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Úvodní slovo

Vážení a milí,

právě otevíráte zprávu o činnosti naší organizace za rok 
2016. Jejím prostřednictvím bychom vás rádi seznámili 
s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, 
a s jejich výsledky, jichž jsme za přispění mnohých z vás 
dosáhli.  

Dříve než se ohlédneme za událostmi z minulého roku, 
shrnutými a vyčíslenými na následujících stránkách, rádi 
bychom zdůraznili několik důležitých momentů, které 
považujeme v pozitivním slova smyslu za přelomové. 

Rok 2016 byl ve znamení velkých narozenin AFS  
Mezikulturní programy, o.p.s.. Na počátku dubna jsme 
zorganizovali velkolepou akci – Oslavy 20 let mezikultur-
ního vzdělávání v ČR,  jejíž součástí byla Konference pro 
dobrovolníky, Konference pro pedagogy a Galavečer.  
Zaměstnanci a skvělý tým našich dobrovolníků zdárně 
uspořádali akci, která se do jisté míry stala i pilotem pro 
navazující iniciativy v letech následujících. Na podzim 
jsme začali společně plánovat dubnové setkání pro ře-
ditele a zaměstnance MŠMT, které cíleně navazuje právě 
na jednu z dubnových konferencí.

Na poli středoškolských mezikulturních výměn se nám 
podařilo podpořit celkem 11 studentů, kteří vycestovali 
na program studium v zahraničí se stipendiem. Celkem 
jsme rozdali 4 částečná stipendia z rezerv AFS ve výši 
300 tis. Kč, dále pak 7 částečných stipendií do Německa 
díky velkorysé podpoře ČNFB ve výši 346 tis. Kč. Hosti-
telský program jsme rovněž podpořili z našich rezerv ve 
výši 115 tis. Kč a díky tomu mohl do Česka přijet student 
z Itálie a poprvé v naší historii i studentka z Ghany.

Přes náročnější období, které jsme však přijali jako vý-
zvu, a možná i právě proto, jsme kalendářní rok úspěšně 
zakončili se ziskem ve výši 77 tis. Kč.

Vytváření výroční zprávy má mimo jiné jeden velký klad. 
Vždy si totiž uvědomíme, jak hodně dobrého jsme toho 
společně zvládli. Díky dobrovolníkům, hostitelským 
rodinám, školám, jednotlivým pedagogům, přátelům 
a zaměstnancům, kteří nepřestávají věřit, že vzdělání  
je klíčem k dobré budoucnosti.
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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 PARTNER-

SKÝCH ORGANIZACÍ, KTERÁ 

VZNIKLA PŘED 100 LETY 

Z INICIATIVY AMERICKÝCH 

DOBROVOLNÍKŮ. PARTNER-

SKÉ ORGANIZACE SDRU-

ŽUJE SPOLEČNÉ POSLÁNÍ, 

KTERÝM JE ZPROSTŘEDKO-

VAT CO NEJVĚTŠÍMU POČTU 

LIDÍ MEZIKULTURNÍ POZNÁNÍ 

PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH 

VÝMĚNNÝCH PROGRAMŮ.

KAŽDOROČNĚ VYSÍLÁ AFS 

PŘES 12 000 MLADÝCH MUŽŮ 

A ŽEN NA MEZIKULTURNÍ 

VÝMĚNY MEZI VÍCE NEŽ 100 

ZEMÍ S PODPOROU VÍCE NEŽ 

43 000 DOBROVOLNÍKŮ  

CELÉHO SVĚTA.

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

Být součástí velké rodiny
Jedu rychlíkem z Přelouče do Prahy a přemítám, co mne stále po dlou-
hých šestnácti letech dobrovolničení s AFS u této organizace drží. 

Jsou to nedávná slova naší německé dcery – už je to opravdu 13 let, co 
jsme ji hostili? – že si uvědomuje, po spolupráci s dalšími neziskovkami, 
jak jsme dobře organizovaná a fungující obecně prospěšná společnost? 
Nebo je to ta spousta kamarádů a známých, mladých i starších, z do-
mova i ze zahraničí, které jsem za ta léta u AFS získala? Nebo mne láká 
energie mládí, nápady dobrovolníků, cizí jazyky či radost, že se nějaká 
naplánovaná akce vydařila?

Jedu do Prahy za vlastní rodinou, která se pomalu rozrůstá, přibyly sna-
chy, zeťák i vnoučata. Mám tedy dost co dělat i tak. Tak co mne drží, že 
se stále hlásím v AFS k různým dobrovolným činnostem? 

A dnes po akci, které jsem se právě zúčastnila, mne jedno vysvětlení 
napadá. 

Kývla jsem na pozvání Gymnázia Přelouč zúčastnit se Dne otevřených 
dveří. Pozvání zařídil můj 16letý AFS kamarád Lukáš, také dobrovolník, 
student této školy. Vybavena  propagačními materiály sedím vedle třídy 
profesorky Sovové, sympatické angličtinářky. Je skeptická k očekávané 
účasti rodin, návštěvnost nás překvapí. Rodiče se svými potomky chodí 
ve velkém počtu, a tak mám co dělat, abych stíhala všem zájemcům 
o informace vysvětlit, co je AFS. Ale zájem je, rodiny poslouchají, ptají se 
a mám pocit, že se nemíjíme v pohledu na získávání zkušeností, na to, jak 
se naučit pohybovat v mezikulturním prostředí. Hostit či poslat dítě „na 
vandr“ – to tu už přeci kdysi bylo, ne?

