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Vážení a milí přátelé,

otevíráte Výroční zprávu za rok 2017, která ukazuje 

rozsah naší práce za uplynulý rok. Pokračovali jsme 

v  trendu marketingového posílení našich programů, 

což se pozitivně projevilo především v náboru na pro-

gram Studium v zahraničí do některých zemí. Přesto 

celkový počet studentů na obou programech nedosáhl 

rozpočtovaného čísla, což se pochopitelně projevilo 

na hospodářském výsledku. Rok 2017 jsme skončili se 

ztrátou. Rozhodně se nám však dařilo na poli fundrai-

singu. Z celkem pěti projektů nám byly schváleny čtyři. 

Učitelé se tak mohou po následující dva roky vzdě-

lávat pod Operačním programem Praha – pól růstu. 

Česko-německý fond budoucnosti umožnil dalším 

celkem osmi mladým středoškolákům vycestovat a po-

znat německou kulturu, Ministerstvo školství, mládeže  

a  tělovýchovy České republiky podporuje i  nadále 

dobrovolnické aktivity a Nadační fond AVAST podpořil 

vzdělávací Megavíkend. 

Na poli dobrovolnických skupin došlo ke změnám v je-

jich vedení, což k naší společnosti patří a udržuje v nás 

pozitivní a žádoucí dávku adrenalinu. Děkuji právě ak-

tivním dobrovolníkům, otevřeným rodinám, obětavým 

učitelům, ti všichni jsou zdrojem pozitivního myšlení 

i aktivní hybnou silou společnosti. Je radost pracovat 

s lidmi, kterým není lhostejná budoucnost našich dětí, 

celého světa a kterým je jasné, že neformální vzdělává-

ní je neodmyslitelnou součástí dnešní doby. 

Na závěr mi dovolte poděkovat týmu v  kanceláři za 

profesionální nasazení, podporu a péči o naše studen-

ty, rodiny, učitele a dobrovolníky. 
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AFS  
ve světě

AFS tVOŘÍ CElOSVĚtOVOu SÍŤ 

VÍCE NEŽ 65 PARtNERSK ÝCH OR-

GANiZACÍ , KtERÁ VZNiKlA PŘED 

100 lEtY Z  iNiCiAtiV Y AMERiC-

K ÝCH DOBROVOlNÍKŮ. PARt-

NERSKÉ ORGANiZACE SDRuŽuJE 

SPOlEČNÉ POSlÁNÍ , KtERÝM JE 

ZPROStŘEDKOVAt CO NEJVĚt-

šÍMu POČtu liDÍ MEZiKultuR-

NÍ POZNÁNÍ PROStŘEDNiCtVÍM 

SV ÝCH V ÝMĚNNÝCH PROGRAMŮ. 

MŮJ NEJVĚtšÍ ZÁŽitEK V ČESKu - ESEJ RiCCARDA Z itÁliE, 
KtEROu NAPSAl V ČEštiNĚ PO ROCE StuDiA V ČESKu 

Já opravdu nevím, jestli by se dalo mluvit jen o jednom z mých zážitků tady v České republi-

ce. Myslím si, že každý den prožívám část mého „největšího zážitku“, že každý den se potká-

vám s někým novým, učím se něco nového a hlavně jsem vděčný za to, že prostě mám šanci 

žít v této zemi a být „ten nový student z Itálie“. Nikdy nezapomenu na moment, kdy moje 

letadlo dorazilo na letiště Václava Havla v Praze, na moment, kdy jsem poprvé potkal mé 

české spolužáky v Přerově (a pak v Litovli), anebo když jsem si uvědomil, že vaše „Ř“ dobře 

vyslovuji. Podle mého názoru Česká republika je inspirativní země, rozmanitá vlast, plná 

tradic a s vyváženým životním stylem. Prostě miluju, jak rychle a jednoduše se tady cestuje, 

jak hezké je se vždy setkávat se všemi mými kamarády a výjimečnými lidmi, jak divné je vy-

zkoušet nové kulinářské speciality a jak uspokojivé je, když se mi daří komunikovat v češtině 

trošku líp každý den, krok za krokem. Řekl bych, že celá zkušenost je jako hra Tetris: stavíte 

své pravé já, z cihel všech barev a tvarů, a zároveň se snažíte dokonale propojit a přizpů-

sobit se v každé situaci. Roční zkušenost je hluboký měnící se proces. Naučíte se ovládat 

instinkty, stáváte se plně nezávislými a samostatnými. Rozvíjíte své vize a vášně. Než jsem 

přišel sem, nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl milovat cestování tak jako teď, a naučil 

jsem se být sebevědomý, respektovat sám sebe a své okolí a žít pozitivně každý den. Našel 

jsem svoji vlastní rovnováhu. Myslím, že nebudu nikdy mít dost slov, abych poděkoval všem 

lidem, kteří mi to umožnili. Teď už mi zbývají pouze dva měsíce tady v Olomouci, ale nebu-

de to sbohem, Česko. Budu navždy nosit ve svém srdci každý den tohoto roku společně se 

všemi lidmi, se kterými jsem se potkal, a každé místo, které jsem viděl, a doufám, že jednoho 

dne budu moct všechny navštívit znovu.

RiCCARDO GABRiEl BOt

Každoročně vysílá AFS přes 12 000 mla-

dých 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 In-

ternational. V roce 1996 byla organizace 

zaregistrována jako samostatné občan-

ské sdružení, které se transformovalo na 

obecně prospěšnou společnost a  pod 

názvem AFS Mezikulturní programy, 

o.p.s. funguje od 3. ledna 2014



Studium v zahraničí

FRANtišEK Z liBERCE StRÁVil ROK V itÁlii  

Je velmi těžké říci, jak se vlastně cítím po deseti měsících života v jiné zemi, kde jsem se 

aklimatizoval natolik, že jsem se cítil být jejím občanem.

