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Úvodní slovo

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

dostává se vám do rukou zpráva o naší činnosti za  
rok 2015, za rok ve znamení nových výzev, které jsme 
společně zvládli. 

V počátku roku jsme dostáli úkolu z roku předešlého 
a na základě konzultací a doporučení byla definitivně 
změna Zakládací smlouvy naší společnosti registrována 
u Městského soudu v Praze.  Jednalo se o převod jedné 
z  činností z naší hlavní činnosti do činnosti vedlejší,  
konkrétně se tato změna dotkla programu studium 
v zahraničí. 

V jarních měsících se díky jedné z dobrovolnických  
skupin nadějně rozjel projekt „Poznej svého spolužáka“.  
Jedná se o krátký pobyt zahraničního studenta v nové 
rodině. Cílem je osvěta mezi těmi, kteří AFS ještě ne-
znají, a nový způsob mezikulturního vzdělávání mezi 
veřejností.  Stejně tak se skvěle podařilo pilotně ověřit 
program „Startér“ - víkendový pobyt plný informací 
o AFS, je  především pro zájemce o studium v zahraničí.  
Dalším skvělým společným počinem bylo nové pojetí 
rozvoje a šíření mezikulturního vzdělávání v jednotlivých 
dobrovolnických skupinách.  Členové skupiny školitelů, 
jejímž cílem je vzdělávání a osvěta mezi dobrovolníky, 
rodinami, školami i veřejností, na podzim realizovali prv-
ní výjezdy do jednotlivých dobrovolnických skupin, aby  
zaškolili nováčky z řad našich dobrovolníků či ty, kteří 
ještě školením na mezikulturní vzdělávání neprošli. 

Na poli středoškolských výměn jsme prošli zatěžkáva-
cím obdobím v podobě náročného náboru, a to na pro-
gramu studium v zahraničí i na hostitelském programu.  
To podpořilo naše rozhodnutí změnit naši komunikaci 
směrem k cílovým skupinám, a proto jsme na podzim 
povolali posilu na PR a marketing. 

Pozitivní trend v podobě opakovaného hoštění zahra-
ničních studentů se projevil  v oblasti spolupráce se 
školami. Z celkového počtu zapojených škol hostilo víc 
než polovina opakovaně. Opakovaně hostící školy jsou 
zkušenější a zároveň s nabývajícími zkušenostmi více 
motivované znovu hostit. Je to jednoznačně pozitivní 
zpětná vazba směrem k naší organizaci a těší nás,  
že se i počet nových škol zvyšuje. 

Období 12 měsíců, 365 dnů, uteklo jako voda a bylo 
naplněné smyslem našeho konání i tím, co máme ve své 
DNA – porozuměním a rozvojem mezikulturního vzdělá-
vání v ČR.   Upřímné díky patří všem, kteří se na rozvoji 
naší společnosti podíleli. 

Věnujte, prosím, pár minut svého času a přečtěte si vý-
roční zprávu AFS Mezikulturní programy, o.p.s.  
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Lukáš Jandač
předseda správní rady  

Klára Kutišová 
ředitelka



American Ambulance Field 
Service
A. Piattt Andrew dobrovolně 
sloužil pro American Ambu-
lance Hospital jako řidič am-
bulance v lednu 1915. Do jeho 
příjezdu záchranáři převáželi 
pacienty převážně z pařížských 

nádraží do různých nemocnic na periferii města. 
V březnu toho roku byl Andrew jmenován předsedou 
Transportního výboru nemocnice a hned v dubnu 
se mu podařilo s představiteli francouzské armády 
dojednat zřízení záchranných pracovišť nemocnice 
co nejblíže bojové linii fronty. Tato záchranná pra-
coviště pak vstoupila do povědomí jako „American 
Ambulance Field Service“.

AFS Réserve 
Mallet
AFS Réserve 
Mallet byl společně 
sdílený název pro 
speciální kamiono-
vý útvar, zajišťující 
přepravu zdrojů 

a zásob pro francouzské jednotky během 
I. světové války.  V dubnu 1917 Spojené 
státy oficiálně vstoupily do války.  Krátce po 
formálním založení byl útvar přejmenován 
na „American Field Service“ (Americká polní 
služba). Následně, do konce roku 1917, byly 
ambulance i kamiony American Field Service 
(AFS) kompletně začleněny do struktur 
ozbrojených sil Spojených států.
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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.

PŘIPOMEŇME SI 
ZLOMOVÉ BODY 
HISTORIE AFS

1915 1916 1917

21 rue Raynouard
A. P. Andrew 
nově formoval na 
nemocnici nezá-
vislou American 
Ambulance Field 
Service (AAFS), 
která pak v červnu 

1916 dostala od komtesy Villestreux a od 
členů rodiny Hottingeur  pozemek a nemo-
vitost v centru Paříže na 21 rue Raynouard 
k bezplatnému užívání pro potřeby ústředí 
AAFS až do konce války.

Díky výjimečné obětavosti a statečnosti řidičů ambulancí AFS 
jak v průběhu I. světové války pod vedením A. Piatt Andrewa, 
tak opětovně i během II. světové války v čele se Stephenem 
Galattim je dnešní AFS průkopnickou dobrovolnickou organi-
zací pro mezikulturní vzdělávání s přednostním zaměřením na 
středoškolské studenty a s ušlechtilým posláním: podporovat 
vzájemné porozumění mezi rozdílnými kulturami, napomáhat  
utváření mírumilovnějšího světa.