Jak tak k rodičům a jejich dětem mluvím, si náhle pro sebe uvědomuji, 
jak jsem zase ve svém živlu, jak mne baví zprostředkovávat informace 
o světě, kde se lidé sbližují, poznávají, jsou k sobě přátelští a hodně se 
dozvídají i o sobě samých. Vyprávím jim o svých zkušenostech s hoště-
ním Masakichiho, Toma a Lydi i o tom, jak náš Kuba strávil jeden školní 
rok v Norsku. Po téměř třech hodinách ještě předávám zbylé letáky paní 
profesorce a utíkám na svůj vlak.

A cestou ve vlaku si uvědomuji, že chci do takového světa patřit a že to, 
co právě dělám, může být maličkým střípkem v mozaice dobrých vztahů 
mezi lidmi a že to dělám vlastně i pro sebe a pro své děti a jejich děti. 

Chci být prostě i nadále součástí AFS... 

Prostě – rodina se neopouští.

Petra Ferjenčíková, několikanásobná hostitelská a vysílací maminka, 
dlouholetá aktivní dobrovolnice, DOS Pardubicko 

Petra Ferjenčíková, několikanásob-
ná hostitelská a vysílací maminka,  
dlouholetá aktivní dobrovolnice,  
DOS Pardubicko 



do 

17 
zemí 

celkem  

57 
účastníků

Program  
studium  
v zahraničí
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českých absolventů programu  
studium v zahraničí  

od 1990 do 2016 

Jmenuji se Zuzka, je mi 17 a momentálně zažívám nejzajímavější 
a nejšílenější rok svého života 

… v 9000 km vzdáleném Mexiku, přesněji uprostřed džungle státu  
Chiapas, v malém městě při jednom z nejdůležitějších mayských  
nalezišť - Palenque.

Od malička jsem věděla, že se v šestnácti vydám někam na rok.  
Díky hoštění AFS studentky u nás doma jsem si začala uvědomovat 
rozdílnost kultur. Nejvíc si mne získali oni studenti “latinos” pocházející 
z Latinské Ameriky pro jejich nesmírně přátelskou, vřelou a veselou 
povahu. 

První dny v Mexiku byly dost hektické, hostitelská rodina v malém 
městečku nás uvítala pěkně po mexicku – velkou fiestou se spoustou 
jídla a hudby, která je mi dnes už pevně přirostlá k srdci.

Z mého nového domova jsem byla docela na větvi – žijeme na ranči, 
doslova uprostřed luk a lesů, necelých 20 km od města, společně se 
všemi druhy zvěře, domácí i divoké, téměř mimo signál a kompletně 
zbaveni internetu. Pro mnoho adolescentů noční můra, pro mě zprvu 
docela rána.

Škola se od té české liší snad ve všech aspektech – povinná uniforma, 
předměty, u kterých dodnes nechápu účel, nadmíru přátelský a osobní 
vztah učitelů s žáky, celkově velmi relaxovaný vzdělávací systém, po-
rovnám-li to s tím naším, prostě jsem se divila prakticky všemu.

První měsíce byly plné nedorozumění a trapných chvilek předstírání, 
že tuším, o čem plyne hovor, ale brzy jsem už začala pobírat víc a víc 
španělštiny

Za sedm měsíců jsem potkala řadu lidí, na které nikdy nezapomenu, 
našla přátele z celého světa, mám vzpomínky a zkušenosti na celý 
život – Mexické Vánoce ve 32°C, výlety na Mayskou riviéru, návštěva 
jednoho ze sedmi divů světa (mayské Chichen Itzá) a ostatních dech 
beroucích památek předkolumbovských civilizací, vyrábění vlastní 
čokolády na Yucatánu, pozorování kapustňáků, pojídání pikantních 
cvrčků v Oaxace, smažení banánů a vůbec připravování místních  
dobrůtek s hostitelskou sestrou…

Navždy budu vděčná za tuhle životní příležitost, vidět svět z jiné  
perspektivy. 

Zuzana Rottová

Evropa 

Asie a Oceánie   

Střední a Jižní Amerika 

SeverníAmerika   

Evropa   

Asie a Oceánie  

Střední a Jižní Amerika   

Severní Amerika

Afrika   

68%

15%

5%
12%

39%

31%

22%

6% 2%

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 respekto-
vat, a podpořit tak smysl pro toleranci. 
Programy se realizují v zemích, kde má 
AFS své partnerské kanceláře. 



Hostitelský program nabízí rodinám 
možnost poznat jiné kultury prostřed-
nictvím hoštění zahraničního studenta.  
Rodiny přijímají nezištně na dobu pře-
dem určenou zahraničního studenta či 
studentku do svého domova. Společně 
trávený čas vede k porozumění jiným 
zvykům, k pochopení jiné kultury, 
a v důsledku toho ke zvýšení mezikul-
turní citlivosti. 
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Hostitelský 
program 

zahraničních absolventů  
hostitelského programu  

od 1990 do 2016

Co vám dalo hoštění?    

Na otázku, co nám dalo hoštění zahraničních studen-
tů, máme jednoznačnou odpověď, a to je zkušenost. 
Dokázali jsme si, že naše už tak dost velká rodina 
dokáže přijmout bez problému nového člena. Naše 
děti dostaly jedinečnou možnost poznat, jak žijí děti 
jinde, jak ve své zemi studují, co rádi jedí, kam jezdí 
na výlety a co je pro jejich zemi typické. Poznali jsme 
novou  kulturu velice dopodrobna a dozvěděli se 
mnoho zajímavých informací o zemi naší studentky 
Foss z Thajska. Zdokonalili jsme si náš zprvu komu-
nikační jazyk – angličtinu – a naučili jsme se spoustu 
slovíček z rodného jazyka naší studentky. Navštívili 
jsme společně spousty zajímavých míst v České 
republice, které bychom asi sami od sebe nenavštívili. 
V loňském roce jsme měli možnost navštívit zemi 
a rodinu naší minulé studentky Evelyn z Mexika, byl 
to pro celou naši rodinu nezapomenutelný zážitek. 
S našimi studentkami jsme zkrátka zažili spoustu 
legrace.