Poslední měsíce v Itálii pro mě byly velmi zážitkové. Hodně jsem cestoval, viděl hodně míst, 

poznal mnoho lidí. Ve svém vlastním světě jsem se již cítil sebejistě a bezpečně, vytvořil 

jsem si krásný vztah s hostitelskou rodinou, našel jsem si pravého kamaráda a snažil se stih-

nout, co se dá. Ve škole jsem se aktivně zapojoval do všech hodin, doma pročítal italskou 

beletrii, a tak mi poslední měsíce velmi rychle utekly. Poslední týden byl sentimentální, ale 

věděl jsem už dávno, že to jednou musí skončit, že musím domů a také, že doma na mě čeká 

rodina, přítelkyně a vlastní postel.

Když jsem se pak vrátil domů, byl to pro mě zážitek možná ještě větší než první dny v Itá-

lii. Musel jsem si znovu zvykat na staré známé věci, jako například na češtinu (první den 

po příletu jsem opravdu nebyl schopný automatické reakce v češtině), počasí, chování lidí 

a českou kuchyni. Také mě čekalo hodně věcí, které nezůstaly stejné, ale změnily se, a tak 

jsem objevoval a poznával změny doma, v rodině, u kamarádů, ve městě a ve škole.

Teď, když od mého příletu domů uběhl krátký čas, si konečně uvědomuji, co všechno mi 

rok v Itálii přinesl, co jsem se naučil, a myslím, že s postupem času toho objevím ještě více.

Během toho roku jsem se potkal s celou řadou situací, se kterými bych se nemohl potkat, 

kdybych zůstal v České republice, a právě díku tomu jsem se toho hodně naučil. Je těžké 

vylíčit množství podnětů, které na mě neustále působily a které mě nutily přemýšlet o mém 

postoji k životu a pohledu na svět.

A tak jsem teď mnohem otevřenější světu, vím, že svět není jen naše malá zemička, ale je 

veliký, různorodý a já bych ho chtěl postupně objevovat. A teď už se toho nebojím, proto-

že vím, že ať už jsou lidé odkudkoliv, vždycky existuje způsob dorozumění a vzájemného 

porozumění.

O trochu více jsem také poznal a hlavně pochopil českou kulturu a mou vlastní rodinu. Uvě-

domil jsem si, že si nežijeme vůbec špatně a jsem hrdý na svou národnost. Dále si pak více 

vážím mé rodiny a jsem opravdu rád za výchovu a lásku, kterou mi dali. Takže rád cestuji, 

ale poté se vždy rád vrátím domů. Krom toho jsem také více poznal sám sebe. V něčem 

jsem se utvrdil, jiné názory přehodnotil a další naprosto změnil. Ve zkratce, vím, co a proč 

chci studovat, tuším, čím se chci živit a vím, koho volit v příštích volbách a vím proč. Ale co 

je podle mého to nejdůležitější, co jsem si odnesl z programu? Život je dlouhý a my se stále 

máme co učit.

FRANtišEK tEiCHMANN

Program studium v zahraničí nabízí mož-

nost českým středoškolákům vycesto-

vat a studovat v jiné zemi. Cílem těchto 

programů není pouze získat znalost no-

vého jazyka, ale především porozumět 

odlišnostem mezi kulturami, naučit se je  

respektovat, a  podpořit tak smysl pro 

toleranci. Programy se realizují v zemích, 

kde má AFS své partnerské kanceláře. 

Poprvé jsme vyslali studenty do Irska 

a  do Srbska, po dlouhých 8 letech do  

Lotyšska a Dominikánské republiky a po 

10 letech i do francouzské části Kanady.
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do 

22
zemí 

celkem  

58  
účastníků 

českých absolventů programu 
studium v zahraničí od 1990 

do 2017 

Evropa

Asie a Oceánie

Střední a Jižní Amerika

Severní Amerika

53 %

12 %

16 %

19 %



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. Společ-

ně trávený čas vede k  porozumění ji-

ným zvykům, k  pochopení jiné kultury, 

a v důsledku toho ke zvýšení mezikultur-

ní citlivosti. 

Poprvé jsme hostili studentku z Finska.

Hostitelský program 
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z 

24
zemí 

celkem  

67 
studentů 

zahraničních absolventů  
hostitelského programu  

od 1990 do 2017

RODiNA NEDBAlOVÝCH HOStilA StuDENtKu Z iNDiE 

Dobrý den, jsme hostitelskou rodinou studentky Priyi z Indie.

Musím říct, že je to skvělá zkušenost. Nelituji, že jsme do toho šli, i když zpočátku jsme měli 

strach, jaké to bude, jak se budeme dorozumívat, sžívat s mladým člověkem, který je z jiné 

části planety. Ale zároveň to bylo výzvou. Máme za sebou polovinu, je nám krásně.

 Priya je skvělá, užívá si evropský život, líbí se jí tady. Je to výborná zkušenost pro naše 

děti. Nejmladší syn, který má 4 roky, mluví krásně anglicky, nejstarší dcera si zase zkusila, 

jaké to je mít staršího sourozence. Zakouší tak pocity „prostředních“ sourozenců. Určitě 

jsou rozdíly, priority apod…, ale je nedocenitelné vidět svět z jiné perspektivy. Například mi 

Priya vysvětlila, že u nich se dětem neděkuje, ani se o nic neprosí. Je pro mě nezvyklé, že 

dítě požaduje, abych si sedla a je jeho povinností mi nachystat jídlo, nebo že mi nedovolí 

nést tašku s nákupem, protože je to jeho práce. Je to krásně nastavené okno – pohled do 

výchovy jiných národů a moc se mi to líbí.

Otevírají se obzory, člověk se mění, tvaruje. Myslím, že hoštění zahraničního studenta bylo 

dobrým rozhodnutím. Navázání nových přátelství, najednou se ta planeta zmenšila. To, co 

mi ještě před rokem přišlo jako naprosto nedostupné, mi přijde, jako by bylo vedle. Když 

jsme si Priyu vezli domů, uvažovala jsem, jak jí musí být, jiná příroda, jiné klima, zvyklosti, 

jaké to bude… A ano, občas dochází k nedorozuměním, protože je to jiná kultura, ale nějaká 

obrovská srážka světů to není, člověk musí být empatický, dívat se, vnímat, přijímat. Pak mu 

to dá neskutečně moc.

