VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2013

1. Úvod
Milí přátelé,
dostalo se mi té cti, abych na úvod výroční zprávy pronesl několik slov a myšlenek.
Když jsem dostal před pár lety nabídku, zda bych nechtěl pomoci organizaci ACET ČR jako
člen správní rady, bez dlouhého váhání jsem souhlasil. Vedlo mě k tomu hned několik
důvodů, které bych chtěl nastínit. Organizaci jsem znal již několik let a její činnost byla pro
mě vždy velmi pozoruhodná a záslužná. Navštívil jsem přednášku Františka Krampoty na
střední škole v Pardubicích. S obdivem jsem sledoval schopnost lektora přednést mladým
lidem důležité informace k tak závažným tématům jako jsou drogy, alkohol, kouření,
sexuální a mezilidské vztahy. Měl jsem možnost vidět značný zájem studentů o tuto
přednášku. Vyslechli si ji v klidu a bez nemístných poznámek či narážek, které by člověk znalý
dnešní mládeže očekával. Opravdu mě překvapil ten zájem a přijetí u studentů. Jako otec
jsem si uvědomil, že toto je ten způsob, jakým bych chtěl, aby se i moje děti dozvěděli tyto
důležité informace. Tím mám na mysli od někoho (lektora), kdo tyto informace s osobním
zaujetím a láskou předává jako poklad těm, kdo to potřebují. Z odezvy studentů i učitelů se
dozvídáme, že si lektoři ACET takto obecně dokáží naklonit mládež a získat její přízeň. Mladí
lidé se na lektory s důvěrou obracejí v těžkých životních situacích, kdy hledají radu a zároveň
spřízněnou duši, kterou mnohdy ve svém blízkém okolí nenaleznou. A lektoři je s otevřenou
náručí přijímají, vyslechnou a v rámci svých možností pomohou. Nabízejí tak mladým lidem
naději, kterou tento svět mnohdy nemůže dát.
Činnost organizace sahá daleko za hranice naší republiky. Zahrnuje mimo jiné i humanitární
pomoc v Africe. Mám v ruce novou knížku „UGANDA: znovuobjevená perla“, která popisuje
pomoc naší organizace v této zemi a ukazuje to, čeho se podařilo dosáhnout za poslední
roky na příkladu konkrétních dětí. A z mého pohledu je to pomoc, která je opravdu
smysluplná a cílená. Nabízí dětem možnost získat vzdělání, bez kterého by jejich život
pomalu ztrácel smysl a upadal do beznaděje. Nabízí dětem vyhlídku lepší budoucnosti,
která by bez pomoci mohla být temnou budoucností.
Věřím, že ACET jako křesťanská organizace má naší zemi i světu co nabídnout. Šíří tolik
potřebnou osvětu v tak zásadních otázkách každého mladého člověka. O uznání organizace
státem svědčí akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění
vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.
Jsem vděčný všem dárcům a sponzorům, bez kterých by se nepodařilo naplnit tak ušlechtilé
záměry v tak složité době.
S úctou k Vám všem, lektorům a dalším mým kolegům v ACET.
Karel Jonáš, člen Správní rady 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.
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@gmail.com | GSM: +420 733 121 953
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5. Programy
5.1. Zvol si život
Tento program v sobě zahrnuje přednášky na několik témat:
„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.
„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.
„ 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.
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Dále nabízíme školám témata:
„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.
„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?
„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

V roce 2010 ACET ČR o.s. získal ﬁnanční prostředky od Evropského sociálního fondu
prostřednictvím MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl na 36 měsíců a řešil zavedení komplexního programu speciﬁcké
primární prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, určený pro 5 krajů ČR: Středočeský,
Pardubický, Jihočeský, Moravskoslezský, Karlovarský. Zahrnoval několik aktivit –
dlouhodobou přímou práci na školách se žáky a studenty, konzultační výukové hodiny se
školními metodiky prevence, podporou lektorů a jejich vzdělávání, vytvoření případové
studie dobré praxe, vytvoření metodických a didaktických materiálů pro lektory, studenty
a metodiky, neformální aktivity pro žáky v rámci jejich volného času. Projekt ESF byl úspěšně
zakončen v únoru 2013.