AFS Association
AFS jako sdruže-
ní bylo založeno 
v květnu 1920 
s cílem koordinovat 
a znovu zapojit dří-
vější členy American 
Field Service. Jimi 

nově otevřený program byl zaměřen na 
rozvoj přátelských vztahů a vazeb mezi 
Spojenými státy a Francií a do ukončení 
v roce 1952 sponzoroval celkem 222 post-
graduálních stipendií pro francouzské 
a americké studenty.

Začíná II. světová 
válka
AFS se znovu 
aktivovalo krátce 
po začátku II. svě-
tové války v roce 
1939 z iniciativy 
Stephena Galattiho 

a pracovalo pod jeho následným vedením. 
První skupina Američanů vyplula z New Yor-
ku 23. března 1940 a připojila se k americkým 
dobrovolníkům, kteří již v Evropě působili. 
Po německé invazi do Francie a ustavení 
vichistického režimu v červnu 1940 AFS své 
aktivity ve Francii pozastavilo.

AFS společně  
s armádami  
Británie a Francie
V roce 1941 se AFS 
oficiálně přičlenilo 
k britským vojen-
ským a francouz-
ským odbojovým 

silám a v následujících letech válečného kon-
fliktu pak dobrovolní řidiči AFS sloužili spolu 
s oddíly Francie, Británie, Polska, Austrálie, 
Nového Zélandu, Indie a Jižní Afriky na Blíz-
kém východě, v severní Africe, Itálii, Němec-
ku, Indii a Barmě, v závěru války pak opět ve 
Francii s První francouzskou armádou.

4

1920 1939 1941 – 1944

II. světová válka 
končí
Britskými silami 
byl dne 15. dubna 
1945 osvobozen 
koncentrační tábor 
Bergen-Belsen, dob-
rovolníci z AFS se 

významně podíleli na dopravě a distribuci 
jídla, zdravotnického materiálu a vybavení  
a pomáhali s evakuací 11 tisíc osob do 
evakuačních táborů zřízených v okolí. 
Do definitivního skončení války a do 
konce bezprostředních válečných útrap 
přemístilo 2 196 řidičů AFS více než 700 
000 raněných.

Výměnné  
programy AFS  
pro středoškoláky
V roce 1946 prezi-
dent AFS Stephen 
Galatti a řidiči AFS 
z obou světových 
válek otevřeli vý-

měnný program pro středoškolské studenty 
s cílem podpořit a udržet mezinárodní přá-
telství a porozumění v době poválečné. Již 
v roce 1947 přicestovala do Spojených států 
první skupina poválečných účastníků stipen-
dijního programu AFS. Cílem bylo probudit 
zájem americké veřejnosti, zainteresovat ji na 
poskytování stipendií a zapojit ji do budou-
cích programů AFS.

Američané  
v zahraničí
V roce 1950 byl 
spuštěn letní pro-
gram Americans 
Abroad (AA). 
Prvních devět 
studentů ze Spoje-

ných států prožilo několik měsíců v rodinách 
ve Francii, která v té době měla největší 
počet absolventů programu AFS. V následu-
jícím roce 1951 se AA letní program rozšířil 
do sedmi evropských zemí. V roce 1957 se 
nabídka nově otevřených několikaměsíčních 
programů s docházkou na zahraniční střední 
školu rozšířila do dalších zemí. 

1945 1946 – 1947 1950 – 1957



Podpora míro-
vějšího světa
AFS programy 
se rozvíjely 
i v průběhu 
dekády 60. 
let.  Skupina 
studentů zim-

ního programu v 60. letech se před svým 
odjezdem měla možnost osobně setkat 
s prezidentem Spojených států amerických 
ve Washingtonu, D. C. Prezident opako-
vaně vyzdvihl organizaci a její přínos pro 
diplomacii Spojených států a se stejným 
důrazem ocenil klíčové postavení AFS 
účastníků v procesu tvorby a podpory míru 
ve světě.

Internacionalizace  
a programová různorodost
V roce 1970 byli do předsta-
venstva AFS poprvé zvoleni 
noví členové, kteří nebyli ob-
čany Spojených států. O rok 
později se program AFS stal 
programem multinárodním: 

poprvé umožnil dvoustranné studentské výměny i s ji-
nými zeměmi než jen se Spojenými státy.  Na pracovním 
setkání odborníků, konaném v roce 1984 poblíž Mont-
realu a nazvaném Montreal Workshop, AFS formálně 
pojmenovalo své programy jako vzdělávací, artikulovalo 
jejich vzdělávací aspekty a v oficiálním dokumentu 
Educational Goals v 16 bodech zřetelně formulovalo 
vzdělávací cíle organizace. Dokument je platformou 
pro realizaci inovativních programů mezikulturního 
vzdělávání dodnes.