Spolu s přijetím Priyi se otevřel náš dům i pro ostatní studenty, tomu se říká kontakt se svě-

tem. Doslova. Víme, že svět je malý… A nic není nedosažitelné, všechno jde, když se chce, 

když se hledají cesty. Nejsme typickou českou rodinou, protože máme šest dětí, z čehož 

jsou tři děti osvojené, ale věřím, že i tak, přes všechen ten ruch, který tady je, dáme Priyi ze 

sebe maximum, aby si jednou řekla, že ten rok na Moravě měl smysl a řadila ho k hezčím 

částem svého života. Jsem ráda, že jí rodiče tu šanci dali, ne každý má tu odvahu, poslat dítě 

„do světa na zkušenou“, jsem ráda, že jsme ji dostali my. A věřím, že nehostíme naposledy, 

že tuto zkušenost ještě někdy zopakujeme.

S pozdravem

NEDBAlOVi 
hostitelská rodina z Holešova

Evropa

Asie a Oceánie

Střední a Jižní Amerika

Severní Amerika          

39 %

33 %

24 %

4 %



Dobrovolnický program
Dobrovolníci jsou neodmyslitelnou součástí AFS a též hybnou si-

lou celé organizace. Zajišťují program pro AFS studenty, organi-

zují nejrůznější aktivity na podporu porozumění mezi kulturami, 

pomáhají s  náborem a  péčí o  hostitelské rodiny a  studenty se 

zájmem o zahraniční studium. Pořádají workshopy a prezentace 

o pobytu v  zahraničí na středních školách, reprezentují AFS na 

veřejných PR akcích, festivalech a veletrzích, organizují kulturní, 

vzdělávací a sportovní aktivity pro rodiny a studenty. 

DOS PRAHA  

•	 péče	o 37	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny

•	 akce	pro	hoštěné	studenty,	rodiny	a dobrovolníky:	bruslení,	

běžky, procházka Divokou Šárkou, Amazing Race, výlet na 

Říp, mezinárodní večeře, vánoční pečení, zahraniční výlety do 

Budapešti a Krakova, filmová noc, bowling, grilování

•	 PR	akce:	NGO	market,		RefuFest	s živou	knihovnou,	Den	Asij-

ské kultury, FreeHugs, Merkado festival, Poznejme se sousedé, 

Zažít město jinak s živou knihovnou, konference Umění žít 

spolu, velké letákové akce na nábor studentů a rodin, podnět 

k obnovení národního účtu (afscze) na Instagramu k propagaci 

na sociálních sítích, vytvoření účtu DOS na Instagramu 

•	 Školy:	besedy	a prezentace,	účast	na	třídních	schůzkách,	

pomoc s prezentacemi a besedami na školách v jiných DOS, 

podnět k účasti na konferenci Asociace ředitelů gymnázií

•	 Country	days	–	pravidelné	prezentace	hoštěných	studentů	

o svých zemích

•	 zahájení	spolupráce	s Mezinárodní	cenou	vévody	z Edinbur-

ghu, které se účastní studenti na ročním programu

•	 setkání	bývalých	hostitelských	rodin

•	 akce	pro	vysílající	studenty:	bowling,	2x	Startér

•	 akce	pro	veřejnost:	Prahaton

DOS PlZEňSKO  

•	 péče	o 13	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny

•	 akce	pro	hoštěné	studenty,	rodiny	a dobrovolníky:	Air	Park	

Zruč u Plzně, lyžařský pobyt na horách s výletem na Sněžku, 

výlet na Karlštejn a Velkou Ameriku, pozorování Měsíce na 

hvězdárně Rokycany, výlet na lodích, společný výlet budou-

cích hostitelských rodin na zámek Český Šternberk, přivítání 

studentů táborákem, výlet na zříceninu hradu Radyně, výlet 

na rozhlednu Kotel u Rokycan, procházka Plzní -  seznámení 

s centrem města, účast na Techmania Plzeň, mezinárodní veče-

ře, Valdecké buřtění

•	 Živá	knihovna	na	gymnáziu	v Plzni	
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DOS liBERECKO  

•	 péče	o 14	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny

•	 akce	pro	studenty,	dobrovolníky	a rodiny:	víkendové	setkání	

rodičů s dobrovolníky, výlet na Kost, výlet na Žalý, rafty Malá 

Skála, závěrečné grilování ve Kbelnici, setkání rodin s dobrovol-

níky, odpoledne s mezinárodní kuchyní 

•	 informační	schůzky	pro	hostitelské	rodiny	a zájemce	o programy

•	 schůzka	a školení	nových	hostitelských	rodin

•	 PR	akce:	festival	Jičín	město	pohádky,	Živá	knihovna	v Liberci	

a v Jičíně, workshopy a prezentace na školách, články do novin



DOS PARDuBiCKO

•	 péče	o 10	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny

•	 nový	člen	managementu	–	znovuobnovení	a stabilizace	dobro-

volnické	základny

•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a dobrovolníky:		Den	rodiny-grilová-

ní,	sraz	v Hradci	Králové,	Dosí	stůl	na	gymnáziu	v Pardubicích,	

mezinárodní	večeře	

•	 PR	akce:	na	Gymnáziu	J.K Tyla	v Přelouči,	Den	otevřených	dveří	

v Přelouči,	prezentace	na	střední	škole	v Hořicích,	prezentace	

na	gymnáziu	v Pardubicích,	účast	na	Veletrhu	cestovního	ruchu	

v Pardubicích	

DOS BRNĚNSKO

•	 péče	o 18	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny

•	 akce	pro	studenty,	rodiny,	dobrovolníky	a veřejnost:	výlet	

do Vídně, výlet „Cesta za pokladem (Zlín)“, závěrečný piknik 

v Brně, mezinárodní večeře, vánoční setkání, free hugs + sezna-

movací dosí stůl

•	 PR:	přednáška	o dobrovolnictví	na	gymnáziu	v Brně,	přednáš-

ka	na	Gymnáziu	Bystrc,	tamtéž	účast	na	třídních	schůzkách,	

veletrh středních škol v Brně 
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DOS OStRAVSKO  

•	 péče	o 11	hoštěných		studentů	a jejich	rodiny

•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a dobrovolníky:	Laser	Game,	meziná-

rodní	večeře	v Brně,	výlet	do	muzea	Svět	techniky	v Ostravě

•	 PR	akce:	prezentace	na	školách	v Krnově,	Ostravě,	Frýdku	Míst-

ku,	přednáškový	večer	v knihově	v Krnově

DOS ÚStECKO  

•	 péče	o 10	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny

•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a dobrovolníky:	posezení	se	studenty	

