projektů OPVK“.
• V Plzni se několik lektorů aktivně účastnilo prezentací a přednášek v rámci kulturní akce:
„Je toto vůbec církev“?
• Aktualizovaly se didaktické materiály pro studenty, metodické materiály pro školní
metodiky a lektory ACET ČR.
• Někteří z lektorů se zúčastnili přednášek na školách v rámci akcí Exit tour 2012, kde bylo
osloveno 2 500 studentů.
• Vyprodala se kniha: „Perla, která se zvedá z prachu“.
• 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 proběhla vzdělávací konference s těmito tématy: „Nejčastější pohlavní nemoci,
Reprodukční zdraví v dospívání a rizikové sexuální chování, Mentální anorexie – zkušenost
klienta“ která vedla Doc. Hamanová, Facebook a jeho pravá tvář a Kyberšikana, pod
vedením Slavoje Raszky.
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• Byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu „Týden manželství“ spojený s národní
i regionální medializací.
• Aktivně jsme se zapojili do přednášek na různých místech ČR v rámci „Týdne boje proti
AIDS“, například v Českých Budějovicích bylo osloveno 400 studentů.
• ACET ČR, o.s. společně s Nadějí Litomyšl uskutečnil přednášky na ZŠ a SŠ v rámci
„Týdne pro život“. Celkem jsme mohli oslovit 400 studentů.
• Uskutečnili jsme 2x vystoupení v rozhlase, 1x v televizi.
• V únoru 2012 byla úspěšně ukončena kontrola z NKU (na evropské dotace).
• Úspěšně jsme absolvovali audit hospodaření k 31. 12. 2012.
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7. Zpráva o hospodaření v roce 2012
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012 (v haléřích)
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 vč. minulých let
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
130 796,00

Stav k poslednímu dni
účetního období
130 796,00

317 714,60

317 714,60

-186 918,60
3 627 641,55

-186 918,60
1 674 512,97

3 098 619,34
529 022,21

1 004 868,66
669 644,31

3 758 437,55
Stav k prvnímu dni
účetního období
1 876 734,63
1 099 919,31
776 815,32
1 881 702,92

1 805 308,97
Stav k poslednímu dni
účetního období
684 997,31
1 242 496,77
-557 499,46
1 120 311,66

1 651 983,92
229 719,00

948 811,66
171 500,00

3 758 437,55

1 805 308,97

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012 (v haléřích)
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

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

160 212,00
936 117,43
1 860 983,00

160 212,00
936 117,43
1 860 983,00

27 425,03

27 425,03

2 984 737,46

2 984 737,46

147 307,00

20 000,00

167 307,00

104,50

104,50

779 8388,92
703 172,26
1 630 422,68
-1 354 314,78
-1 354 314,78

779 8388,92
703 172,26
1 650 422,68
-1334 314,78
-1334 314,78

20 000,00
20 000,00
20 000,00

Rozdělení výnosů

Příjem v Kč

Rozdělení nákladů

Dotace a dary

Výdej v Kč

a

Publikace, školící materiál

5 290,00

703 172,26

b

Kancelářské potřeby, ostatní materiál

82 991,00

a

MŠMT - ESF

b

Nadace Euronisa

10 000,00

c

Nájem kanceláře

28 476,00

c

Město Vyškov

15 000,00

d

Drobný majetek

42 271,00

d

Duchware s.r.o.

150 000,00

e

Cestovné

e

Křepelová Chrudim

10 000,00

f

Spoje - telefonní poplatky, poštovné

f

Město Chrudim

14 000,00

g

Externí služby

g

Varcholek M.

50 000,00

h

Mzdové náklady

h

Město Hlinsko

5 000,00

ch Kolínská lesní společnost

264 052,43
89 520,00
518 629,00
1 432 240,00

ch Odvody z mezd

428 743,00

5 000,00

i

Bankovní poplatky

23 227,17

i

Datatechnik s.r.o.

100 000,00

j

Energie

25 980,00

j

Maranatha

150 000,00

k

Ostatní náklady

43 317,86

k

F Nadace

l

IT assistance

6 057,00

Náklady celkem

2 984 737,46

20 000,00

z toho náklady ESF

2 422 360,00

m Křesťanské společenství Praha

15 000,00

Účet adopce

n

Nadace rozovoje zdraví

20 000,00

a

Počátek

14 857,00

o

INVA Group a.s.

9 500,00

b

Příjmy

614 358,00

p

Sbor CB Chrudim

36 000,00

c

Úroky

22,45

q

Moravskoslezský kraj

51 600,00

d

Transféry

r

Syntézia Pardubice

20 000,00

e

Poplatky

6 472,54

s

Ostatní dary

92 681,92

f

Zůstatek

10 219,57

t

Ostatní výnosy

Stav pokladen k 31. 12. 2012

21 904,39

Výnosy celkem

167 411,50

Výdej v Kč

612 545,34

Stav bank. účtů k 31. 12. 2012

1 650 422,68

647 739,92

8. Zpráva auditora
Podle mého názoru předložená projektová účetní evidence podává věrný a poctivý obraz
příjmů a výdajů, je správná, důvěryhodná a ověřitelná a je v souladu s pravidly stanovenými
v Metodite MŠMT ČR pro poskytování dotací.
Ing. Irena Varhaníková

..................................................................................
Ing. Irena Varhaníková
auditorské oprávnění č. 1760
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9. Poděkování
Dárci z České republiky:
ESF, MŠMT, město Chrudim, město Hlinsko, Maranatha, F-nadace, Nadace rozvoje zdraví,
RH Net, Hewlett-Packard, s.r.o., Kolínská lesní společnost s.r.o., It assistance s.r.o Praha, Nadace
Euronisa, Plzeňská plynárenská, SUPTel a.s. Plzeň, Jiří Ondříček-JOEl, AVE sběrné suroviny
a.s. Plzeň, ETHIC HR s.r.o. Pardubice, Duchware, s.r.o., Datatechnik Plus, s.r.o., CB Chrudim,
Mgr. J. Coufalová.
Děkujeme také všem neznámým dárcům, kteří ﬁnančně podpořili naší práci.
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 oblastech prevence rizikového chování
mládeže v naší republice, stejně tak i v humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí. Všem
Vám patří můj dík!
Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR, o.s.
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