Hostitelská rodina Kubíčkových z Rakovníka

Evropa 

Asie a Oceánie   

Střední a Jižní Amerika 

SeverníAmerika   

Evropa   

Asie a Oceánie  

Střední a Jižní Amerika   

Severní Amerika

Afrika   

68%

15%

5%
12%

39%

31%

22%

6% 2%

z 

22
zemí 

celkem  

64 
studentů 



Dobrovolnický 
program

Dobrovolníci AFS jsou nepostra-
datelnou součástí organizace 
AFS. Pořádají nejrůznější aktivi-
ty, a podporují tak mezikulturní 
porozumění, pomáhají s náborem 
hostitelských rodin a studentů se 
zájmem o zahraniční programy, 
pečují o jednotlivé účastníky. 
Organizují workshopy a prezenta-
ce na středních školách, repre-
zentují AFS na veřejných akcích, 
festivalech a veletrzích, organizují 
kulturní, vzdělávací a sportovní 
aktivity pro rodiny a studenty.  
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DOS Praha  

•	 péče	o	18	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny
•	 akce	pro	hoštěné	studenty,	rodiny	a	dobrovol-

níky: bowling, bruslení, výlet na běžky, výlet 
do Tábora, ples, výlet do Budapešti, Amazing 
Race, závěrečný piknik, výlet na  
Říp, free hugs, malování hrníčků, výlet do 
Vídně, mezinárodní večeře, vánoční bruslení, 
vánoční setkání dobrovolníků

•	 Country	days	–	pravidelné	prezentace	hoště-
ných studentů o jejich zemích

•	 akce	pro	vysílající	studenty:	bowling,	piknik
•	 akce	pro	veřejnost:	Prahaton
•	 PR	akce:	NGO	market,	Majáles	v	Českých	Bu-

dějovicích, Refufest, festival Barevná devítka
•	 besedy	a	prezentace	na	školách	(12)	
•	 projekt	Svět	zblízka:	cyklus	pravidelných	mě-

síčních besed pro veřejnost o různých zemích 
světa 

•	 vytvoření	ročenky	pro	každého	hoštěného	
studenta

•	 návštěva	sicilských	dobrovolníků
•	 spolupráce	s	DOS	Ústecko	–	workshopy	

a prezentace na škole v Mostě 

formálních dobrovol-
nických skupin, vznik 

v listopadu: 1 neformální 
dobrovolnická skupina

DOS Plzeňsko   

•	 péče	o	9	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 AFS	Intercultural	day	–	GVH	Hořovice	(nábor	nováčků)
•	 akce	pro	studenty	a	rodiny:	bowling,	procházky,	 

mezinárodní večeře, výlet na hory
•	 aktivní	PR	
•	 založení	DOSího	instagramu	
•	 vytvoření	nového	loga/profilové	fotky

DOS Liberecko  

•	 péče	o	11	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a	rodiny:	pololetní	

setkání hostitelských rodin, běžky v Jizerských horách, 
sauna Mladá Boleslav, výlet na Sněžku, školení ICL 
v Liberci, rafty na Jizeře, závěrečné grilování v Kbelnici, 
setkání hostitelských rodičů, odpoledne s mezinárodní 
kuchyní v Jičíně, vánoční školení - komunikace

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	rodiny	a	zájemce	
o programy

•	 PR	akce:	festival	Jičín	město	pohádky,	Živá	knihovna,	
workshopy a prezentace na školách, články do novin

Neformální skupina Olomoucko  

•	 7	aktivních	dobrovolníků	
•	 péče	o	1	hoštěného	studenta	a	jeho	rodinu
•	 příprava	plánu	na	následující	cyklus,	pří-

prava a logistické zajištění budoucích akcí: 
výlet do Loštic, prezentace v Přerově, Olo-
mouci a Šumperku, výlet do Štramberku
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aktivních dobrovolníků  
v roce 2016

DOS Brněnsko  

•	 péče	o	12	hoštěných	studentů	a	jejich	
rodiny

•	 akce	pro	studenty,	rodiny,	dobrovol-
níky a veřejnost: prezentace studentů 
Letem světem, výlet na Zelenou horu, 
závěrečný piknik, free Hugs + sezna-
movací DOSí stůl, mezinárodní večeře, 
vánoční setkání, vánoční bruslení, 
povídání o kulturních modelech, Živá 
knihovna v Lužánkách

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	
rodiny a zájemce o programy

•	 PR	akce:	festival	Jeden	svět,	Jarmark	
neziskových organizací, Týden města, 
workshopy a prezentace na školách

DOS Ústecko   

•	 péče	o	8	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a	dobrovolníky:	 

posezení se studenty, tradiční pálení čaro-
dějnic, výlet do Berlína, bowling a motokáry 
v Teplicích, Mikulášská besídka s vlastním 
vařením studentů i rodin, pečení vánočních 
perníčků a cukroví

•	 PR:	putovní	výstava	Zažít	svět,	beseda	 
v Městské knihovně v Ústí nad Labem, 
workshopy na školách

•	 účast	na	mezinárodní	večeři	v	Praze

DOS Pardubicko 

•	 péče	o	5	hoštěných	
studentů a jejich rodiny

•	 akce	pro	studenty,	
rodiny a dobrovolníky:  
motokáry, Hradecký 
Majáles, Den rodiny 
–grilování, Čokofest 
Pardubice, paintball, 
projížďka na koních