(piknik), bowling a motokáry v Teplicích, Laser game v Mostě, 

tradiční pálení čarodějnic, výlet na farmu v Braňanech – jízda 

na koních, účast na mezinárodní večeři v Praze

•	 	PR:	představení	AFS	na	školách	– Most a Teplice

8 
dobrovolnických	
skupin	po	celé	
České	republice		

aktivních dobrovolníků  
v roce 2017

DOS OlOMOuCKO  

•	 péče	o 5	hoštěných	studentů	a jejich	rodiny

•	 v 	listopadu	2017	DOS	oslavila	1	rok	od	svého	založení	

•	 současný	stav:		9	dobrovolníků	

•	 akce	pro	studenty,	rodiny	a dobrovolníky:	výlet	na	Svatý	

kopeček	v Olomouci,	bruslení	se	studenty,	mezinárodní	večeře	

v Brně,	vánoční	setkání	plné	povídání	a sdílení	tradic

•	 PR	akce:	prezentace	na	školách	v Prostějově	a v Přerově



VZDĚlÁVÁNÍ DOBROVOlNÍKŮ

Klub odborných školitelů je v rámci AFS Mezikulturní programy, o.p.s. skupina dobrovolní-

ků, kteří poskytují vzdělávací příležitosti uvnitř i vně AFS skrze metody neformálního vzdě-

lávání. V roce 2017 se v klubu odborných školitelů stabilizovalo vedení a do klubu přibyli 

noví členové. V roce 2017 zrealizovali školitelé celkem 22 školení pro 190 dobrovolníků. Nej-

větší školicí akce AFS, tzv. Megavíkendu, se zúčastnilo celkem 101 účastníků, z toho proza-

tím rekordních 18 účastníků ze zahraničí. Již 11. ročník Megavíkendu proběhl na Biskupském 

gymnáziu Brno a proběhlo na něm 10 školení a workshopů. Tématy školení byly:  Efektivní 

komunikace, Základy grafického designu, Would Lara Croft Dance to Despacito?, Crisis Ma-

nagement, Intercultural learning – daily bread of an AFS-mentor, Jak na organizování akcí, 

Psychohygiena a relaxace, What makes democracy stable?, Can startup thinking be applied 

to AFS? a První pomoc.

V červenci 2017 se poprvé v České republice konalo mezinárodní školení pro školitele, tzv. 

T4T (Training for trainers), na které přijelo 17 účastníků ze sedmi zemí celého světa. Hlavním 

tématem bylo „Aktivní občanství ve střední a východní Evropě.“

události a novinky 
v roce 2017
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ZAHRANiČNÍ šKOlENÍ 

Nad rámec národních vzdělávacích akcí 

v roce 2017 AFS podpořilo a vyslalo na 

4 zahraniční školení celkem 6 dobrovol-

níků a jednoho pedagoga. Byla to škole-

ní National Qualified Trainers Workshop 

(Maďarsko), Volunteer Summer Summit  

(Norsko), The Leading Edge (Skotsko),  

5th annual training weekend trAinFS 

(Maďarsko).  

t4t ANEB VZDĚlÁVÁNÍ šKOlitElŮ  

V červenci 2017 se historicky poprvé v České republice konalo mezinárodní školení pro 

školitele, tzv. T4T (Training for trainers), na které přijelo 17 účastníků ze sedmi zemí celého 

světa, 7 účastníků byli školitelé z našeho českého KOŠe. Hlavním tématem bylo Aktivní  

občanství ve střední a východní Evropě. 

V  rámci školení pro školitele se účastníci připravují na organizaci školení po metodické  

a odborné stránce a osvojují si teoretické i praktické znalosti. 

V AFS pracujeme s paradigmatem neformálního vzdělávání, které má svá specifika – opro-

ti formálnímu vzdělávání, které je uplatňováno z velké části v institucionálním vzdělávání, 

závisí v prostředí neformálního vzdělávání proces i výsledek učení na spolupráci školitele 

a účastníků. Pro školitele je proto vždy zásadní, aby dokázali pracovat se skupinou, uměli 

odhadnout a pozitivně ovlivňovat její dynamiku a aby dokázali své účastníky motivovat.

Nedílnou součástí bylo i praktické ověření nově nabytých dovedností, a to na celodenním 

školením pro externí účastníky, které se velmi vydařilo. Některé části tohoto závěrečného 

školení byly tak dobře připraveny, že si poté našly cestu až na Megavíkend.

StiPENDiA  

Tak jako každý rok jsme i v roce 2017 nabídli částečná stipendia nadaným studentům. 

Díky Česko-německému fondu budoucnosti, STASTO Automation, s.r.o. a díky prostřed-

kům ze Stipendijní sbírky Jaroslavy Moserové vycestovali v  roce 2017 studenti za svým 

snem do Německa, Rakouska a Argentiny. 

Těší nás, že tak umožňujeme studovat v zahraničí většímu počtu středoškoláků. 



SPOluPRÁCE SE šKOlAMi V ČÍSlECH

Školy představují klíčové partnery zahraničních programů AFS. Naším cílem je rozvíjet 

kritické myšlení žáků prostřednictvím zahraničních programů, které umožňují autentické 

setkání zástupců odlišných kultur, etnik i náboženských vyznání. Na podzim 2017 zasedli 

zahraniční studenti AFS celkem do 47 škol po celé ČR. Převážná většina hostí AFS studenty 

pravidelně téměř každý rok. 

Zrealizovali jsme 51 prezentací na středních školách, ale i na školách základních, v knihov-

nách, během třídních schůzek nebo dnů otevřených dveří škol. Uskutečnili jsme třídní  

výměnu mezi školami ze Středočeského kraje a z Itálie, vyslali jsme zástupkyni školy Morav-

skoslezského kraje na Letní dobrovolnický summit na Island. Zaměřujeme se i na vzdělávání 

pedagogů. Kromě kurzu Jak zapojit cizince do výuky, kterého se letos zúčastnilo celkem 

11 pedagogů z 8 škol, jsme navázali na loni započatou tradici a uskutečnili jsme odbornou 

debatu pro pedagogy Vzdělání pro život II. – jak na legislativu. V neposlední řadě, díky do-

taci z OP Praha – pól růstu, se v září spustil komplexní vzdělávací program pro pedagogy 

na celkem pěti školách. 