Deklarace  
partnerství
V roce 
1990 nové 
Mezinárodní 
představen-
stvo (AFS 
Internatio-

nal Board) schválilo tzv. „Articles of 
Partnership“ (stanovy partnerství), 
na jejichž základě je každý jednotlivý 
partner (národní organizace AFS) do 
systému zapojen a vázán smlouvou 
s AFS International. Do roku 1993 byla 
transformace na partnerskou strukturu 
oficiálně dokončena ve všech národ-
ních organizacích včetně Spojených 
států.
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2004 2014 – 2015

V červenci 
2004 vznikla 
ve Švýcarsku 
Nadace AFS za 
účelem ucho-
vání veškerého 
dědictví AFS 
a je držitelem 

jména a loga AFS. Ve stejném okamžiku 
Ward Chamberlin Jr., jeden z řidičů AFS 
ve II. světové válce a doživotní člen mezi-
národního představenstva AFS, společně 
s ostatními členy uctil památku zakladatele 
poválečného programu studentských 
výměn Stephena Galattiho. 

Sté výročí AFS
V současnosti je 
AFS jednou z nej-
větších dobrovol-
nických organizací 
svého druhu na 
světě. V roce svého 
stého výročí dosáhl 

počet absolventů programů AFS čísla 450 
000. Organizace bude i nadále poskytovat 
příležitosti ke kvalitnímu zkušenostnímu me-
zikulturnímu vzdělávání studentům, rodinám 
i dobrovolníkům. Propojením mezi naší filozo-
fií - učit se žít pospolu - a pojmenováním  
globálních problému 21. století se AFS hlásí 
ke svému podílu na budování otevřené glo-
bální komunity občanů odhodlaných stavět 
mosty mezi rozdílnými kulturami.

1960 – 1969 1970 – 1988 1989 – 1990

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



do 

15
zemí 

celkem  

59
účastníků

Program  
studium  
v zahraničí

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. 
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českých absolventů programu  
studium v zahraničí  

od 1990 do 2015 

Rok zážitků v Chile   

V srpnu 2015 jsem dorazil do městečka San Fernanda, 
kde mě s otevřenou náručí přivítala moje nová rodi-
na.  Počáteční obavy ze setkání se rozplynuly hned, jak 
jsem viděl úsměv mojí nové mamky a velký transpa-
rent v obývacím pokoji, kde bylo česky napsáno: VÍTEJ 
DOMA. Po nástupu do školy jsem se domluvil s třídní 
profesorkou, že mi dá dva měsíce na naučení se jazyka. 
Po krátké době jsem neměl problém se domluvit.  Hodně 
mi pomohla před odjezdem i moje profesorka španělšti-
ny v Čechách, v Chile jsem si “pouze” zvykal na rozdílný 
přízvuk, nová slova, nové skloňování a mnoho nových 
hojně užívaných tvarů (modismů). Díky mému “základu” 
z Čech jsem si vše osvojil a mohl se zapojit do konverza-
cí jak v rodině, tak ve škole.  Chile je plné přátelských lidí, 
kteří se vám vždy snaží vyjít vstříc a pomoct se vším, co 
je třeba. 

   A jak bych to vše zhodnotil? Myslím si, že pro dospíva-
jícího člověka není nic lepšího než cestovat a poznávat 
svět. Poznal jsem nové kamarády, získal jsem druhou 
rodinu, která je pro mě opravdu rodinou, tak jako já jsem 
pro ně členem jejich rodiny. Osamostatnil jsem se, naučil 
se, jaké jsou moje hranice a jak je posouvat, zdokonalil 
jsem se v novém jazyce. Dokázal jsem překonat zdánlivě 
těžké překážky a být otevřený novým výzvám, a proto 
programy od AFS všem doporučuji. 

Díky moc, Tomáš Svoboda

Evropa 

Asie a Oceánie   

Střední a Jižní Amerika 

SeverníAmerika   

Evropa   

Asie a Oceánie  

Střední a Jižní Amerika   

Severní Amerika   

47%

12%

17%

24%

33%

41%

21%

5%



Hostitelský program nabízí rodinám 
možnost poznat jiné kultury prostřed-
nictvím hoštění zahraničního studen-
ta. Rodiny přijímají nezištně na dobu 
předem určenou zahraničního stu-
denta či studentku do svého domova. 
Společně trávený čas vede k porozu-
mění jiným zvykům, k pochopení jiné 
kultury, a v důsledku toho ke zvýšení 
mezikulturní citlivosti. 
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Hostitelský 
program zahraničních absolventů  

hostitelského programu  
od 1990 do 2015

Rozhovor s paní Danou Strakovou, hostitelskou maminkou 
zahraničního studenta Agy (Abdul Ghani Aziiz) z indonéské 
Západní Javy   

Co vás motivovalo k zapojení se do hostitelského programu AFS? 

Dcera se zajímala o roční výměnné pobyty pro středoškoláky.  
Protože je to pro nás finančně náročná záležitost, rozhodli jsme  
se po zvážení, že by naše rodina mohla být hostitelskou rodinou 
pro zahraničního studenta.  

Aga (Abdul Ghani Aziiz) z indonéské Západní Javy je muslim.  
Jak se jeho náboženské vyznání projevuje na životě vaší rodiny?

Agovo vyznání nám do života nijak významně nevstupuje.  
Maximálně v kuchyni, protože nejí vepřové maso.