•	 PR	akce:	na	gymnáziu	 
J. K Tyla v Přelouči,  
Den otevřených dveří 
v  Přelouči, Živá knihov-
na v Cholticích, Den 
středních škol v Pardu-
bicích, série přednášek 
v knihovně v Hradci 
Králové

DOS Ostravsko  

•	 péče	o	2	hoštěné	studenty	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a	dobrovolníky:	 

Laser Game, vánoční bruslení, spolupráce 
s DOS Brněnsko na mezinárodní večeři,  
posezení se studenty, Dosí stůl

•	 PR	akce:	na	gymnáziích	v	Karviné,	Ostravě	
a Frýdku Místku, Výstava učeň, středoškolák, 
vysokoškolák 



Události  
a novinky 
v roce 2016
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Oslavy dobrovolnictví, lidské odvahy  
a mezikulturního vzdělávání v České republice  

Mezikulturní učení, porozumění, rozvoj vzdělávání 
a dobrovolnictví byly nosnými tématy dvou konfe-
rencí na počátku dubna 2016 organizovaných AFS 
Mezikulturní programy, o.p.s. u příležitosti 20. výročí 
AFS v České republice. Akce probíhala pod záštitou 
UNESCO. Vzdali jsme hold našim zakladatelům, in 
memoriam i paní Jaroslavě Moserové, poděkovali 
dobrovolníkům, pedagogům, hostitelským rodinám 
i sponzorům, bez kterých by nebylo možné rozvíjet 
AFS programy.
Dobrovolnická konference na téma – Buď změnou, 
kterou chceš ty sám vidět ve světě – přinesla hluboké 
diskuze o přínosu dobrovolnictví jednotlivcům, komu-
nitě i světu.
Narozeninový slavnostní Galavečer byl věnován pře-
devším AFS dobrovolníkům, rodinám a všem, kteří se 
zasloužili o rozvoj mezikulturního vzdělávání a dnešní 
celosvětové vzdělávací organizace. Spolu s těmi, kteří 
se s hlubokým přesvědčením a potřebou měnit svět 
k lepšímu zasloužili o rozvoj AFS v České republice, 
jsme oslavili výročí naší organizace. Připomenuli jsme 
si odvahu a úsilí těch, kteří stáli u zrodu AFS, i odkaz 
paní Jaroslavy Moserové, jedné z prvních účastnic 
výměnných programů v roce 1947, zakladatelky AFS 
v České republice. 

Cena Jaroslavy Moserové poprvé udělena 

V roce 2016 byla historicky poprvé udělena 
Cena Jaroslavy Moserové Ing. Janě Kousa-
lové za mimořádný přínos organizaci  
AFS Mezikulturní programy o.p.s. 
Jana Kousalová převzala své ocenění 
v dubnu v rámci oslav u příležitosti výročí 
AFS v České republice. Odměnou byla 
účast na letním Volunteer Summer  
Summit, který se konal v Benátkách. Janina 
výjimečná obětavost, profesionální a ve 
stejném momentě velmi lidský přístup je 
pro mnohé z nás velkou inspirací a vzorem. 

Spolupráce se školami 

Jedním ze základních kamenů našeho zdravého 
rozvoje je i oboustranně efektivní a funkční spo-
lupráce se školami. Díky obětavé podpoře našich 
klíčových	partnerů	/	škol	jsme	umístili	všechny	
hoštěné studenty. V kalendářním roce 2016 se do 
hostitelského programu zapojilo celkem 60 škol, 
proběhlo	48	prezentací	na	28	školách,	zdařile	se	
rozběhla školní výměna a celkem 19 pedagogů 
z 11 škol se zúčastnilo Semináře pro pedagogy Jak 
zapojit cizince do výuky. Velmi si ceníme dobré 
vůle našich spolupracujících škol a jejich podpo-
ry a ochoty dále rozvíjet mezikulturní vzdělávání 
v České republice. 
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Vzdělávání dobrovolníků 

Klub odborných školitelů je v rámci AFS Mezikulturní programy, o.p.s. skupina dobro-
volníků, kteří poskytují vzdělávací příležitosti uvnitř i vně AFS skrze metody neformál-
ního vzdělávání. V roce 2016 se v klubu odborných školitelů změnilo vedení a do klubu 
přibyli	noví	členové.	V	roce	2016	zrealizovali	školitelé	celkem	21 školení	pro	180	dobro-
volníků. Největší školicí akce AFS, tzv. Megavíkendu, se zúčastnilo celkem 105 účastní-
ků z celé České republiky i ze zahraničí. Jubilejní již 10. ročník Megavíkendu se usku-
tečnil na libereckém Gymnáziu F.X. Šaldy a proběhlo na něm 12 školení a workshopů. 
Tématy školení byly: Mediální strategie a marketing, Práce s jinakostí v rámci kolektivu, 
Kulturní rozdílnosti v každodenním životě, From monthly contacts to monthly learning 
reflections, All Identities Matter: A Critical Look at AFS‘ Inclusiveness, Fundraising, 
Work camps, Identita v globalizovaném světě, The Power of Circle, How to sell an idea, 
Identita v globalizovaném světě a výuka brazilského tance forró.

Zahraniční školení  

Nad rámec národních vzdělávacích akcí v roce 2016 AFS podpořilo celkem 5 dobrovolníků a 2 pedagogy 
z hostitelských středních škol a vyslalo je na 5 zahraničních školení. Mezikulturní vzdělávání, role AFS ve 
společnosti, iniciativy k tvorbě míru, začlenění minorit a mnoho dalšího byly tématy jednotlivých školení. 
Školení pro školitele, tzv.T4T – Who needs intercultural education? (Belgie), Volunteer Summer Summit – 
Education for Peace: the challenge of living together (Itálie), AFS Academy – Creating great partnerships 
through Educator & School Relations (Maďarsko), AFS Summer Academy – Successfully managing intercul-
tural challenges (Německo), Intercultura Open House 2016 (Itálie). 