POHlED ODJiNuD  
– VZDĚlÁVACÍ PROJEKt 
PRO PEDAGOGY

AFS Mezikulturní programy, o.p.s. nabí-

zí vzdělávací příležitosti nejen pro stu-

denty středních škol. Pedagogům, kteří  

pracují se žáky z  odlišného kulturního 

prostředí, poskytujeme materiály, semi-

náře i  konzultace, jak cizince do výuky 

zapojit. Od září 2017 do července 2019 

realizujeme projekt Pohled odjinud, kte-

rý má za cíl podpořit pedagogy ještě 

komplexněji. A to díky dotaci Operační-

ho programu Praha – pól růstu. 

V rámci projektu čeká na 20 pedagogů 

základních a  středních škol na území 

hlavního města Prahy ucelený 40ho-

dinový vzdělávací program. Jeho sou-

částí je zahraniční stáž nebo účast na 

mezinárodním summitu AFS v  Norsku 

či mezinárodní konferenci pro pedago-

gy v Istanbulu. Cílem zahraničních stáží, 

summitu i konference je nechat pedago-

gy nahlédnout do realit odlišných vzdě-

lávacích systémů i  odlišných států. Své 

znalosti si budou účastníci prohlubovat 

offline i online. V rámci projektu připra-

vujeme akreditaci dvou kurzů na MŠMT 

- Jak zapojit cizince do výuky a Komu-

nikovat a domluvit se.  Zároveň vyvíjíme 

e-learning, který má za cíl znalosti z kur-

zů prohloubit a  propojit s  každodenní 

praxí pedagogů ve škole. Nedílnou sou-

částí projektu je konference Vzdělání pro 

život Praze, na které vystoupí čeští i me-

zinárodní odborníci z řad expertů na da-

nou problematiku a zástupců škol. Více 

na http://www.afs.cz/pohled-odjinud/ .

Otevíráme  
české školy světu 
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VZDĚlÁNÍ PRO ŽiVOt i i .  ZAHRANiČNÍ StuDENti VE VAšÍ 
šKOlE

Hlavní témata druhého ročníku odborné debaty se vedle praktické práce v hodinách se 

zahraničními studenty s odlišným mateřským jazykem, jiným etnickým i náboženským pů-

vodem dotýkala také legislativních výzev. 

31. března měli zástupci z více než dvaceti škol od Teplic až po Frýdek-Místek možnost 

diskutovat se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i sdílet příklady dobré 

praxe svých škol. Účastnící debaty tvořili pestrou mozaiku těch, kteří s AFS na výměnných 

programech spolupracují po dvacet let, ale dostavili se i ti, kteří se do hostitelského progra-

mu zapojit teprve plánují. 

K tématu se ve svých příspěvcích vyjádřil tehdejší náměstek ministryně školství Stanislav 

Štech,	Jaromír	Krejčí	z odboru	legislativy,	zástupkyně	Gymnázia	Teplice	Marcela	Řeháková,	

ředitel Střední průmyslové školy, Obchodní akademie, Jazykové školy s právem státní jazy-

kové zkoušky Frýdek-Místek, p.o. Martin Tobiáš, ale i absolventka programu Yue Ma z Číny.

StŘÍPKY ZE šKOlNÍCH lAViC   

„Chci jen velmi krátce poděkovat za dosavadní spolupráci, napsat Vám, že pro naši ško-

lu je opravdu radost s AFS spolupracovat, pro naše žáky pak úžasná příležitost rozšířit si 

mezikulturní povědomí. K poslednímu roku chci napsat, že Maria Ventura byla vnímavou, 

pozornou a milou žákyní, účastnila se radostně všech akcí školy, našla si mnoho kamarádů 

a bude nám určitě chybět. Jedinou chybou je asi to, že vzhledem k tomu, že naši žáci vítali 

možnost komunikace v angličtině, Maria sice česky rozumí, ale moc nemluví. Ještě jednou 

děkujeme.“ 

Gymnázium	J.	K.	Tyla,	Hradec	Králové

„Zoltán byl významným členem třídy, se spolužáky kamarádil. Ač nepokročil  v přírodověd-

ných  předmětech, češtině se věnoval velmi svědomitě a výsledek je neuvěřitelný.  Za rok 

mluví plynně česky a dokonce dobře píše.  Měl svůj cíl a ten si splnil. (…)Spolupracovalo se 

s Vámi výborně. Děkuji za rychlou komunikaci z Vaší strany (…). Přeji Vám a Vašim kolegům 

a kolegyním  krásné léto, ať máte radost ze zahraničních  studentů a ať všichni svůj  nový 

školní rok  v České republice - ve školách i v rodinách zahájí  hladce.“

Gymnázium	Jana	Nerudy,	Praha

„Byli	 jsme	velmi	rádi	za	Priyu	u nás	na	AG.	Velmi	rád	zde	přivítám	dalšího	zahraničního	

studenta. To, že zatím nevyšla žádná místní hostitelská rodina je mi velmi líto. Snad se to 

podaří. Priya byla příjemným studentem a určitě přínosem pro spolužáky i vyučující. Vám 

moc děkuji za spolupráci. Vždy jste nás pěkně informovala. Opravdu moc děkuji.“

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

„Letície je výbornou studentkou, parťačkou a skvělým člověkem, bude se nám po ní určitě 

moc stýskat. Myslím, že děláte užitečnou práci a pokud někdy opět budete potřebovat 

umístit zahraničního studenta na střední školu, rádi vám pomůžeme. Mnoho dalších úspě-

chů a hezké léto.“  VOŠZ a SZŠ, Trutnov, Procházkova 303

„Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2016/2017. Mohu Vám sdělit, že pobyt Apey na 

našem gymnáziu byl přínosný pro naše gymnázium i naše studenty. Věříme, že byl také 

přínosem pro Apeu, která byla naším „sluníčkem“ a měli jsme ji rádi.“

Gymnázium	Václava	Hlavatého,	Louny,	Poděbradova	661,	p.o.
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lidé 
v AFS
SPRÁVNÍ RADA 