Než jste se rozhodli Agu přijmout, měli jste nějaké zkušenosti 
s lidmi vyznávajícími islám?

Ne, rozhodli jsme se na základě informací o chlapci. Jeho zájmy 
jsou v souladu s našimi.

Jak Aga tráví volný čas?

Aga se účastní mimoškolních přírodovědných projektů. Chodí na 
tréninky roztleskávaček Gymnázia Jihlava, účastní se vystoupení 
orientálních tanečnic skupiny Ištar. O víkendech jezdíme na výlety 
po celém Česku. 

Jak tento společný necelý rok hodnotíte?

Soužití s Agou je úžasné. Hned na počátku jsme mu popsali  
náš denní režim a stanovili si nová pravidla, která jsme postupně 
doladili ke spokojenosti všech. Zpočátku jsme komunikovali  
v angličtině, dnes už mluví plynulou češtinou. Mít v rodině  
zahraničního studenta je velkou životní zkušeností. 

Jaké jsou vaše plány po skončení programu Agy?

Aga se za rok vrátí do Čech, bude zde studovat vysokou školu. 
V naší rodině má už navždy své místo.

Evropa 

Asie a Oceánie   

Střední a Jižní Amerika 

SeverníAmerika   

Evropa   

Asie a Oceánie  

Střední a Jižní Amerika   

Severní Amerika   

47%

12%

17%

24%

33%

41%

21%

5%

z 

21
zemí 

celkem  

63
studentů 



Dobrovolnický 
program

Dobrovolníci AFS jsou nezbyt-
nou součástí organizace AFS.  
Prostřednictvím různorodých 
aktivit pomáhají šířit mezikulturní 
porozumění, podílejí se na náboru 
hostitelských rodin a zájemců 
o zahraniční programy formou 
prezentací na školách a veřejných 
akcí a během roku organizují pro 
rodiny a studenty aktivity.  
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DOS Praha  

•	 péče	o	17	hoštěných	studentů	
a jejich rodiny

•	 projekt	Svět	zblízka:	cyklus	pra-
videlných měsíčních besed pro 
veřejnost o různých zemích světa

•	 organizace	výročního	AFS	plesu	
v Restauraci Na Marjánce

•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a	dob-
rovolníky: bowling, Country days, 
bruslení, malování hrníčků, výlet 
do Budapešti, Amazing Race,  
Prahaton, piknik, návštěva praž-
ské ZOO, mezinárodní večeře, 
výlet do Drážďan, laser game, 
bowling, tančení salsy, výlet do 
berounských lesů, vánoční setkání

•	 informační	schůzky	pro	hostitel-
ské rodiny a zájemce o programy

•	 Eva	exchange	–	výměna	hosti-
telských maminek z DOS Praha 
a maminek z Belgie, Švédska, 
Rakouska a Itálie

•	 spolupráce	s	DOS	Ústecko	–	
workshopy a prezentace na škole 
v Mostě

•	 PR	akce:	Numismatická	výsta-
va, Budějovický Majáles, NGO 
market, Pražský Majáles, United 
Islands, festival Barevná devít-
ka, Be International, workshopy 
a prezentace na školách

dobrovolnických  
skupin

DOS Plzeňsko   

•	 péče	o	7	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a	rodiny:	bruslení	v	Plzni,	

venčení pejsků z útulku, přivítací bowling, výlet do Českého 
Krumlova, vánoční sraz studentů v Praze

•	 Eva	exchange	–	výměna	hostitelských	maminek	z	DOS	
Plzeňsko a maminek z Finska

•	 PR	akce:	projekt	AFS	nástěnek	–	nástěnka	na	Gymnáziu	
Václava Hraběte v Hořovicích, Gymnáziu Cheb a na Mikuláš-
ském gymnáziu v Plzni, workshopy a prezentace na školách

DOS Liberecko  

•	 péče	o	10	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a rodiny:	běžkování	 

v Jizerských horách, výlet na Sněžku, rafty na Jizeře,  
závěrečné grilování ve Kbelnici, setkání hostitelských  
rodičů v Turnově, odpoledne s mezinárodní kuchyní  
v Jičíně, adventní setkání na Sychrově, školení  
komunikace pro dobrovolníky

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	rodiny	a	zájemce	
o programy

•	 PR	akce:	festival	Jičín	město	pohádky,	Veletrh	pracovních	 
a studijních příležitostí Educa, Živá knihovna, workshopy  
a prezentace na školách
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aktivních dobrovolníků  
v roce 2015

DOS Brněnsko  

•	 péče	o	12	hoštěných	studentů	a	jejich	
rodiny

•	 akce	pro	studenty,	rodiny,	dobrovol-
níky a veřejnost: prezentace studentů 
Letem světem, výlet do Moravského 
krasu, závěrečný piknik, free Hugs+ 
seznamovací DOSí Stůl, mezinárodní 
večeře, vánoční setkání, vánoční brus-
lení, školení konstruktivní komunikace 
pro dobrovolníky, Chapter Exchange

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	
rodiny a zájemce o programy

•	 PR	akce:	festival	Jeden	svět,	Jarmark	
neziskových organizací, Veletrh střed-
ních škol, Týden města, workshopy 
a prezentace na školách