Události  
a novinky 
v roce 2016
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Vzdělání pro život – konference nejen  
pro pedagogy  

Součástí oslav 20 let mezikulturního vzdělávání byla 
i konference určena pedagogům, zástupcům vzdělá-
vacích institucí a lektorům se zájmem o téma mezi-
kulturního učení. Jejím smyslem bylo nastínit, co je 
cílem	ne/formálního	vzdělávání,	co	budou	absolventi	
gymnázií a středních škol potřebovat pro svoji studijní 
a kariérní budoucnost a jaké kompetence pro budoucí 
uplatnění mladých lidí v životě i na trhu práce rozvíjejí 
zahraniční programy AFS.
K tématu se ve svých příspěvcích vyjádřili náměstek 
ministryně školství Stanislav Štech, ekonom a vyso-
koškolský pedagog Tomáš Sedláček, bývalá ředitelka 
AFS Finsko Jatta Erlund, Markéta Majerová ze spo-
lečnosti Scio, Barbora Traburová z Gymnázia Václava 
Hraběte Hořovice, Ida Vohryzková z VOŠ zdravotnická 
a SOŠ, Ústí nad Labem, ředitel Biskupského gymnázia 
v Brně Karel Mikula i prezident AFS Intercultural Pro-
grams Inc. Vincenzo Morlini.

Zažít svět 

Putovní výstava autorských fotografií Zažít 
svět odstartovala v pasáži Lucerna a zavítala 
celkem do 4 škol a 2 kulturních center napříč 
republikou. Výstava zachycuje neopakova-
telné okamžiky z pestrobarevných zákoutí 
světa. Středoškolští studenti, kteří absol-
vovali zahraniční studijní program AFS, 
představili publiku autentické snímky z Kos-
tariky, Malajsie, Švédska a mnoha dalších 
zemí. Snímky jsou doprovázeny psanými 
komentáři samotných středoškoláků, v nichž 
se zračí nejen cenné zkušenosti, ale hlavně 
osobní hřejivé vzpomínky, které už nevy-
blednou. Cílem výstavy bylo otevřít nové 
dveře - dveře mezi dvěma různými kultura-
mi, mezi dvěma zeměmi, mezi lidmi. 
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Střípky ze škol – otevíráme školy světu 

„Momoka byla skvělá, stejně jako všichni Vaši  
předchozí studenti. Těšíme se na dalšího.“
Gymnázium a Střední pedagogická škola Nová Paka

„Celý pobyt považuji za velice přínosný, pokud  
se objeví někdo další, rádi ho přijmeme.“ 
Gymnázium Dobruška

„Dnes jsme se s Morim rozloučili, bylo to trošku 
smutné, klidně bychom si ho tady nechali ještě  
jeden rok!“
Střední odborná škola Blatná

„Ivo byl pro naši školu a naše studenty určitě velmi 
přínosný, a to nejen pro studenty španělského jazy-
ka, kteří díky Vaší organizaci měli možnost komuni-
kovat ve španělském jazyce s rodilým mluvčím.“
Gymnázium a Obchodní akademie s právem s.j.z. 
Hodonín

Generaci Z zajímá kulturní poznání, je si vědoma bezpečnostních rizik i potřeby investovat, zjistil průzkum  

Poznání nového a neznámého a je hlavní motivací Generace Z pro studium v zahraničí podle nové zprávy vydané 
AFS Intercultural Programs, lídra na poli mobility, mezinárodních výměn a mezikulturního učení. 

„Zmapování Generace Z: Postoj k mezinárodním vzdělávacím programům“ zahrnuje více než 5000 dospívajících  
(ve	věku	13	–	18)	v	téměř	30	zemích.	Průzkum	byl	zaměřen	na	postoje	a	vnímání	studia	v	zahraničí,	na	zkušenosti	
s jinou kulturou a adaptací. 

Z celkového počtu bylo 431 odpovědí z České republiky.

Výsledky jednoznačně prokazují, že pro Generaci Z je takový průzkum zajímavý. Většina respondentů (57 – 75% 
v závislosti na geografické oblasti původu) potvrdila, že jednou z hlavních motivací k mezinárodnímu vzdělávání  
je možnost poznat jinou kulturou.

Výpovědi českých studentů potvrzují, že mezikulturní učení a zkušenost je to, co je zajímá (72%). Respondenti se 
projevili jako relativně citliví k ceně za studijní pobyt v zahraničí, téměř polovina vzorku odezvy (47%) vypovídá, 
že výběr hostitelské země se odvíjí od cenové nabídky. Při rozhodování by hledali nejnižší možnou cenu na trhu 
pro vybranou hostitelskou zemi, také reputace hostitelské země sehrává při rozhodování roli. 

Návrat do jejich české školy byl pro řadu respondentů (54%) nejdůležitější stejně jako rovnováha mezi školou 
a osobním životem (40%) a navazování nových přátelství (40%). V neposlední řadě byla citována i bezpečnostní 
rizika	(38%),	což	je	pravděpodobně	odraz	probíhajících	a	široce	medializovaných	ohrožení	bezpečnosti	na	celém	
světě.

Do celosvětového pru°zkumu jsme se mohli zapojit díky ochotě našich spolupracujících škol. Moc si jejich podpory 
vážíme.   