Lukáš Jandač – předseda

Jana Kousalová – místopředsedkyně

Adam Hanka 

DOZORČÍ RADA 

Lubor Zoufal 

Iva Nosková 

Tomáš Kostkan  

NÁRODNÍ KANCElÁŘ 

Klára Kutišová  

– ředitelka 

Ivana Krystová  

– finanční a provozní manažerka 

Tereza Branžovská  

– programová vedoucí

Sandra Hamissová  

– koordinátorka organizačního rozvoje

Kristýna Polášková  

– koordinátorka spolupráce se školami 

Monika Janovská  

– koordinátorka hostitelského programu

Tereza Hlavínová  

– koordinátorka programu studium 

v zahraničí

Zuzana Konečná   

–  marketing/PR

Ivana Antošová  

– design 

Jarmila Jelínková  

– koordinátorka projektu ESF

Michaela Löfflerová  

– koordinátorka projektu ESF
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Adamíková Pavla
Andršová Andrea
Andrštová Jarmila
Appelt Šimon
Aziiz	Abdul	Ghani
Bajerová Jana
Bajsa Ondřej
Bakešová Kateřina
Balašová	Gabriela
Balatý Pavel
Baldová Pavlína
Bašová Hana
Běhal Jan
Bělavová Klára
Bělohlávek Jiří
Bělohlávková Alena
Bendová Anežka
Beran Martin
Beránková Jana
Bochová Eva
Brabcová Andrea
Brabencová Alena
Brotánková Hana
Brotánková Veronika
Buchar Michael
Buršíková Jana
Cigánková Alžběta
Coufalová Lucie
Cristini Valentino
Čabounová Pavlína
Čechová Barbora
Čechová Diana
Čerbáková Kateřina
Čermák Matěj
Černá Monika
Černá Zuzana
Černošková Barbora
Černý Martin
Dančáková Klára
Děckuláčková Lenka
Dědečková Lenka
Dlouhý Jan
Doležalová Hana
Doležalová Petra
Dostálová Kristýna
Dostálová Zuzana
Doudová Hana
Durčáková Natálie
Faifrová Nasťa
Felčárková Magdaléna
Fenclová Barbora
Ferjenčíková Petra
Filípková Alžběta
Foottit Emma
Frankeová Anna
Friedmannová Emma
Gilar	Viktor
Gilarová	Kristýna
Gilarová	Martina
Godža	Jiří
Gregorová	Tereza

Greguš	Patrik
Greplová	Eva
Haladová Eliška
Hamala Vojtěch
Hanka Adam
Hantschová Ivana
Harlenderová Eva
Havelková Helena
Havlásková Yvona
Havlenová Jiřina
Havlová Dana
Havránek Ondřej
Hejda Petr
Helemiková Karolina
Hendrychová Marie
Hendrychová Vanda
Henniová Jasmína
Heroutová Kateřina
Hocková Magda
Holanová Adriana
Holcová Renáta
Hovořáková Rozálie
Hradilová Zuzana
Hrbáčová Katrin
Hronová Helena
Hrušková Daniela
Hrušková Kristýna
Hrušková Marcela
Humlová Dagmar
Charvátová Michaela
Cholevíková Eva
Iblová Kateřina
Ihnačincová Kateřina
Ilčík Vojtěch
Ilčíková Ivana
Iványiová Maaike
Jandač Lukáš
Janíčková Klára
Janků Kateřina
Janská Alena
Jehlička Václav
Jelínková Jarmila
Jindráčková Kateřina
Jirušová Lenka
Jon Václav
Jon Vojtěch
Jonová Kamila
Kačenová Helena
Kaňoková Petra
Kervitcerová Anežka
Kislingerová Karla
Kleinová Ivana
Kliková Jana
Klimecká Natálie
Kmječová Anna
Kocandrlová	Gabriela
Kolářová Eliška
Kolečkářová Eliška
Kompauerová Tereza
Konečná Milana
Kopecká Anna
Kopecký Martin
Kořalková Adéla
Kořánová Barbora
Kostkan Tomáš

Kostohryz Jan
Koudelka David
Koudelková Blanka
Kousalová Jana
Kousalová Karolína
Kovářová Hana
Kozlová Dagmar
Kráčmarová Tereza
Králová Michaela
Kramoliš Vojtěch
Kramolišová Eliška
Krátká Hana
Kremláčková Anna
Kreslová Ladislava
Kreuzinger Tomáš
Krolupperová Veronika
Křečková Agáta
Křikava Jakub
Křížová Martina
Kšírová Zuzana
Kubínová Karolína
Kubištová Michaela
Kuča Radan
Kučerová Kristýna
Kühnelová Johana
Kunčák Jan
Kupská Tereza
Kvapilová Veronika
Kysela Jan
Laborová Anna
Lacmanová Blanka
Landlová Monika
Landovská Pavlína
Larsson Annette
Le Minh Tam
Lejhanec Filip
Lettrichová Lucie
Löfflerová Michaela
Lopour Vojtěch
Lopourová Libuše
Ma Yue
Machala Martin
Majer Zdeněk
Makeš Jan
Malá Tereza
Mašková Karolína
Mazelová Kateřina
Mengel Niklas
Mesany Jan
Mičková Jana
Mühlová Evelina
Muselíková Michaela
Nachtigalová Markéta
Neuwirtová Tereza
Neužil Jakub
Nguyen Trieu Duong
Nguyenová Kristýna
Nosálová Lucie
Nosková Iva
Novák Martin
Nováková Petra
Nováková Veronika
Ondrášek Eduard
Opacki Matěj
Ott Antonín

