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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení, 

máme za sebou další rok činnosti naší organi-
zace, proto je třeba se zamyslet nad tím,  
co pro nás uplynulých dvanáct měsíců zna-
menalo. Rok 2014 byl rokem magickým, AFS 
slavilo po celém světě své 100. narozeniny  
a v České republice to byl první rok obecně  
prospěšné společnosti AFS Mezikulturní 
programy, o.p.s., na kterou se transformovalo 
původní občanské sdružení.

V uplynulém roce jsme dosáhli rozvoje progra-
mů. Díky podpoře a kvalitně odvedené péči  
o studenty zájem partnerských kanceláří vy-
slat své studenty do České republiky vzrostl.  
Zvýšila se i diverzita zemí, kam posíláme či 
odkud hostíme. Historicky poprvé odjel s AFS 
český středoškolák na studijní programy do 
Číny, na Filipíny či do Maďarska.    

Dobrovolnické skupiny se zaměřily s pozitivní  
energií jim vlastní na propagaci mezikul-
turního vzdělávání, společně jsme zvládli 
neuvěřitelných 71 prezentací či workshopů 
na 39 školách a na 7 třídních schůzkách. Díky 
akreditaci MŠMT v systému dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků získané v roce 
2014 zájem pedagogů o seminář nabízený  
AFS Mezikulturní programy neustále narůstá,  
40 učitelů z 16 škol se účastnilo semináře  
Jak integrovat cizince do výuky. 

Vzdělávání je podstatou AFS, počet dobro-
volnických školení se vyšplhal na 35, celkový 
počet proškolených dobrovolníků přesáhl 
200, na tradičním Megavíkendu bylo proško-
leno 106 dobrovolníků. Klub školitelů prošel 
významným obdobím provázeným změnami 
ve vedení i ve struktuře. Výsledkem je posíle-
né personální obsazení, nové stanovy a nové 
webové stránky klubu.

V průběhu druhé poloviny roku 2014 vznikal 
Strategický plán na období 2015 - 2018. Defi-
nuje jednotlivé oblasti, kam budeme směrovat 
své úsilí, přičemž zohledňuje i vstupy dobro-
volníků tak, jak byly představené na posled-
ním Shromáždění v dubnu 2014. Tento plán 
je tvořen v souladu s mezinárodně danou vizí 
2020 a zohledňuje její jednotlivé body.  

Věřím, že se nám společně bude dařit i nadá-
le a rok 2015 bude dalším plodným rokem i že 
přinese nové výzvy, ze kterých se poučíme, 
které nás posunou kupředu a v důsledku při-
nesou i ovoce v podobě rozvoje organizace. 
Organizace, která poskytuje příležitosti lidem 
z celého světa se potkávat, mluvit spolu  
a porozumět si.  Děkujeme upřímně vám 
všem, kteří podporujete a pomáháte rozvíjet 
AFS, a přispíváte tak nemalým dílem k lepší-
mu světu plnému porozumění tak, jak si přáli  
naši zakladatelé. 
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Lukáš Jandač
předseda správní rady  

Klára Kutišová 
ředitelka
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AFS VE SVĚTĚ

AFS TVOŘÍ CELOSVĚTOVOU SÍŤ 

VÍCE NEŽ 65 PARTNERSKÝCH  

ORGANIZACÍ, KTERÁ VZNIKLA 

PŘED 100 LETY Z INICIATIVY  

AMERICKÝCH DOBROVOLNÍKŮ. 

PARTNERSKÉ ORGANIZACE  

SDRUŽUJE SPOLEČNÉ POSLÁNÍ, 

KTERÝM JE ZPROSTŘEDKOVAT  

CO NEJVĚTŠÍMU POČTU LIDÍ  

MEZIKULTURNÍ POZNÁNÍ  

PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH  

VÝMĚNNÝCH PROGRAMŮ. 

AFS historie sahá do dob I. a II. světové války, 
kdy vznikla organizace nesoucí název Ame-
rican Field Service (Americká polní služba) 
čítající téměř 5000 dobrovolných pracovníků 
– řidičů polních sanitek. V roce 1947 se poda-
řilo realizovat historicky 1. výměnný program 
s cílem podpořit porozumění mezi národy. 

Během dalších 70 let AFS změnilo životy  
obrovskému množství studentů a rodin na  
celém světě. S podporou 46 tisíc dobrovol-
níků absolvuje každoročně téměř 15 tisíc 
mladých lidí svoji mezikulturní zkušenost.

Česká republika se do sítě AFS zapojila  
na počátku 90. let jako pobočka 
AFS International. V roce 1996 byla 
organizace zaregistrována jako 
samostatné občanské sdruže-
ní, které se transformovalo na 
obecně prospěšnou společnost 
a pod názvem AFS Mezikulturní 
programy, o.p.s. funguje od  
3. ledna. 2014.