DOS Ústecko   

•	 péče	o	7	hoštěných	studentů	a	jejich	rodiny
•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a	dobrovolníky:	po-

sezení se studenty, rodinami a kontaktními oso-
bami, pálení čarodějnic, rozloučení se studenty, 
grilování se studenty a rodinami, výlet na hrad 
Sukoslav, mezinárodní večeře DOS Praha, bow-
ling se studenty a s rodinami, mikulášská besíd-
ka, výlet do Drážďan, rozloučení s trimestrální 
studentkou

DOS Pardubicko 

•	 péče	o	8	hoštěných	studen-
tů a jejich rodiny

•	 akce	pro	studenty,	rodiny	
a dobrovolníky:  bruslení 
a bowling, maturitní ples 
Pardubice, výlet do Wroc-
lavi,  koncert Majáles, slet 
čarodějnic, závěrečné gri-
lování s Brnem,  DOSí stůl, 
setkání rodin, Laser games, 
setkání v kavárně, odpoled-
ne s mezinárodní kuchyní, 

•	 PR	akce:	Den	rodiny,	
workshopy a prezentace 
na školách, AFS v knihovně 
pro Europe Direct – beseda 
o cestování a EVS

DOS Ostravsko  

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

posezení hostitelských rodin a studentů,  
vánoční bruslení se studenty

•	 PR	akce:	Výstava	učeň,	středoškolák,	vysoko-
školák, workshopy a prezentace na školách



Události  
a novinky 
v roce 2015
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Zahraniční školení  

Nad rámec národních vzdělávacích 
akcí v roce 2015 AFS podpořilo a vy-
slalo na 6 zahraničních školení celkem 
10 dobrovolníků. Mezikulturní vzdělá-
vání, práce s migranty a minoritami, 
motivace dobrovolníků byly tématy 
jednotlivých školení: školení pro ško-
litele, tzv.T4T - Be the Change, Bring 
the Change (Kypr), ICL with Migrants 
and Minorities (Maďarsko), Discover, 
Dream, DO II. (Bulharsko), Volunteer 
Summer Summit (Německo), DEAR21 
- Developing Educational Activities 
from Research in the 21st Century 
(Španělsko) a Training for Trainers on 
Active Citizenship (Velká Británie).

Vzdělávání dobrovolníků   

Klub odborných školitelů je v rámci AFS Mezikulturní pro-
gramy, o.p.s. skupina dobrovolníků, kteří poskytují vzdělá-
vací příležitosti uvnitř i vně AFS skrze metody neformálního 
vzdělávání. Během roku 2015 zrealizovali školitelé celkem 
27 školení pro 270 dobrovolníků. Největší školicí akce tzv. 
Megavíkendu, organizovaného týmem dobrovolníků, který 
se uskutečnil na ostravském Gymnáziu PORG, se zúčast-
nilo celkem 108 účastníků. Tématy školení byly: úspěšná 
komunikace a efektivní psychohygiena, aktivní občanství, 
média, prezentace na veřejnosti, konflikt management a role 
mezikulturního vzdělávání v souvislosti s aktuální migrací, jak 
porozumět svému tělu, osobní rozvoj a sebepoznání a kon-
text diverzity v AFS.

Poznej svého spolužáka 

Myšlenkou tohoto nového modelu v rámci hostitelského 
programu bylo pomocí krátkodobého pobytu vybraných stu-
dentů v jiné lokalitě v rámci ČR získat nové rodiny a zaujmout 
školy. V roce 2015 se na týden přestěhovali 3 studenti v rámci 
dobrovolnické skupiny Liberecko a v návaznosti na tento  
projekt se přihlásili 3 hostitelské rodiny na další školní rok. 
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Výstava „Bankovky a mince světa“

V dubnu se uskutečnila ve spolupráci s Evrop-
skou numizmatickou asociací výstava „Ban-
kovky a mince světa“. Hlavním cílem výstavy 
bylo přiblížit kulturní hodnotu bankovek a mincí 
z různých zemí světa pohledem zahraničních 
studentů AFS například z Filipín, Venezuely, 
Indonésie a Švédska. Výstava byla doprovázena 
vystoupeními studentů. Účastníci měli možnost 
zhlédnout thajský tanec a hru na venezuelský 
nástroj Quatro. Na závěr akce proběhla aukce 
národních suvenýrů, jejíž výtěžek putoval do 
Stipendijní sbírky Jaroslavy Moserové. 

Spolupráce se školami

Ve spolupráci s dobrovolníky se v roce 2015 
podařilo realizovat celkem 44 workshopů na 
21 školách. Na třídních schůzkách AFS zaznělo 
celkem 4krát. Proběhly 4 semináře pro peda-
gogy ve 3 dobrovolnických skupinách, celkový 
počet zúčastěných pedagogů se vyšplhal na 39. 
V neposlední řadě je třeba zmínit, že díky AFS na 
podzim roku 2015 vycestovala jedna z českých 
pedagožek do Itálie, kde strávila týden v italské 
škole, a na vyučovacích hodinách měla tak mož-
nost sbírat zkušenosti a následně je přivézt zpět 
do ČR do své školy.   