Andres Lukáš

Andršová Andrea

Aziiz Abdul Ghani

Bajerová Jana

Bakešová Kateřina

Balašová Gabriela

Balatý Pavel

Baldová Pavlína

Bašová Hana

Baštová Kateřina

Bečvářová Lucie

Běhal Jan

Bělohlávek Jiří

Bělohlávková Alena

Bendová Anežka

Benešová Miriam

Beran Martin

Beránková Jana

Bertoldi Niccolo

Boháčová Zuzana

Bochová Eva

Bojková Sofie

Brabcová Andrea

Brabcová Anna

Brabencová Alena

Brotánková Hana

Brotánková Veronika

Brožová Marie

Březinová Adéla

Buršíková Jana

Cohnová Kateřina

Coufalová Lucie

Cristini Valentino

Čabounová Pavlína

Čechová Diana

Černá Monika

Černá Zuzana

Černošková Barbora

Černý Martin

Děckuláčková Lenka

Dědečková Lenka

Dlouhý Jan

Do Thu Hang

Dobrovický Denis

Doležalová Hana

Doležalová Petra

Dostálová Kristýna

Dostálová Zuzana

Doudová Hana

Durčáková Natálie

Faifrová Nasťa

Fenclová Barbora

Ferjenčíková Petra

Filípková Alžběta

Frankeová Anna

Fridrichová Hana

Friedmannová Emma

Friml David

Gilar Viktor

Gilarová Kristýna

Gilarová Martina

Golkiewiczova Edita

Gregorová Tereza

Hájková Tereza-Marie

Haladová Eliška

Hamala Vojtěch

Hanka Adam

Hantschová Ivana

Harlenderová Eva

Havelková Helena

Havlásková Yvona

Havlenová Jiřina

Havlová Dana

Havránek Ondřej

Hejda Petr

Hendrychová Vanda

Henniová Jasmína

Heroutová Kateřina

Hocková Magda

Holanová Adriana

Holcová Renáta

Hollá Michaela

Hovořáková Rozálie

Hronová Helena

Hrušková Barbora

Hrušková Daniela

Hrušková Marcela

Humlová Dagmar

AKTIVNÍ DOBROVOLNÍCI

12

Lidé v AFS 
SPRÁVNÍ RADA 

Lukáš Jandač – předseda

Terezie	Vávrová	/	Jana	Kousalová	 
– místopředsedkyně

Karel Mikula – člen 

Kristýna Machová – členka

Ondřej Škorpil – člen

Lubor Zoufal – člen

DOZORČÍ RADA

Jan Husák – předseda 

Jana	Rottová	/	Iva	Nosková	–	členka

Kamil	Provazník	/	Tomáš	Kostkan		 
– člen 

NÁRODNÍ KANCELÁŘ 

Klára Kutišová – ředitelka 

Ivana Krystová – finanční a provozní 
manažerka 

Tereza Branžovská – programová 
vedoucí

Kateřina	Kahanová	/	Sandra	Hami-
ssová – koordinátorka organizačního 
rozvoje

Kristýna Polášková – koordinátorka 
spolupráce se školami 

Monika Janovská – koordinátorka 
hostitelského programu

Tereza	Strmisková	/	Tereza	Hla-
vínová – koordinátorka programu 
studium v zahraničí