Od svého vzniku se AFS stalo 
stabilní neziskovou organizací, 
která poskytuje prostřednic-
tvím svých výměnných pro-
gramů mezikulturní vzdělávací 
příležitosti s cílem umožnit co 
největšímu počtu mladých lidí 
setkání s jinou kulturou, zahraniční zkušenost 
a pomoci jim tak rozvíjet schopnosti, získávat 
znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro 
tvořivý a harmonický život v dnešním multi-
kulturním a stále propojenějším světě.

Klára Kutišová 
ředitelka
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českých absolventů programu studium  

v zahraničí od 1990 - 2014

1018   

DIVERZITA  PROGRAM STUDIUM V ZAHRANICI

DIVERZITA  HOSTITELSKÝ PROGRAM 

Program studium v zahraničí nabízí možnost 
českým středoškolákům vycestovat a studovat 
v jiné zemi. Cílem těchto programů není pouze 
získat znalost nového jazyka, ale především  
porozumět odlišnostem mezi kulturami, naučit  
se je respektovat, a podpořit tak smysl pro  
toleranci. Programy se realizují v zemích,  
kde AFS má své partnerské kanceláře.

Rok Němkou 
Před rokem jsem netrpělivě každý den kontrolovala 
mail, zda mi nepřišla zpráva od AFS o mé budoucí 
hostitelské rodině. Když konečně dorazila, ukáplo  
i pár slz radostí. Měla jsme se stát součástí čtyř-
členné hostitelské rodiny, kde bych měla mít dva 
bratry. Už jenom to mělo být pro mě změnou, 
vzhledem k tomu, že jsem vyrůstala se sestrou.  
A mým novým domovem se měl stát Hamburk 
- druhé největší město Německa! Má hostitelská 
rodina mě přijala s otevřenou náručí. 

Ve škole se mě pár studentů zeptalo: „Wie heißt 
du?“ a já jim nerozuměla. Ano, mé znalosti němči-
ny byly sice mizerné, ale po dvou letech němčiny, 
jsem přece jenom byla sama se sebou zklamaná. 
Postupem času jsem si uvědomila, že to, co jsem 
se naučila v Čechách, včetně výslovnosti je úplně 
o něčem jiném, než to co v Německu při všední 
konverzaci potřebuji. Ještě si pamatuji, jak jsem se 
poslední měsíc ve škole, před mým odjezdem do 
Německa musela učit slovíčka typu „die Überhol-
spur“ neboli předjížděcí pruh. Hádejte, kolikrát jsem 
měla možnost tento výraz tu použít. Správně! Ani 
jednou. První dny ve škole nebyly pro mne zrovna 
hračkou, to přiznávám. Lidi byli sice velmi milí, ale 

to bylo možná tak vše. Chtělo to jen čas a po  
několika týdnech již nebyli distancovaní, nýbrž 
naopak velmi kamarádští a otevření. 

Když jsem přijela do Hamburku, moc jsem o něm 
nevěděla. Zajímavé je to, jak jsem se postupem času 
z turistky stala obyvatelem, bez toho abych si to 
vůbec uvědomila. Mohu se již dostat bez problému 
pěšky z jednoho místa na druhé, znám téměř všech-
ny stanice metra, vím, kterému fotbalovému týmu 
mám jako správný Hamburčan fandit a znám již ta 
místa, kam nechodí turisti, ale místní.

Hodně lidí se mě ptalo, proč jsem si vybrala zrovna 
Německo a ne nějakou exotičtější zemi. Všichni 
totiž očekávali, že se seznámím jen s německou 
kulturou. Avšak díky AFS jsem si udělala kamarády 
po celém světě a přišla do styku s jejich kulturou - 
Francie, Finsko, Turecko, Rusko, Kolumbie, Mexiko, 
Brazílie. 

Můj výměnný pobyt v Německu není jen jeden rok 
v mém životě, nýbrž nový život v jednom roce.

Dana Ivanovská

PROGRAM STUDIUM V ZAHRANIČÍ

EVROPA 48%

ASIE A OCEÁNIE 16% 

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 12% 

SEVERNÍ AMERIKA 24% 

rok
2014
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Proměna Yok 
Kačenovi se stali hostitelskou rodinou studentky 
Yok z Thajska, která byla v Čechách na jeden školní 
rok s naší organizací. Její hostitelská maminka  
hodnotí její proměnu po necelém třičtvrtě roce: 

Mám stále v paměti její tvář, když jsme jí vyzvedá-
vali na soustředění studentů, a po cestě domů  
v autě usnula. Říkala jsem si, ta je malinká, to snad 
ani není možné, že je jí šestnáct. Působila velmi 
drobně. Vnímala jsem to jako velký rozdíl mezi  
českými a thajskými studenty.

Během svého pobytu v Čechách ale Yok neuvěři-
telně dozrála, změnila se. Oslavila tu 17. narozeniny, 
na které nachystala thajskou večeři, skládající se  
z 5 různých jídel a pozvala na oslavu své thajské 
kamarády, kteří byli v té době také na studijním 
programu. Společně s našimi dětmi nám předvedli 
thajský tanec a dlouho jsme si povídali. Jsem ráda, 
že jsem měla možnost poznat skoro všechny  
studenty z Thajska. Člověk se od každého dozví  
o jejich kultuře jiné detaily. 