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
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V lednu byla podniknuta monitorovací cesta do
Ugandy s cílem zdokumentovat dopad financí na
život sponzorovaných dětí a informovat dárce
o využití zaslaných peněz.
25. 11. 2013 proběhla v Plzni autogramiáda nové
knihy Uganda: znovuobjevená perla. Výtěžek
z prodeje knihy bude také použit k podpoře
stávajících projektů. V prosinci jsme mohli
odeslat peníze na nákup vánočních dárků dětem
do Ugandy a Zimbabwe.
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 učitelům – projekt KACHNY v NJS v Ugandě.
24. 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 (projekt
„Kachny“).
V letním období uspořádalo PTH během English campu
sbírku na potravinovou pomoc dětem v Zimbabwe a na
projekt„Kachny“ v Ugandě.

5.4. Ohlasy z přednášek
Přednáška byla zajímavá, zábavná i poučná. Žáky podnítila k diskusi. Žáci ocenili vstřícný
přístup a otevřené odpovědi lektora.
ZŠ Včelákov
Přednáška žáky velice oslovila. Byla podána srozumitelnou formou, prezentace byla velice
zdařilá – byly uvedeny reálné příběhy ze života. Hodnotíme jí velice kladně a máme zájem o další
spolupráci!
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim
Velmi kladně hodnocena práce a přístup lektora k žákům. Přednášky jsou velmi zajímavé
a přínosné a jsou vedeny na vysoké profesionální úrovni.
ZŠ U Stadionu Chrudim
Naše škola již čtyři roky využívá nabídky přednášek občanského sdružení ACET v rámci prevence
různých problematických jevů. Začínali jsme přednáškou o šikaně a po dobrých zkušenostech
jsme postupně přidali Moderní je nekouřit, Sex, AIDS a vztahy a vloni Přátelství a láska. Pro děti je
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to jiný pohled na věc a mají k tomu jiný přístup, než když jim to vypráví učitel. Oceňují hlavně
videa, a i když se jim některé obrázky zdají drsné, na přednášky se mnozí žáci těší nejenom proto,
že se nebudou učit. Panu Bošovi, který přednášel na naší škole moc děkuji.
Mgr. Bednářová, ZŠ Pátova, Česká Lípa

Lektoři ACET ČR v roce 2013 vedli
vzdělávací programy v 326 městech a obcích.

Přednášeli na 723 školách a akcí pro veřejnost,
v klubech a v dětských domovech.

Lektoři ACET ČR uskutečnili 4 353 hodiny přednášek.
Tyto přednášky vyslechlo 60 266 studentů.

Od roku 1994 do konce roku 2013 bylo
lektory osloveno 1 174 740 studentů.
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6. Další události během roku
Proběhla pravidelná konference ACET ČR, o.s. v Olomouci.
V Plzni se uskutečnila prezentace humanitární pomoci v zahraničí ve spolupráci
s firmou Duchware.
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 2013, kde bylo
osloveno 2000 studentů.
Vydali jsme knihu:„Uganda: znovuobjevená perla“.
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.
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 a v Hradci Králové bylo osloveno 500 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.
V září jsme byli pozvaní na konferenci Nadace mezinárodní potřeby, kde jsme mohli
prezentovat témata naší organizace.
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7. Zpráva o hospodaření v roce 2013
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2013 (v haléřích)
řádek
č.

AKTIVA
A

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

130 796,00

130 796,00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

130 796,00

130 796,00

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

317 714,60

317 714,60

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

130 796,00

130 796,00

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

-186 918,60

186 918,60

B

Krátkodobý majetek celkem

6

1 674 512,97

694 698,56

I.

Zásoby celkem

7

130 796,00

0,00

II.