Zuzana Konečná  –  marketing 



Husák Jan

Husáková Klára

Charvátová Michaela

Ihnačincová Kateřina

Ilčík Vojtech

Ilčíková Ivana

Jaklová Veronika

Jandač Lukáš

Janíčková Klára

Jechová Klára

Jelínková Jarmila

Jindráčková Kateřina

Jonová Kamila

Kačenová Helena

Kahanová Kateřina

Kaňoková Petra

Kervitcerová Anežka

Kislingerová Karla

Klablenová Karolína

Kliková Jana

Klimecká Natálie

Kmječová Anna

Kolářová Eliška

Kolečkářová Eliška

Kompauerová Tereza

Konečná Milana

Kopecká Anna

Kopecká Iveta

Kopecký Martin

Kořánová Barbora

Kostkan Tomáš

Košková Lenka

Koudelková Blanka

Koudelková Šárka

Kousalová Jana

Kousalová Karolína

Kozáková Zuzana

Kozlová Dagmar

Králová Kristina

Kramoliš Vojtech

Krátká Hana

Kremláčková Anna

Kreslová Ladislava

Kreuzinger Tomáš

Krolupperová Veronika

Křikava Jakub

Křížová Martina

Kšír Otakar

Kšírová Zuzana

Kubínová Karolína

Kubištová Michaela

Kutišová Klára

Lacmanová Blanka

Landlová Monika

Landovská Pavlína

Larsson Annette

Le Minh Tam

Lettrichová Lucie

Lofflerová Michaela

Lopourová Libuše

Macková Helena

Macháček Vít

Machala Martin

Machová Kristýna

Makeš Jan

Malá Tereza

Manganini Irene

Mengel Niklas

Mesany Jan

Michálková Pavla

Mikula Karel

Miškovský David

Molnárová Andrea

Mühlová Evelina

Nachtigalová Markéta

Navarová Tereza

Neuwirtová Tereza

Neužil Jakub

Nguyen Long Hoang

Nguyenová Kristýna

Nosková Iva

Nováková Petra

Nováková Veronika

Osifová Hana

Palúchová Sandra

Pechová Helena

Petrová Hana

Pham Tiep

Pinkeová Anita

Pinkeová Petra

Pinková Kamila

Píšová Barbora

Pojerová Petra

Polášková Kristýna

Potužáková Petra

Pražáková Barbora

Provazníková Barbora

Puchmertlová Karolína

Randa Jana

Randáková Julie

Reichmanová Barbora

Roháč Richard

Rohlíčková Petra

Rosenbergová Martina

Rössler Robert

Rybinova Veronika

Říhová Andrea

Saidlová Anna

Salajková Valerie

Samcová Lucie

Sejfová Petra

Sejfová Zuzana

Semenova Milana

Severa Jan

Schipper Niels

Schneider David

Slabá Kateřina

Sladká Stanislava

Slavíková Barbora

Slíva Tomáš

Sochorová Dana

Sochorová Michaela

Solano Piñero Luis 
Alberto

Söllnerová Martina

Somolíková Alice

Somolíková Olga

Soukupová Eva

Staša Marek

Stašová Kateřina

Střebáková Stanislava

Svobodová Ivana

Svobodová Kristina

Svobodová Michaela

Svobodová Monika

Sýkorová Petra

Šámal Jakub

Šandová Petra

Šářecová Helena

Šebesta Stanislav

Šebestová Petra

Šejdová Linda

Šesták Mojmír

Šípová Klára

Škorpil Ondřej

Šmejkalová Eleanor

Šmelhaus Ivo

Šmelhausová Ruth

Šmerhovský Jan

Šorf Jaromír

Šorf Jaromír

Šotková Martina

Štajnerová Karolína

Štepánová Katerina

Švecová Anežka

Teichmann Antonín

Teichmann František

Tejklová Pavla

Tetourová Štěpánka

Therová Zuzana

Tinková Alexandra

Tocháčková Ivana

Toman Radek

Tomášková Lucie

Trávníček Roman

Trojanová Anežka

Ulrich Jiří

Vala Miroslav

Valášková Barbora

Vaňková Martina

Varejková Eliška

Vasilyeva Uliana

Večerková Hanka

Vencovská Eva

Veřtátová Ludmila

Veselá Ivana

Vodák Lukáš

Vohryzková Julie

Voldán Adam

Vorel Lukáš

Voverková Helena

Vyhlídková Marie

Zabloudilová Ludmila

Zavadilová Mariana

Zoufal Lubor

Zvěřina Vojtěch
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Určena zakladatelům a správní radě organizace AFS Mezikulturní  
programy, o.p.s. 

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace AFS Mezikul-
turní programy, o.p.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, 
výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. 
přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. k 31. 12. 2016 a ná-
kladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící  
31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením 
Evropského	parlamentu	a	Rady	(EU)	č.	537/2014	a	standardy	Komory	
auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy 
pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V 
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komo-
rou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme 
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme 
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech 
informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprá-
vu auditora. Za ostatní informace odpovídá  ředitel Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto 
je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěr-
ky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informa-
ce nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či 
s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní 
závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materi-
álně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s pří-
slušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti 
a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (ma-
teriality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, 
uvádíme, že
•	 ostatní	informace,	které	popisují	skutečnosti,	jež	jsou	též	předmětem	
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) 
ohledech v souladu s účetní závěrkou a
•	 ostatní	informace	byly	vypracovány	v	souladu	s		právními	předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Orga-
nizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace ne-
obsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 
postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné 
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost  ředitele a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za ta-
kový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení 
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nespráv-
nosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, 
zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, 
popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržité-
ho trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Organizace 
nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost 
než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá 
dozorčí rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek 
neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvo-
dem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Při-
měřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit 
provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech 
v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) ne-
správnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, 
že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, 
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší po-
vinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat 
profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•	 Identifikovat	a	vyhodnotit	rizika	významné	(materiální)	nespráv-
nosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout 
a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné 
a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit 
výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 
došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu 
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, ne-
pravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol  ředitelem.
•	 Seznámit	se	s	vnitřním	kontrolním	systémem	Organizace	relevantním	
pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské 
postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli 
vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
•	 Posoudit	vhodnost	použitých	účetních	pravidel,	přiměřenost	pro-
vedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel 
Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
•	 Posoudit	vhodnost	použití	předpokladu	nepřetržitého	trvání	při	
sestavení účetní závěrky  ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné 
důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající 
z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schop-
nost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit 
v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní 
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifiko-
vaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě 
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
•	 Vyhodnotit	celkovou	prezentaci,	členění	a	obsah	účetní	závěrky,	
včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové 
transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plá-
novaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která 
jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků 
ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV 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 21. března 2017

                                              Ing. Miroslava Nebuželská
                                               oprávnění KAČR č. 2092

Zpráva nezávislého auditora
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2016  
(v tisících kč)   

AKTIVA

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Odběratelé 321 169

Poskytnuté provozní zálohy 54 66

Ostatní pohledávky 40 12

Pohledávky za zaměstnanci 66 32

Jiné pohledávky 19 19

Peněžní prostředky v pokladně 26 17

Ceniny 64 43

Peněžní prostředky na účtech 4	840 4 014

Náklady příštích období 181 116

Příjmy příštích období 368 238

AKTIVA CELKEM 5 979 4 726

Vlastní jmění 1 266 1 266

Fondy 300 440

Účet výsledku hospodaření x 77

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -196 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minu-

lých let

1 242 947

Dodavatelé 22 73

Ostatní závazky 2 3

Závazky vůči zaměstnancům 193 244

Závazky k institucím soc. a zdr. pojištění 112 145

Daň z příjmu 0 0

Ostatní přímé daně 36 43

Dohadné účty pasivní 58 58

Výdaje příštích období 6 6

Výnosy příštích období 2	938 1 424

PASIVA CELKEM 5 979 4 726

Stav k poslednímu dni 
účetního období
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Výkaz zisku a ztráty ke dni  
31. 12. 2016 (v tisících kč)