Se svými kamarádkami také Yok podnikla výlet 
do Paříže, kde se jí také moc líbilo. Při zpáteční 

cestě metrem z letiště se všechny Thajky shodly, 
že v Čechách je to ale stejnak nejlepší. Doma je 
prostě doma. Stále se s velkým nadšením účastní 
našich zvyků. Moc jí bavilo barvit vajíčka a sama si 
i upletla pomlázku a naučila klasické „Hody hody 
doprovody“. Když se pak vydala s dětmi na koledu, 
tak mnohým přišlo divné, že i takhle velká holka jde 
s pomlázkou, ale má to jednou za život, tak ať si  
to užije.

Na zbytek pobytu u nás máme s Yok spoustu 
plánů, takže náš kalendář je naplněn k prasknutí. 
Když jsme se rozhodli pro hoštění studenta, tak mi 
ten rok přišel jako dlouhá doba. Teď si říkám, že to 
tak vlastně není, protože ten první půlrok se s námi 
tak nějak sžívala a teď, když už to opravdu funguje, 
tak už je program skoro u konce. Získala tu spoustu 
kamarádů, je samostatná a tak se snaží čas tady co 
nejvíce užít a vidět toho co nejvíc. Myslím, že jí její 
rodiče doma skoro nepoznají. Místo slečny se jim 
vrátí skoro dospělá ženská.  Mám za to, že pobyt 
tady u nás v Čechách jí pro její budoucí život dal 
maximum.

rodina Kačenových 

Hostitelský program nabízí rodinám možnost 
poznat jiné kultury prostřednictvím hoštění za-
hraničního studenta. Rodiny přijímají nezištně na 
dobu předem určenou zahraničního studenta či 
studentku do svého domova. Společně trávený 
čas vede k porozumění jiným zvykům, k pocho-
pení jiné kultury, a v důsledku toho ke zvýšení  
mezikulturní citlivosti. 

DIVERZITA  PROGRAM STUDIUM V ZAHRANICI

DIVERZITA  HOSTITELSKÝ PROGRAM 

zahraničních absolventů hostitelského  

programu od 1990 - 2014

1130   

HOSTITELSKÝ PROGRAM 

EVROPA 34% 

ASIE A OCEÁNIE 31% 

STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA 34% 

SEVERNÍ AMERIKA 1% 

rok
2014
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

DOS Liberecko 
•	 péče	o	13	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny		
•	 pravidelná	měsíční	setkání	rodin,	studentů	 

a dobrovolníků 
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a	rodiny:	 

odpoledne s mezinárodní kuchyní, běžky  
v Jizerských horách, vánoční prohlídka Hrádku  
u Nechanic, pletení pomlázek, závěrečné grilová-
ní ve Kbelnici, výlet do Berlína, rafty na Jizeře

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	rodiny	
•	 organizace	soustředění	pro	zahraniční	studenty	

v Horním Maxově společně s DOS Pardubicko  
a Ústecko 

•	 Eva	Exchange		-	výměna	hostitelských	maminek	
z DOS Liberecko a maminek z Egypta a Turecka

•	 PR	akce:	festival	Jičín	město	pohádky,	Živá	
knihovna

DOS Brněnsko 
•	 péče	o	11	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky,	rodiny	 

a veřejnost: Country presentations - prezentace 
o zemích hoštěných studentů, Letem světem,  
závěrečný piknik, Free Hugs, seznamovací DOSí 
stůl, mezinárodní večeře, vánoční setkání, vánoč-
ní bruslení, výlet do Vídně, Živá knihovna Přerov, 
Cesta za pokladem, soustředění pro studenty

•	 PR	akce:	Jarmark	neziskových	organizací,	Veletrh	
středních škol, Veletrh základních škol, Veletrh  
- Job Challenge, Jarmark dobrovolnických 
příležitostí, mezikulturní happening „Poznej svět, 
poznej sám sebe“, Veletrh neziskových organiza-
cí, workshopy a prezentace na školách

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	rodiny,	 
zájemce o programy, školení učitelů

DOS Plzeňsko 
•	 péče	o	11	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 setkání	rodin,	studentů	a	příznivců	AFS
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a	rodiny:	 

bowling, divadelní představení, uvítací a rozluč-
ková party, výlet na Kolomaznou pec, meziná-
rodní večeře s DOS Praha, návštěva plzeňských 
muzeí k výročí ČSR, výstava a zdobení vánočních 
perníčků, mikulášská nadílka

•	 PR	akce:	workshopy	a	prezentace	na	školách

DOS Ústecko
•	 péče	o	6	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a	rodiny:	 

setkání rodin a studentů, vánoční posezení,  
grilování, závěrečné posezení 

•	 PR	akce:	workshopy	a	prezentace	na	školách	 
ve spolupráci s DOS Praha

DOS Praha
•	 péče	o	16	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 projekt	Svět	zblízka:	cyklus	pravidelných	měsíč-

ních besed pro veřejnost o různých zemích světa 
•	 organizace	AFS	plesu	v	Restauraci	Na	Marjánce
•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a	dobrovolníky:	 