Startér 

Pro zájemce o program v zahraničí se 
v roce 2015 poprvé uspořádalo v rámci 
České republiky víkendové setkání AFS 
Startér. Cílem společně strávených říjno-
vých dvou dní bylo představit studentům 
nabídku programů AFS, zodpovědět si 
společně dotazy k přihlašování a samot-
nému pobytu v zahraničí a vyzkoušet si 
v rámci aktivit například nasimulovat pobyt 
v jiné kultuře. Za vydatné pomoci dobro-
volníků se zúčastnilo 18 zájemců, z nichž  
se 12  následně na program přihlásilo. 



Jakub Albl

Lukáš Andres

Kateřina Bakešová

Gabriela Balašová

Pavel Balatý

Pavlína Baldová

Kateřina Baštová

Lucie Bečvářová

Jiří Bělohlávek

Alena Bělohlávková

Anežka Bendová

Miriam Benešová

Jana Beránková

Niccolo Bertoldi

Zuzana Boháčová

Eva Bochová

Sofie Bojková

Andrea Brabcová

Anna Brabcová

Eva Brezovianová

Hana Brotánková

Veronika Brotánková

Kateřina Břendová

Michal Bugoš

Tereza Bucharová

Kateřina Cohnová

Lucie Coufalová

Valentino Cristini

Pavlína Čabounová

Diana Čechová

Kristýna Černá

Naďa Černíková

Barbora Černošková

Martin Černý

Lucie Čížková

Lenka Dědečková

Jiří Dienstbier

Jan Dlouhý

Denis Dobrovický

Jan Dočkal

Hana Doležalová

Petra Doležalová

Kristýna Dostálová

Zuzana Dostálová

Hana Doudová

Romana Dudková

Nasťa Faifrová

Barbora Fenclová

Petra Ferjenčíková

Anna Frankeová

Jana Frenštacká

Hana Fridrichová

Jakub Gamrot

Viktor Gilar

Kristýna Gilarová

Martina Gilarová

Tereza Gregorová

Javier Gutierrez

Klára Hájková

Tereza-Marie Hájková

Vojtěch Hamala

Adam Hanka

Ivana Hantschová

Eva Harlenderová

Helena Havelková

Yvona Havlásková

Jiřina Havlenová

Dana Havlová

Ondřej Havránek

Petr Hejda

Vanda Hendrychová

Jasmína Henniová

Michaela Hernychová

Kryštof Hes

Magda Hocková

Adriana Holanová

Renáta Holcová

Michaela Hollá

Karolína Honzejková

Bára Hovorková

Martin Hroch

Helena Hronová

Barbora Hrušková

Daniela Hrušková

Anna Huczalová

Vilém Hudák

Dagmar Humlová

Jan Husák

AKTIVNÍ DOBROVOLNÍCI
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Lidé v AFS 
SPRÁVNÍ RADA 

Lukáš Jandač – předseda

Terezie Vávrová – místopředsedkyně

Kamil Provazník – tajemník

Lucie Čížková – členka

Ondřej Škorpil – člen

Lubor Zoufal – člen

Karel Mikula  - člen

Kristýna Machová- členka

DOZORČÍ RADA

Jan Husák – předseda 

Jana Rottová – členka

Jaromír Šorf – člen 

Kamil Provazník – 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

Tereza Strmisková – koordinátorka 
programu studium v zahraničí

Jitka Blažková – koordinátorka  
marketingu (projekt ESF)

Šárka Houlíková – administrativní 
pracovnice (projekt ESF)