Ott Kristián
Ott Pavel
Ottová Jitka
Palúchová Sandra
Pánková Adéla
Pechová Helena
Petrová Hana
Pinkeová Anita
Pinkeová Petra
Pinková Kamila
Píšová Barbora
Pojerová Petra
Porubiaková Libuše
Potužáková Petra
Pouc Ondřej
Prášilová Jana
Pražáková Barbora
Provazníková Barbora
Přádová Eliška
Puchmertlová Karolína
Puchmertlová Vlastimila
Putta Jáchym
Radostová Jana
Randa Jana
Raymanová Lenka
Reichmanová Barbora
Richterová Berenika
Roháč Richard
Rohlíčková Anežka
Rohlíčková Františka
Rohlíčková Petra
Rosenbergová Martina
Rössler Robert
Rottová Zuzana
Růžičková Aneta
Růžičková Jana
Sabelová Veronika
Saidlová Anna
Samcová Lucie
Seifertová Anežka
Sejfová Petra
Sejfová Zuzana
Semenová Milana
Severa Jan
Schipper Niels
Schneider David
Sklenářová Nikola
Slabá Kateřina
Sladká Stanislava
Slavíková Barbora
Solano Piñero Luis 
Alberto
Söllnerová Martina
Somolíková Alice
Somolíková Olga
Soukupová Eva
Steinbachová Iveta
Střebáková Stanislava
Sviták Filip
Svobodová Michaela
Svobodová Monika
Sýkorová Petra
Synáčová Daniela
Šajnarová Lucie
Šámal Jakub

Šandová Petra
Šářecová Helena
Šebesta Stanislav
Šebestová Petra
Šedinová Barbora
Šestáková Ivana
Šestáková Matylda
Šimová Michaela
Šípová Klára
Široká Pavlína
Šmejkalová Eleanor
Šmelhausová Ruth
Šmídová Lenka
Šmídová Tereza
Šorm Benedikt
Špererová Michaela
Štajnerová Karolína
Štěpánová Kateřina
Štrba Jakub
Šubrt Jan
Šubrt Jiří
Šustáčková Eliška
Švecová Anežka
Teichmann Antonín
Teichmann František
Tetourová Štěpánka
Teyrovská Johana
Therová Zuzana
Tinková Alexandra
Tocháčková Ivana
Tolnai Bence
Tomášková Lucie
Tomčalová Dominika
Trávníček Roman
Trnková Natálie
Trojanová Anežka
Trojanová Karolína
Ulrich Jiří
Václavíková Pavla
Vala Miroslav
Valášková Barbora
Vaňková Martina
Vařejková Eliška
Večerková Hanka
Vencovská Eva
Veřtátová Ludmila
Veselá Anna
Vildnerová Natálie
Vohryzková Julie
Vorel Lukáš
Voverková Helena
Vyskočilová Iva
Vytisková Karolína
Wenzlová Kateřina
Zabloudilová Ludmila
Zajcev Michal
Zatloukalová Adéla
Zavadilová Mariana
Zelená Lucie
Zoufal Lubor
Zuzaňáková Monika

AKtiVNÍ  
DOBROVOlNÍCi  



Zpráva nezávislého auditora 
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neob-
sahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo 
chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená 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) nesprávnost. Nesprávnosti 
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhr-
nu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na 
jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinnos-
tí uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní 
skepticismus. Dále je naší povinností:
•	 Identifikovat	a vyhodnotit	rizika	významné	(materiální)	nesprávnosti	účet-

ní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést au-
ditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné dů-
kazní 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) nespráv-
nosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné do-
hody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá 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	 provede-
ných účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organi-
zace 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 schopnost Organiza-
ce nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (ma-
teriální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na in-
formace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto 
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry 
týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních 
informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí udá-
losti 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 plánova-
ném rozsahu a  načasování auditu a  o  významných zjištěních, která jsme 
v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitř-
ním 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 20. března 2018

    Ing. Miroslava Nebuželská
    oprávnění KAČR č. 2092

určena zakladatelům a správní radě organizace AFS Mezikulturní progra-
my, o.p.s.

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ÚČEtNÍ ZÁVĚRKY

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace AFS Mezikulturní 
programy, o.p.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých 
účetních předpisů, která se skládá z  rozvahy k  31. 12. 2017, výkazu zisku 
a ztráty, za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsa-
huje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující infor-
mace. 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. 2017 a ná-
kladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evrop-
ského 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 doložka-
mi. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána 
v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zá-
konem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 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 zprávu 
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 závěrky se-
známit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou 
ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi zna-
lostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo 
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (mate-
riálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky práv-
ních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních infor-
mací v kontextu významnosti (materiality), 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, uvádí-
me, že
•	ostatní	informace,	které	popisují	skutečnosti,	jež	jsou	též	předmětem	zob-

razení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohle-
dech 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 Organizaci, 
k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují vý-
znamné (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 takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěr-
ky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 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 nepřetržitého 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 do-
zorčí rada. 



Rozvaha ke dni 31. 12. 2017 (v Kč)

AKtiVA
Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni  
účetního období

Odběratelé 169 735

Poskytnuté provozní zálohy 66 63

Ostatní pohledávky 12 10

Pohledávky za zaměstnanci 32 62

Jiné pohledávky 19 19

Peněžní prostředky v pokladně 17 26

Ceniny 43 42

Peněžní prostředky na účtech 4 014 3 984

Náklady příštích období 116 291

Příjmy příštích období 238 316

Aktiva celkem 4 726 5 548

PASiVA

Vlastní jmění 1 266 1 266

Fondy 440 438

Účet výsledku hospodaření x -449

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 77 x

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 947 1 023

Dodavatelé 73 49

Ostatní závazky 3 2

Závazky vůči zaměstnancům 244 284

Závazky k institucím soc. a zdr. pojištění 145 166

Daň z příjmu 0 0

Ostatní přímé daně 43 49

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 262

Dohadné účty pasivní 58 77

Výdaje příštích období 6 9

Výnosy příštích období 1 424 2 372

Pasiva celkem 4 726 5 548
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Výkaz zisku a ztráty ke dni  
31. 12. 2017 (v tisících Kč)
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Činnosti

NÁKlADY Hlavní Hospodářská Celkem

Spotřeba materiálu, energie 220 163 383

Opravy a udržování 22 17 39

Náklady na cestovné 204 67 271

Náklady na reprezentaci 40 29 69

Ostatní služby 2 583 7 231 9 814

Mzdové náklady 2 120 1 448 3 568

Zákonné sociální pojištění 697 482 1 179

Zákonné sociální náklady 40 32 72

Ostatní sociální náklady 24 18 42

Kurzové ztráty 97 71 168

Jiné ostatní náklady 50 37 87

Náklady celkem 6 097 9 595 15 692

VÝNOSY

Provozní dotace 665 0 665

Přijaté příspěvky, dary 50 649 699

Tržby za vlastní služby 4 563 9 087 13 650

Kurzové zisky 61 45 106

Zúčtování fondů 0 8 8

Jiné ostatní výnosy 108 7 115

Výnosy celkem 5 447 9 796 15 243

Výsledek hospodaření před zdaněním -650 201 -449

Výsledek hospodaření po zdanění -650 201 -449

Příloha v účetní závěrce je přílohou této výroční zprávy, je uložena v plném znění ve sbírce listin a v sídle společnosti.