Country presentations, mezinárodní večeře,  
karaoke, vánoční setkání, výroba Madeirových 
kraslic, závěrečný piknik a oslava Dne mezikultur-
ního dialogu, deskové hry, balet, výlet do Tábora, 
výlet do Mnichova, sportovní odpoledne, výlet  
s pražskou školou do Itálie

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	rodiny	
•	 Eva	Exchange	–	výměna	hostitelských	maminek	 

z DOS Praha a maminek z Egypta, Turecka, 
Finska, Švédska a Rakouska  a Adam Exchange 
výměna hostitelských otců z Maďarska

•	 spolupráce	s	DOS	Ústecko	-	workshopy	v	Mostě	
a Ústí nad Labem 

•	 PR	akce:	Lingua	show,	United	Islands,	NGO	mar-
ket, Den učitelů němčiny, Den rodin, Zažít město 
jinak, festival Barevná devítka, Budějovický Majá-
les, akce Honzík a Mařenka se vydávají do světa 
ve spolupráci se Sítí mateřských center, Study 
Abroad Fest, workshopy a prezentace na školách

DOS Pardubicko
•	 péče	o	5	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a	dobrovolníky:	DOSí	

stůl, odpoledne s mezinárodní kuchyní, vánoční 
prohlídka Hrádku u Nechanic, běžky, pirátská 
plavba lodí, Laser games, závěrečné grilování 

•	 neformální	setkání	hostitelských	rodin,	studentů	
a dobrovolníků 

•	 Eva	Exchange	–	výměna	hostitelských	maminek	
z DOS Pardubicko a maminek z Turecka

•	 PR	akce:	Setkání	národů,	Den	rodin,	Prezentace	
knihoven, články: Remix a Rodina EU, Majáles, 
workshopy a prezentace na školách

DOS Ostravsko
•	 péče	o	6	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a	dobrovolníky:	 

víkendovka „Odbedni se“ ve spolupráci se SMOK 
a Amnesty International, dobrovolnická odpo-
ledne – pravidelná setkání dobrovolníků, rodin, 
studentů a široké veřejnosti

•	 neformální	setkání	s	hostitelskými	rodinami	 
a studenty 

•	 informační	schůzka	pro	rodiny
•	 PR	akce:	Bambiriáda,	workshopy	a	prezentace	 

na školách 

252 AKTIVNÍCH  
DOBROVOLNÍKŮ V ROCE 2014

Dobrovolníci se i v roce 2014 významně podíleli 
na rozvoji organizace AFS Mezikulturní programy, 
o.p.s. Realizovali aktivity pro hostitelské rodiny  
a hoštěné zahraniční studenty, podíleli se na  
náboru hostitelských rodin studentů prostřednic-
tvím workshopů na školách, PR aktivit a dalších 
akcí pro veřejnost.
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UDÁLOSTI A NOVINKY V ROCE 2014

Social life of artifacts 
V listopadu se uskutečnila netradiční vernisáž  
Social life of Artifacts ve spolupráci s Ústavem 
etnologie FF UK a s podporou Creative Gate. 

Výstava prezentovala předměty přivezené do Čes-
ké republiky ze všech kontinentů světa. Každému  
z vystavených předmětů se v místě původu při-
pisuje specifický význam a jako takový se stává 
součástí každodenního života. Globalizační pro-
cesy daly do pohybu nejen lidi, ale také věci. Lidé 
přidělují jednotlivým věcem různé významy, které 
následně zakládají vztahy mezi lidmi. Budeme-li 
rozumět tomu, že věci vedou svůj vlastní sociální 
život, můžeme získat pestřejší a bohatší pohled 
na společnost.  Součástí večera byly rozhovory se 
zahraničními studenty a s českými studenty, kteří 
absolvovali AFS program studium v zahraničí. 

Megavíkend 
Historicky největší vzdělávací akce AFS Mezikultur-
ní programy, o.p.s. organizovaná dobrovolníky se 
uskutečnila na Církevním gymnáziu v Plzni s účastí 
106 dobrovolníků. Tématy školení byly: teorie a pra-
xe mezikulturního vzdělávání, sociální dovednosti, 
předsudky a stereotypy, prezentace AFS, krizový 
management, diverzita a inkluze, historie AFS,  
mluvení na veřejnosti a pohybový workshop. 
 
Prohlubování vztahů se školami 
Za uplynulý kalendářní rok se do hostitelského  
programu zapojilo téměř 70 škol, z toho všech 
7 soukromých škol vnímá přínos AFS programů, 
proto odpustilo zahraničním studentům t.č. na 
hostitelském programu školné. 

Uskutečnilo se 5 seminářů a jeden virtuální seminář 
pro učitele hostitelských škol. Celková účast: 40 
pedagogů. 12 pedagogů vycestovalo s podporou 
AFS na 3 zahraniční školení či se zúčastnilo oslav 
100 letého výročí AFS v Paříži. 