Sercan Selvi  – dobrovolník EVS



Klára Husáková

Adéla Chalupová

Michaela Charvátová

Kateřina Ihnačincová

Ivana Ilčíková

Veronika Jaklová

Karel Janásek

Lukáš Jandač

Václav Jandík

Klára Janíčková

Jarmila Jelínková

Josefina-Luisa Jelínková

Kateřina Jindráčková

Kamila Jonová

Helena Kačenová

Karolina Kania

Anežka Kervitcerová

Karla Kislingerová

Karolína Klablenová

Jana Kliková

Zuzana Kochová

Eliška Kolářová

Eliška Kolečkářová

Tereza Kompauerová

Anna Kopecká

Iveta Kopecká

Martin Kopecký

Barbora Koryntová

Barbora Kořánová

Blanka Koudelková

Šárka Koudelková

Jana Kousalová

Karolína Kousalová

Zuzana Kozáková

Dagmar Kozlová

Markéta Kráčmarová

Kristina Králová

Marie Králová

Vojtech Kramoliš

Anna Kremláčková

Ladislava Kreslová

Veronika Krolupperová

Eva Krylová

Martina Křížová

Otakar Kšír

Zuzana Kšírová

Karolína Kubínová

Michaela Kubištová

Jan Kyjonka

Blanka Lacmanová

Monika Landlová

Pavlína Landovská

Annette Larsson

Lucie Lettrichová

Ján Lipták

Michaela Lofflerová

Libuše Lopourová

Vít Macháček

Martin Machala

Kristýna Machová

Zuzana Majcová

Jan Makeš

Tereza Malá

Irene Manganini

Martin Mašek

Lucie Mašková

Ondřej Matoušek

Marie Mečířová

Niklas Mengel

Florian Merkle

Pavla Michálková

Karel Mikula

David Miškovský

Andrea Molnárová

Karina Molnárová

Markéta Nachtigalová

Tereza Navarová

Tereza Neuwirtová

Jakub Neužil

Monika Nikolova

Petra Nováková

Alena Novosadová

Emílie Novotná

Hana Osifová

Michaela Pacáková

Sandra Palúchová

Hana Petrová

Tiep Pham

Petra Pinkeová

Kamila Pinková

Barbora Píšová

Alena Plocová

Petra Pojerová

Kristýna Polášková

Petra Potužáková

Barbora Pražáková

Kamil Provazník

Karolína Puchmertlová

Jana Randa

Eva Regnerová

Barbora Reichmanová

Richard Roháč

Petra Rohlíčková

Martina Rosenbergová

Robert Rössler

Jana Rottová

Miriam Rutová

Veronika Rybinova

Marcela Rybová

Andrea Říhová

Anna Saidlová

Valerie Salajková

Lucie Samcová

Petra Sejfová

Zuzana Sejfová

Sercan Selvi

Milana Semenova

Jan Severa

Sharon Shlangman

Niels Schipper

David Schneider

Kateřina Slabá

Stanislava Sladká

Barbora Slavíková

Tomáš Slíva

Dana Sochorová

Michaela Sochorová

Martina Söllnerová

Alice Somolíkov á

Olga Somolíková

Pavla Soukopová

Eva Soukupová

Marek Staša

Kateřina Stašová

Stanislava Střebáková

Kateřina Sukdoláková

Eliška Svobodová

Ivana Svobodová

Michaela Svobodová

Monika Svobodová

Petra Sýkorová

Jakub Šámal

Petra Šandová

Helena Šářecová

Stanislav Šebesta

Petra Šebestová

Linda Šejdová

Ivana Šestáková

Robert Jonathan Šimon

Klára Šípová

Ondřej Škorpil

Eleanor Šmejkalová

Eva Šmejkalová

Ruth Šmelhausová

Jan Šmerhovský

Jaromír Šorf

Jaromír Šorf

Martina Šotková

Karolína Štajnerová

Markéta Štauberová

Katerina Štepánová

Nina Štěrbáková

Anežka Švecová

Antonín Teichmann

František Teichmann

Pavla Tejklová

Štěpánka Tetourová

Zuzana Therová

Alexandra Tinková

Ivana Tocháčková

Radek Toman

Markéta Tomášková

Kateřina Traburová

Anežka Trojanová

Martin Tuček

Adéla Týčová

Barbora Valášková

Martina Vaňková

Uliana Vasilyeva

Tereza Vávrová

Hanka Večerková

Ludmila Veřtátová

Jana Vobořilová

Lukáš Vodák

Julie Vohryzková

Helena Voverková

Marie Vyhlídková

Lucie Winklerová

Ludmila Zabloudilová

Lubor Zoufal

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

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organiza-
ce AFS Mezikulturní programy, o.p.s., která se skládá  
z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok 
končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních  
metod a další vysvětlující informace. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky  
za účetní závěrku
Statutární orgán organizace AFS Mezikulturní progra-
my, o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s český-
mi účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní sys-
tém, 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 souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními 
auditorskými 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 přiměřenou 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 auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik 
významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených 
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. 
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí  vnitřní 
kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěr-
ky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto po-
souzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli 
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému 
účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhod-
nosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 
odhadů provedených vedením i posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme  
získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro  
vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka s výhradou sku-
tečnosti uvedené výše, podává věrný a poctivý obraz 
aktiv a pasiv organizace AFS Mezikulturní programy, 
o.p.s. k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku její-
ho hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu  
s českými účetními předpisy.

Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené 
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu 
auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární 
orgán společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím 
nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní  
výrok. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se 
s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informa-
ce uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi 
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřo-
vání účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena 
v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto 
informace nejeví jako významně (materiálně) nespráv-
né. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že 
tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést 
v naší zprávě.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených  
ostatních informacích nic takového nezjistili. 

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 26. února 2016

                                              Ing. Miroslava Nebuželská
                                               oprávnění KAČR č. 2092

Zpráva nezávislého auditora
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2015  
(v tisících kč)   

AKTIVA

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Pohledávky z obchodního styku 261 321

Poskytnuté zálohy na zásoby 55 54

Ostatní pohledávky 41 40

Pohledávky za zaměstnanci 57 66

Nároky na dotace 69 0

Jiné pohledávky 19 19

Dohadné účty aktivní 0 0

Pokladna 19 26

Ceniny 20 64

Bankovní účty 4 415 4 840

Náklady příštích období 216 181

Příjmy příštích období 314 368

AKTIVA CELKEM 5 486 5 979

Vlastní jmění 1 266 1 266

Fondy 217 300

Účet výsledku hospodaření x -196

Výsledek hospodaření ve schval.řízení 202 x

Nerozdělený zisk minulých let 1 140 1 242

Dodavatelé 92 22

Přijaté zálohy 0 0

Ostatní závazky 0 2

Závazky vůči zaměstnancům 236 193

Závazky k institucím soc. a zdr. pojištění 143 112

Daň z příjmu 1 0

Ostatní přímé daně 44 36

Dohadné účty pasivní 61 58

Výdaje příštích období 6 6

Výnosy příštích období 2 078 2 938

PASIVA CELKEM 5 486 5 979

Stav k poslednímu dni 
účetního období
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Výkaz zisku a ztráty ke dni  
31. 12. 2015 (v tisících kč)