Hospodaření  
společnosti 
v roce 2017

Dary obdržené v  roce 2017 ve výši 296 tis. Kč byly použity na 

vzdělávací program studium v zahraničí. 

VlAStNÍ JMĚNÍ , FONDY
Vlastní jmění k 31. 12. 2017 bylo ve stejné výši jako při založení spo-

lečnosti, 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 byl 45.917 Kč. V roce 2017 bylo využito 8.300 

Kč, a to jako částečné stipendium na semestrální vzdělávací pro-

gram v Argentině. K dalšímu použití zbývá 37.617 Kč

2) Fond – rezerva AFS byl vytvořen se schválením vedení společ-

nosti a  slouží jako rezerva. Jejím zdrojem jsou hospodářské vý-

sledky minulých let.

VÝSlEDEK HOSPODAŘENÍ A DAň Z PŘÍJMŮ
Za rok 2017 společnost vykázala ztrátu ve výši 449 tis. Kč, daň 

z příjmů právnických osob byla 0,- Kč.

VÝZNAMNÉ uDÁlOSti MEZi ROZVAHOVÝM 
DNEM A OKAMŽiKEM SEStAVENÍ VÝROČNÍ 
ZPRÁVY
Mezi rozvahovým dnem a  okamžikem sestavení výroční zprávy 

nenastaly žádné významné události. Společnost nekoná aktivity 

v oblasti výzkumu a vývoje ani v oblasti životního prostředí. Rov-

něž nemá organizační složku v zahraničí. Se společností nejsou 

vedeny soudní spory, její majetek není zatížen žádným zástavním 

právem.

MAJEtEK  
V roce 2017 společnost neměla žádný dlouhodobý majetek.

POHlEDÁVKY A ZÁVAZKY
Společnost eviduje k 31. 12. 2017 pohledávky z obchodního vzta-

hu ve výši 735 tis. Kč a  závazky z  obchodního vztahu ve výši  

49 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 hospodář-

skou činnost jsou vykázány odděleně (viz Výkaz zisku a ztráty). 

 

OSOBNÍ NÁKlADY
Průměrný počet zaměstnanců 13, osobní náklady činily 4.861 

tis. Kč. Počet členů správní rady 3 a  dozorčí rady 3, osobní  

náklady činily 0,- Kč. Členům správní a dozorčí rady rovněž neby-

ly poskytnuty žádné odměny, jiné funkční požitky, půjčky, úvěry,  

či záruky.

PŘiJAtÉ PŘÍSPĚVKY, DOtACE, DARY 
Přijaté příspěvky:

z ČNFB  ve výši 353 tis. Kč – použito na vzdělávací program stu-

dium v zahraničí

z Nadačního fondu AVAST ve výši 50 tis. Kč – použito na podporu 

a rozvoj dobrovolnictví 

Obdržené dotace: 

z Magistrátu hl.m.Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól 

růstu ve výši 445 tisíc – použito na mezikulturní vzdělávání peda-

gogů

z MŠMT ve výši 220 tis. Kč – použito na podporu a rozvoj dobro-

volnictví

AFS Mezikulturní programy, o.p.s., vznikla transformací z občan-

ského sdružení AFS Mezikulturní programy, o.s. na obecně pro-

spěšnou společnost dle zákona číslo 68/2013 Sb. Dnem vzniku je 

3. 1. 2014, tedy den zápisu přeměny do rejstříku obecně prospěš-

ných společností vedeného u Městského soudu v Praze pod spiso-

vou značkou O 1295. 

Společnost je veřejně prospěšným poplatníkem, jelikož jako svou 

hlavní činnost provozuje činnost, která není podnikáním, a  sice 

vzdělávání se zvláštním důrazem na mezikulturní vzdělávání - hos-

titelský program, dobrovolnické a jiné programy, podpora rozvoje 

dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti. Do hospodářské činnos-

ti společnosti, v  rámci níž je společnost oprávněna poskytovat 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, patří 

vzdělávací program studium v zahraničí.
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Poděkování 

Vážení, 

jménem společnosti AFS Mezikulturní programy, o.p.s. i  jménem svým děkuji upřímně 

všem, kteří svým časem, nápady a energií podpořili naši společnost. Děkuji všem našim 

podporovatelům, kteří nám pomáhají rozvíjet naše programy, a šířit tak mezikulturní vzdě-

lávání ve společnosti.  

S úctou

KlÁRA KutišOVÁ

ředitelka

Partneři a dárci  

Magistrát hl.m. Prahy

Česko-německý fond budoucnosti

Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy

Nadační fond AVAST

OK-Puls, s.r.o.

JUDr. Ing. Ivan Rott

Zoufal Lubor

Ševčenko Michal 
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Stipendijní sbírka  
Jaroslavy Moserové



Stipendijní sbírka  
Jaroslavy Moserové

Přispějte i vy a pomozte nadaným středoškolákům splnit si svůj sen  

- studovat v zahraničí.

ČÍSlO ÚČtu  107- 3271010247/0100

" 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	Mezikulturní	programy	je	obecně	prospěšná	společnost,	která	se	zabývá	 

výměnou	studentů	a mládeže	s partnerskými	organizacemi	ve	více	než	65	zemích	

světa.	Zajišťuje	tak	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.

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

Spojte	se	s námi:

www.afs.cz

www.facebook.com/afscze

www.youtube.com/afscze

www.flickr.com/afscze

www.instagram.com/afscze