Celkově se dá říci, že školy projevují stále větší 
zájem o hoštění zahraničních studentů a někte-
ré samy aktivně rodiny vyhledávají. Učitelé stále 
častěji aktivně šíří nabídku studia v zahraničí mezi 
své žáky a projevují narůstající zájem o zahraniční 
školení.

Vzdělávání dobrovolníků  
Nad rámec národních vzdělávacích akcí v roce 
2014, AFS podpořilo a vyslalo na 7 školení do  
zahraničí celkem 18 dobrovolníků. Mezikulturní  
učení, komunikace, globální společnost, motivace  
a vzdělávání dobrovolníků byla témata jednotlivých 
školení:  Eye Opener (Itálie); trAinFS (Maďarsko); 
European Youth Event (Francie);  Living together in 
diversity, dealing with conflicts, creating an inclu-
sive Europe – what does that mean? (Německo); 
Passion in Action (Rumunsko); Volunteer summer 
Summit a Training for Trainers (Bosna a Hercegovi-
na) a Volunteering worth spreading (Kypr). 

Změna zakládací listiny 
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti AFS 
Mezikulturní programy, o.p.s. rozhodli na zákla-
dě návrhu předloženého správní radou o změně 
Zakládací listiny AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
Změna se týkala přesunu Program studium v za-
hraničí z hlavní činnosti do činnosti doplňkové.  
Dále pak zakladatelé rozhodli i o změně týkající 
se mandátů jednotlivých členů orgánů za účelem 
zajištění kontinuity vedení společnosti.
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SPRÁVNÍ RADA 

Lukáš Jandač – předseda

Terezie Vávrová – místopředsedkyně

Kamil Provazník – tajemník

Lucie Čížková – členka

Ondřej Škorpil – člen

Lubor Zoufal – člen

DOZORČÍ RADA 

Jan Husák – předseda

Jana Rottová – členka

Jaromír Šorf – člen

NÁRODNÍ KANCELÁŘ 

Klára Kutišová – ředitelka 

Ivana Krystová – finanční a provozní manažerka 

Monika Nikolova – programová vedoucí

Kateřina Kahanová – koordinátorka organizačního rozvoje

Kristýna Polášková – koordinátorka spolupráce se školami 

Monika Janovská – koordinátorka hostitelského programu

Zuzana Bürgerová / Tereza Strmisková – koordinátorka programu do zahraničí

Jitka Blažková – koordinátorka marketingu (projekt ESF)

Šárka Houlíková – administrativní pracovnice (projekt ESF)

Uliana Vasileva – dobrovolnice Evropské dobrovolné služby
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AKTIVNÍ DOBROVOLNÍCI 

Jakub Albl     Lukáš Andres     Ondřej Bajsa     Gabriela Balašová     Alžbeta Barošová     Barbora Báštecká     Ka-

teřina Baštová     Lucie Bečvářová     Jiří Bělohlávek     Alena Bělohlávková     Anežka Bendová     Jana Beránková     

Niccolo Bertoldi     Vanda Blažková     Eva Bochová     Zuzana Boháčová     Sofie Bojková     Katarína Bozáňová     

Anna Brixiova     Hana Brotánková     Veronika Brotánková     Kateřina Břendová     Michal Bugoš     Lucie Coufalová     

Pavlína Čabounová     Barbora Čechová     Diana Čechová     Kristýna Černá     Tereza Černá     Naďa Černíková     

Barbora Černošková     Martin Černý     Michaela Charvátová     Lenka Dědečková     Jiří Dienstbier     Jan Dlouhý     

Jan Dočkal     Hana Doležalová     Petra Doležalová     Kristýna Dostálová     Zuzana Dostálová     Hana Doudová     

Nasťa Faifrová     Barbora Fenclová     Petra Ferjenčíková     Anna Frankeová     Jana Frenštacká     Hana Frid-

richová     Lucie Fuskova     Jakub Gamrot     Martina Gilarová     Tereza Gregorová     Javier Gutierrez     Klára 

Hájková     Vojtěch Hamala     Adam Hanka     Eva Harlenderová     Pavel Haužvic     Helena Havelková     Yvona 

Havlásková     Jiřina Havlenová     Dana Havlová     Ondřej Havránek     Petr Hejda     Jasmína Henniová     Mi-

chaela Hernychová     Kryštof Hes     Magda Hocková     Adriana Holanová     Karolína Honzejková     Martina 

Houdek     Zuzana Hradilová     Helena Hronová     Barbora Hrušková     Daniela Hrušková     Anna Huczalová     

Dagmar Humlová     Karel Janásek     Lukáš Jandač     Václav Jandík     Klára Janíčková     Jarmila Jelínková     

Josefina-Luisa Jelínková     Kateřina Jindráčková     Lenka Jirušová     Karolina Kania     Anežka Kervitcero-

vá     Karla Kislingerová     Karolína Klablenová     Gabriela Klemová     Yulia Klenovitskaya     Jana Kliková     