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

NÁKLADY

VÝNOSY

Spotřeba materiálu 73 55 128

Spotřeba energie 39 30 69

Opravy a udržování 21 15 36

Cestovné 223 43 266

Náklady na reprezentaci 40 31 71

Ostatní služby 2 298 7 410 9 708

Mzdové náklady 1 822 1 051 2 873

Zákonné sociální pojištění 560 378 938

Zákonné sociální náklady 41 31 72

Kurzové ztráty 125 96 221

Odpis nedobytné pohledávky 4 2 6

Jiné ostatní náklady 498 263 761

NÁKLADY CELKEM 5 744 9 405 15 149

Tržby z prodeje služeb 4 597 8 869 13 466

Úroky 3 2 5

Kurzové zisky 74 57 131

Jiné ostatní výnosy 611 280 891

Dary 1 367 368

Provozní dotace 52 40 92

VÝNOSY CELKEM 5 338 9 615 14 953

Výsledek hospodaření před zdaněním -406 210 -196

Daň z příjmu 0 0 0

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ -406 210 -196

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
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 nebyla zřízena za účelem podnikání. 
Jako svou hlavní činnost poskytuje vzdělávání se 
zvláštním důrazem na mezikulturní vzdělávání - 
hostitelský program, dobrovolnické a jiné progra-
my, podpora rozvoje dobrovolnictví a dobrovolnic-
ké činnosti.
Do hospodářské činnosti společnosti, v rámci níž je 
společnost oprávněna poskytovat výrobu, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten-
ského zákona, patří program studium v zahraničí.

Majetek 
V roce 2015 společnost neměla žádný dlouhodobý 
majetek.
 
Pohledávky a závazky
Společnost eviduje k 31. 12. 2015 pohledávky z ob-
chodního vztahu ve výši 321.000,- Kč a závazky 
z obchodního vztahu ve výši 22.000,- 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 2015 byl 
9. 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 3.882.454,- Kč (včetně 2 pracovních 
míst z projektů ÚP), z toho 0,- Kč na členy správní 
a dozorčí rady.

Dary a dotace
V roce 2015 byly společnosti poskytnuty dary  
ve výši 367.503,20 Kč. Celá výše byla použita na 
vzdělávací program studium v zahraničí. Dotace 
získává společnost v podobě projektů. V roce  
2015 byly poskytnuty Úřadem práce 2 dotace  
na pracovní místa (Rychlý návrat na pracovní trh 
a Pracovní start pro mladé Pražany) v celkové výši 
92.300,- Kč. 

Fondy
Společnost disponuje dvěma fondy: 

1. Fond Sbírka J. Moserové – účet 911. Zde se  
účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. 
Organizace měla v roce 2015 povolení pořádat 
veřejnou sbírku za účelem mezikulturního vzdě-
lávání pod č.j.S-MHMP/844046/2012 ze dne 
25. 7. 2012. Čistý výtěžek sbírky za rok 2015 byl 
7.065,- Kč. Spolu s čistým výtěžkem předcho-
zího roku, tedy celkem 24.159,64 Kč byl použit 
jako částečné stipendium na vzdělávací program 
studium v zahraničí. Po ukončení této sbírky do-
stala společnost povolení pořádat novou veřej-
nou sbírku se stejným účelem, názvem i číslem 
sbírkového účtu, pod č.j. MHMP 2080817/2015, 
a to od 9. 12. 2015. Na účet sbírky ke dni 31. 12. 
2015 nebyly zaslány žádné finanční prostředky. 
Stav na rozvahovém účtu 911 je tedy 0,- Kč.

2. Fond – rezerva AFS – účet 912 byl vytvořen se 
schválením vedení společnosti a slouží jako re-
zerva. Jejím zdrojem jsou hospodářské výsledky 
minulých let.

Výsledek hospodaření a daň z příjmů 
Za rok 2015 společnost vykázala ztrátu ve výši 
196.036,60 Kč. Daň z příjmu právnických osob  
činí 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, 

dovolte mi poděkovat dárcům a všem, kteří naši činnost  
jakýmkoli způsobem podpořili či průběžně podporují.  
Velmi si vážíme spolupráce se středními školami a velký  
dík patří vedení těchto škol i jednotlivým pedagogům,  
kteří se vstřícně a obětavě zapojují do programů AFS.
  
Upřímně si ceníme Vaší podpory a spolupráce, kterou  
vnímáme jako projev zájmu o šíření mezikulturního učení  
a porozumění mezi lidmi.

Děkujeme.  

Klára Kutišová
ředitelka

Česko-německý fond budoucnosti

OK-Puls, s.r.o.

AFS Intercultural Programs, Inc.

STASTO Automation, s.r.o.

PhDr. Vojtěch Balík

Ekonomická informační kancelář, s.r.o.

Kousalová Karolína

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
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107- 3271010247/0100

Stipendijní sbírka  
Jaroslavy Moserové

" Kdyby  je slovo ošidné,  

přesto mám za to, že kdy-

by 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