Pohledávky celkem

8

1 004 868,66

7 595,00

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

669 644,31

687 103,56

IV.

Jiná aktiva celkem

10

0,00

0,00

Aktiva celkem

11

1 805 308,97

825 494,56

řádek
č.

PASIVA
A

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem

12

684 997,31

759 475,56

I.

Jmění celkem

13

1 242 496 77

1 571 739,60

II.

Výsledek hospodaření celkem vč. min. let

14

-557 499,46

-812 264,04

B

Cizí zdroje celkem

15

1 120 311,66

66 019,00

I.

Rezervy celkem

16

130 796,00

130 796,00

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

948 811,66

7 595,00

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

171 500,00

66 019,00

IV.

Jiná pasiva celkem

19

0,00

0,00

Aktiva celkem

20

1 805 308,97

825 494,56
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Rozdělení výnosů

Příjem Kč

Rozdělení nákladů

Výdej Kč

a

Tisk knihy Perla...

142 830,00

696 760,85

b

Kancelářské potřeby, ost. mat.

41 155,12

30 000,00

c

Nájem kanceláře

30 376,00

15 00,00

d

Drobný majetek

22 000,00

Dotace a dary

a

MŠMT – ESF

b

Nadace Euronisa

c

Město Vyškov

d

Elektrárny Opatovice

20 000,00

e

Cestovné

e

Pardubický kraj

30 000,00

f

Spoje – tel. popl., pošt.

f

Město Chrudim

10 000,00

g

Externí služby

291 310,30

g

Varcholek M.

20 000,00

h

Mzdové náklady

763 591,00

h

Město Hlinsko

10 000,00

ch

Odvody z mezd

212 751,00

ch

Ondříček Zruč

30 000,00

i

Bankovní poplatky

13 003,99

190 520,17
44 028,00

i

Datatechnik s.r.o.

100 000,00

j

Energie

18 876,00

j

Maranatha

110 000,00

k

Ostatní náklady

71 262,57

k

Nadrchal Chrudim

50 000,00

Náklady celkem

1 841 704,15

l

IT assistance

40 000,00

z toho náklady ESF

m

Eko-separ Nýřany

10 000,00

n

Nadace rozvoje zdraví

20 000,00

o

Město Třemošná

10 000,00

p

Sbor CB Chrudim

36 000,00

q

Hrstka Chrudim

15 000,00

r

Opti-dent Plzeň

10 000,00

s

Ostatní dary

75 037,80

t

Ostatní výnosy

249 140,92

Dlouhodobý majetek celkem

1 586 939,57

Účet adopce

Výdej Kč

a

Počátek

b

Příjmy

698 105,00

c

Úroky

0,00

d

Transfery

684 338,04

e

Poplatky

3 395,04

f

Zůstatek

20 591,49

Stav pokladen k 31. 12. 2013
Stav bank. účtů k 31. 12. 2013
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404 063,30

10 219,57

2 690,00
684 413,56

8. Poděkování
Dárci z České republiky:
ESF, MŠMT, město Chrudim, město Hlinsko, město Třemošná, magistrát města Pardubice,
obec Veliny, Maranatha, Magistrát Moravskoslezského kraje, Greek Transport, Elektrárny
Opatovice a.s., Nadace rozvoje zdraví, Nadace Euronisa, RH Net, Kolínská lesní společnost
s.r.o., It assistance s.r.o Praha, Nadace Euronisa, AVE, ETHIC HR s.r.o. Pardubice, Duchware,
s.r.o., Datatechnik Plus, s.r.o., Abraham, EKO Separ, s.r.o., OptiDent, s.r.o., škola Svítání,
manželé Ondříčkovi, CB Chrudim, KS Praha, 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.

9. 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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kontakt
ACET ČR, o.s.
ČSA 492, 537 01 Chrudim
Mgr. František Krampota
ředitel
GSM: +420 733 121 953
e-mail: acet.cz@gmail.com
www.acet.cz