Gabriela Kocandrlová     Zuzana Kochová     Eliška Kolářová     Eliška Kolečkářová     Tereza Kompauerová     

Klára Koníčková    Anna Kopecká     Iveta Kopecká     Barbora Koryntová     Barbora Kořánová     Blanka 

Koudelková     Šárka Koudelková     Jana Kousalová     Karolína Kousalová     Zuzana Kozáková     Kristýna 

Kráčmarová     Markéta Kráčmarová     Kristina Králová     Vojtech Kramoliš     Anna Kremláčková     Ladislava 

Kreslová     Michaela Krížová     Veronika Krolupperová     Eva Krylová     Martina Křížová     Zuzana Kšírová     

Karolína Kubínová     Michaela Kubištová     Jan Kunčák     Anna Laborová     Blanka Lacmanová     Monika 

Landlová     Annette Larsson     Chuong Le     Trang Le     Filip Lejhanec     Ján Lipták     Michaela Löfflerová     

Vojtěch Lopour    Vít Macháček     Martin Machala     Kristýna Machová     Radka Machová     Simona Mac-

ková     Zuzana Majcová     Jan Makeš     Tereza Malá     Lucie Mašková     Niklas Mengel     Florian Merkle     

Pavla Michálková     David Miškovský     Andrea Molnárová     Karina Molnárová     Tereza Navarová     Jakub 

Neužil     Kateřina Nováková     Petra Nováková     Alena Novosadová     Hana Osifová     Michaela Pacáková     

Sandra Palúchová     Lenka Paschalidu     Hana Petrová     Tiep Pham     Anita Pinkeová     Petra Pinkeová     

Kamila Pinková     Barbora Píšová     Sebastián Plešr     Petra Pojerová     Veronika Pospíchalová     Ondřej 

Pouc     Barbora Pražáková     Barbora Procházková     Kamil Provazník     Sára Provazníková     Karolína 

Puchmertlová     Lenka Raymanová     Barbora Reichmanová     Šárka Reischlová     Richard Roháč     Mar-

tina Rosenbergová     Miriam Rutová     Veronika Rybinova     Marcela Rybová     Anna Saidlová     Valerie 

Salajková     Lucie Samcová     Niels Schipper     David Schneider     Petra Sejfová     Zuzana Sejfová     Jan 

Severa     Kateřina Slabá     Tomáš Slíva     Markéta Smrčková     Dana Sochorová     Michaela Sochorová     

Anna Sojková     Martina Söllnerová     Alice Somolíková     Olga Somolíková     Pavla Soukopová     Eva 

Soukupová     Marek Staša     Kateřina Stašová     Stanislava Střebáková     Michaela Svobodová     Mo-

nika Svobodová     Petra Sýkorová     Petra Šandová     Helena Šářecová     Stanislav Šebesta     Petra 

Šebestová     Linda Šejdová     Ivana Šestáková     Robert Jonathan Šimon     Eleanor Šmejkalová     Eva 

Šmejkalová     Ivo Šmelhaus     Ruth Šmelhausová     Jan Šmerhovský     Lenka Šmídová     Jaromír Šorf     

Jaromír Šorf     Martina Šotková     Michaela Špererová     Karolína Štajnerová     Markéta Štauberová     

Katerina Štepánová     Anežka Švecová     Antonín Teichmann     Pavla Tejklová     Štěpánka Tetourová     

Zuzana Therová     Ivana Tocháčková     Radek Toman     Markéta Tomášková     Dominika Tomčalová     

Kateřina Traburová     Anežka Trojanová     Adéla Týčová     Barbora Valášková     Martina Vaňková     

Uliana Vasilyeva     Tereza Vávrová     Eva Vencovská     Ludmila Veřtátová     Anna Veselá     Jana Vo-

borilová     Lukáš Vodák     Julie Vohryzková     Helena Voverková     Jana Vrublová     Marie Vyhlídková     

Karolína Vytisková     Lucie Winklerová     Ludmila Zabloudilová     Vojtěch Zvěřina

Seznam aktivních dobrovolníků byl vygenerován z interního databáze AFS Global ke dni 31. 12. 2014. 
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ZPRÁVA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Ověřili jsme soulad Výroční zprávy organizace AFS  
Mezikulturní programy, o.p.s. s účetní závěrkou, která  
je obsažena v této Výroční zprávě a kterou jsme ověřili 
a vydali k ní dne 16. 3. 2015 Zprávu nezávislého auditora,  
a to v následujícím znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace 
AFS Mezikulturní programy, o.p.s., která se skládá z roz-
vahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 
31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje  
popis použitých podstatných účetních metod a další  
vysvětlující informace. Údaje o organizace jsou uvedeny  
v bodě I. přílohy této účetní závěrky.“

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky  
za účetní závěrku
Statutární orgán organizace AFS Mezikulturní programy, 
o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která 
podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účet-
ními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,  
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu 
výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v sou-
ladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditor-
skými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky 
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přimě-
řenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
(materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání 
důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v 
účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku audi-
tora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (mate-
riální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování 
těchto rizik auditor posoudí  vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout 
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti 
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit 
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních 
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených ve-
dením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme zís-
kali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný  
a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace AFS Mezikul-
turní programy, o.p.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 
v souladu s českými účetními předpisy.“

Za správnost Výroční zprávy je zodpovědný statutární 
orgán organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s.. 
Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření 
stanovisko o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o audito-
rech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvi-
sejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České 
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor napláno-
val a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,  
že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují 
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu  
s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že 
provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora.