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

NÁKLADY

VÝNOSY

Spotřeba materiálu, energie 205 149 354

Opravy a udržování 43 32 75

Náklady na cestovné 180 44 224

Náklady na reprezentaci 51 38 89

Ostatní služby 2 511 7	088 9 599

Mzdové náklady 1	810 1 251 3 061

Zákonné sociální pojištění 592 408 1 000

Zákonné sociální náklady 39 27 66

Odpis nedobytné pohledávky 8 5 13

Kurzové ztráty 83 61 144

Jiné ostatní náklady 61 21 82

NÁKLADY CELKEM 5	583 9 124 14 707

Provozní dotace 150 0 150

Přijaté příspěvky, dary 0 384 384

Tržby za vlastní služby 4 760 9 314 14 074

Úroky 1 0 1

Kurzové zisky 44 34 78

Jiné ostatní výnosy 93 4 97

VÝNOSY CELKEM 5	048 9 736 14	784

Výsledek hospodaření před zdaněním -535 612 77

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -535 612 77

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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Hospodaření  
společnosti v roce 2016
AFS Mezikulturní programy, o.p.s., vznikla trans-
formací z občanského sdružení AFS Mezikulturní 
programy, o.s. na obecně prospěšnou společnost 
dle	zákona	číslo	68/2013	Sb.	Dnem	vzniku	je	3.	1.	
2014, tedy den zápisu přeměny do rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeného u Městského 
soudu v Praze pod spisovou značkou O 1295. 
Společnost je veřejně prospěšným poplatníkem, 
jelikož jako svou hlavní činnost provozuje činnost, 
která není podnikáním, a sice vzdělávání se zvlášt-
ním důrazem na mezikulturní vzdělávání - hosti-
telský program, dobrovolnické a jiné programy, 
podpora rozvoje dobrovolnictví a dobrovolnické 
činnosti. Do hospodářské činnosti, v rámci níž je 
společnost oprávněna poskytovat služby neuvede-
né v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, patří 
vzdělávací program studium v zahraničí.

Majetek 
V roce 2016 společnost neměla žádný dlouhodobý 
majetek.
 
Pohledávky a závazky
Společnost eviduje k 31. 12. 2016 pohledávky 
z obchodního vztahu ve výši 169 tis. Kč a závazky 
z obchodního vztahu ve výši 73 tis. 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 10, osobní náklady 
činily 4.061 tis. Kč. Počet členů správní rady 6 a do-
zorčí rady 3, osobní náklady činily 0 Kč. Členům 
správní a dozorčí rady rovněž nebyly poskytnuty 
žádné odměny, jiné funkční požitky, půjčky, úvěry, 
či záruky. 

Přijaté příspěvky, dary, dotace 
Společnost získala příspěvek z ČNFB ve výši  
346	tis.	Kč	a	dary	ve	výši	38	tis.	Kč.	Celá	výše	byla	
použita na vzdělávací program studium v zahra-
ničí. Dále obdržela dotaci od MŠMT v celkové výši 
150 tis. Kč, která byla v plné výši použita na hlavní 
činnost (podpora a rozvoj dobrovolnictví).

Vlastní jmění, fondy
Vlastní jmění k 31. 12. 2016 bylo ve stejné výši jako 
při založení společnosti, tedy 1.266 tis. Kč.
Společnost disponuje dvěma fondy: 

1. Fond – sbírka. Organizace pořádala veřejnou 
sbírku schválenou Magistrátem hlavního města 
Prahy pod č.j. a datem rozhodnutí: č.j. MHMP 
2080817/2015,	č.ú.107-3271010247/0100,	 
účel sbírky: Mezikulturní vzdělávání  
Čistý výtěžek sbírky: 40.446,- Kč  
V roce 2016 využito: 0,- Kč 
K dalšímu použití: 40.446,- Kč

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

Výsledek hospodaření a daň z příjmů 
Za rok 2016 společnost vykázala zisk ve výši 77 tis. 
Kč. Po uplatnění snížení základu daně dle §20, odst. 
7 ZDP byla daň z příjmů právnických osob 0,- Kč.

Významné události mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení výroční zprávy 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení 
výroční zprávy nenastaly žádné významné událos-
ti. Společnost nekoná aktivity v oblasti výzkumu 
a vývoje ani v oblasti životního prostředí. Rovněž 
nemá organizační složku v zahraničí. Se společ-
ností nejsou vedeny soudní spory, její majetek není 
zatížen žádným zástavním právem.
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Poděkování

Dárci  
a partneři

Vážení, 

ochota a obětavost všech přátel, podporovatelů  
z řad dobrovolníků, rodin, pedagogů a dárců AFS nám 
umožňuje rozvíjet naše vzdělávací programy a každým 
dnem tak prokazovat, že investice do vzdělávání  
a porozumění napříč mezi národy je jednou z cest  
vedoucích k lepší a snad i šťastnější budoucnosti.

Velmi si vážíme všech, kteří přispěli či jinak podpořili  
AFS Mezikulturní programy, o.p.s. 
Děkujeme. 

Klára Kutišová
ředitelka

Česko-německý fond budoucnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

OK-Puls, s.r.o.

Karolína Kousalová

Jakub Neužil
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107- 3271010247/0100

Stipendijní sbírka  
Jaroslavy Moserové

" Kdyby  je slovo ošidné,  

přesto mám za to, že kdyby 

nebylo mé zkušenosti s AFS, 

můj život by se odvíjel  

jinak. Ne že by byl štastnější 

či méně šťastný, rozhodně 

by však byl méně prospěšný, 

neboť tolerance je, naštěstí, 

nakažlivá... "



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

www.instagram.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