Výrok auditora
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroč-
ní zprávě organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
za rok 2014 ve všech významných ohledech v souladu 
s výše uvedenou účetní závěrkou.

BVM Audit s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                       

oprávnění KAČR č. 277

V Praze, dne 27. března 2015

                                              Ing. Miroslava Nebuželská
                                               oprávnění KAČR č. 2092

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Stav k prvnímu dni
účetního období

Pohledávky z obchodního styku 1 750 261

Poskytnuté zálohy na zásoby 71 55

Ostatní pohledávky 79 41

Pohledávky za zaměstnanci 51 57

Nároky na dotace 0 69

Jiné pohledávky 19 19

Dohadné účty aktivní 236 0

Pokladna 42 19

Ceniny 6 20

Bankovní účty 3 795 4 415

Náklady příštích období 375 216

Příjmy příštích období 26 314

AKTIVA CELKEM 6 450 5 486

Vlastní jmění 1 266 1 266

Fondy 114 217

Účet výsledku hospodaření x 202

Výsledek hospodaření ve schval.řízení 379 x

Nerozdělený zisk minulých let 862 1 140

Dodavatelé 123 92

Přijaté zálohy 110 0

Ostatní závazky 7 0

Závazky vůči zaměstnancům 196 236

Závazky k institucím soc. a zdr. pojištění 118 143

Daň z příjmu 0 1

Ostatní přímé daně 39 44

Dohadné účty pasívní 198 61

Výdaje příštích období 80 6

Výnosy příštích období 2 958 2 078

PASIVA CELKEM 6 450 5 486

Stav k poslednímu dni 
účetního období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2014 (v tisících Kč)

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

NÁKLADY

VÝNOSY

Spotřeba materiálu 79 55 134

Spotřeba energie 50 34 84

Opravy a udržování 28 19 47

Cestovné 275 62 337

Náklady na reprezentaci 51 36 87

Ostatní služby 2 378 7 387 9 765

Mzdové náklady 1 830 1 041 2 871

Zákonné sociální pojištění 623 353 976

Zákonné sociální náklady 43 25 68

Kurzové ztráty 37 26 63

Odpis nedobytné pohledávky 2 1 3

Jiné ostatní náklady 179 36 215

NÁKLADY CELKEM 5 575 9 075 14 650

Tržby z prodeje služeb 4 637 9 689 14 326

Úroky 8 6 14

Kurzové zisky 22 15 37

Jiné ostatní výnosy 240 45 285

Provozní dotace 113 78 191

VÝNOSY CELKEM 5 020 9 833 14 853

Výsledek hospodaření před zdaněním -555 758 203

Daň z příjmu 0 1 1

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -555 757 202

Příloha k účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy,  
je uložena v plném znění ve sbírce listin a v sídle společnosti.
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AFS Mezikulturní programy, o.p.s., vznikla transfor-
mací z občanského sdružení AFS Mezikulturní pro-
gramy, o.s. na obecně prospěšnou společnost dle 
zákona číslo 68/2013 Sb. Dnem vzniku je 3. ledna 
2014, tedy den zápisu přeměny do rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeného u Městského 
soudu v Praze pod spisovou značkou O 1295. 

Společnost nebyla zřízena za účelem podnikání. 
Jako svou hlavní činnost poskytuje tyto obecně 
prospěšné činnosti: 
- vzdělávání se zvláštním důrazem na mezikulturní 

vzdělávání
- hostitelský program
- dobrovolnické a jiné programy, podpora rozvoje 

dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti

V průběhu roku 2014 byla zakladateli o.p.s. schvá-
lena změna zakládací listiny, a sice převedení 
služby „Program studium v zahraničí“ z hlavní do 
doplňkové neboli hospodářské činnosti, v rámci níž 
je společnost také oprávněna poskytovat výrobu, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona.

Majetek 
V roce 2014 společnost neměla žádný dlouhodobý 
majetek.
 
Pohledávky a závazky
Společnost eviduje k 31. prosinci 2014 pohledávky 
z obchodního vztahu ve výši 261 tisíc Kč a závazky 
z obchodního vztahu ve výši 92 tisíc Kč, zároveň 
neeviduje žádné pohledávky a závazky, které by  
k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

Náklady a výnosy  
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hlavní 
a za hospodářskou činnost jsou vykázány odděleně 
(viz Výkaz zisku a ztráty). 

Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 byl 8. 
Počet členů správní rady 6 a dozorčí rady 3.  
Nikomu nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 
záruky ani jiná plnění. Osobní náklady na zaměst-
nance činily 3.914.857,- Kč (včetně 2 pracovních 
míst z projektů administrovaných ÚP), z toho 0,- Kč 
na členy správní a dozorčí rady.

Dary a dotace
V roce 2014 nebyly poskytnuty žádné dary. Dotace 
získává společnost v podobě projektů. V roce 2014 
byly schváleny a poskytnuty Úřadem práce 2 dota-
ce na pracovní místa (Rychlý návrat na pracovní trh 
a Pracovní start pro mladé Pražany) v celkové výši 
191.293,- Kč. 

Fondy
Společnost disponuje dvěma fondy: 

1. Fond - Sbírka J. Moserové  
V tomto fondu se účtuje o zdrojích získaných  
z veřejné sbírky. Vykazovaný stav odpovídá neu-
tracené částce z veřejné sbírky určené pro další 
použití. Organizace měla v roce 2014 povolení 
pořádat veřejnou sbírku za účelem mezikultur-
ního vzdělávání pod č. j. S-MHMP/844046/2012 
ze dne 25. července 2012. V průběhu roku 2014 
nebyly využity žádné prostředky. Zůstatek  
čistého výtěžku k použití k 31. prosinci 2014  
byl 17.094,64 Kč. Tato částka je uložena na  
sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu 
ve vlastních zdrojích organizace – účet 911.

2. Fond – AFS rezerva 
Tento fond byl vytvořen se schválením vedení 
společnosti a slouží jako rezerva. Jejím zdrojem 
jsou hospodářské výsledky minulých let – účet 
911.

Výsledek hospodaření a daň z příjmů 
Za rok 2014 společnost vykázala zisk po zdanění 
ve výši 202.177,22 Kč. Základ daně z příjmu byl 
zaokrouhlen a snížen na 4.000,- Kč uplatněním 
odčitatelné položky v souladu s §20 odst. 7 zákona 
o daních z příjmů. Daň z příjmu právnických osob 
činí 760,- Kč.

Významné události mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení výroční zprávy 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení vý-
roční zprávy, nenastaly žádné významné události.

Společnost nekoná aktivity v oblasti výzkumu  
a vývoje ani v oblasti životního prostředí. Rovněž 
nemá organizační složku v zahraničí.  

Se společností nejsou vedeny soudní spory, její 
majetek není zatížen žádným zástavním právem.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCI A PARTNEŘI

Vážení,

ráda bych poděkovala všem společnostem, 
organizacím i jednotlivcům, kteří se zapojili  
a podpořili rozvoj AFS Mezikulturní programy 
o.p.s. 

Děkujeme Domu zahraničních služeb za pod-
poru mezinárodních projektů, za vstřícnou 
spolupráci a podporu realizace ojedinělé vý-
stavy děkujeme Ústavu etnologie Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy a Creative Store.  

Velmi si ceníme dobré spolupráce s úřadem 
práce při realizaci projektů v České republice. 
Poděkování patří celému týmu AFS Mezikul-
turní programy, o.p.s., zaměstnancům,  
dobrovolníkům, hostitelským rodinám  
a v neposlední řadě ředitelům i jednotlivým 
pedagogům ze zapojených škol za jejich  
mimořádné nasazení a podporu rozvoje  
mezikulturního učení v České republice.
 

Klára Kutišová 
ředitelka

Česko-německý fond budoucnosti

AFS China (China Volunteer Committee  
for Intercultural Education)

AFS Hungary (AFS Magyarország  
Nemzetközi Csereprogram Alapítvány)

AFS Intercultural Programs, Inc.

EFIL (Evropská federace  
pro mezikulturní vzdělávání) 

Děkujeme partnerům a finančním  
podporovatelům.



107- 3271010247/0100

Stipendijní sbírka  
Jaroslavy Moserové

"Kdyby  je slovo osidné,  
 presto mám za to, ze kdyby  
 nebylo mé zkusenosti s AFS,  
 muj zivot by se odvijel jinak.  
 Ne ze by byl stastnejsi ci méne  
 stastny, rozhodne by vsak byl  
 méne prospesny, nebot tolerance  
 je, nastesti, nakazlivá... "
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AFS je mezinárodní výměnná organizace pro studenty a mládež  

s partnerskými organizacemi ve více než 65 zemích světa, která zajišťuje  

a podporuje získávání životních zkušeností prostřednictvím mezikulturního 

vzdělávání. AFS, založené po druhé světové válce řidiči polních sanitek a do 

dnešního dne fungující díky mezinárodnímu týmu desítek tisíc dobrovolníků,  

už změnilo životy téměř miliónu studentů, rodin a jednotlivců po celém světě.

Spojte se s námi:

www.afs.cz

www.facebook.com/afscze

www.youtube.com/afscze

www.flickr.com/afscze

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2

Tel: (420) 222 317 138

Email: info@afs.cz

www.afs.cz


