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1. Úvod

Vážení přátelé,
rád bych Vás touto výroční zprávou seznámil s činností ACET ČR, o.s. v roce 2008. 

Osobně jsem velmi rád, že mohu psát tuto zprávu, protože je v ní obsažena „výpověď“ 
naší práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zároveň jsem si vědom, že není 
možné popsat celé široké pole působností každého z lektorů. Všechny ty osobní rozhovory 
se studenty, učiteli, odpovědi na dopisy, přípravy všech akcí na školách, v klubech, v letních 
táborech, na koncertech nebo na seminářích v zahraničí. To vše jsme mohli společně prožít 
jako tým zaměstnanců, dobrovolníků, sponzorů i příznivců naší práce. V roce 2008 jsme měli 
v zaměstaneckém poměru 4 lektory na plný úvazek (vč. ředitele), jednoho lektora externistu 
a dalších 29 dobrovolníků. Nově jsme vyškolili 5 lektorů.

Rok 2008 byl rokem, kdy se ACET ČR, o. s. stal členem ACET International Alliance, 
který pracuje v 23 zemích světa.

Touto cestou bych rád poděkoval členům Správní rady za jejich práci, náměty a pomoc. 
Společnými silami jsme mohli posunout směr a poslání naší organizace dopředu. Děkuji také 
fundraiserovi, účetní i překladateli.

Nemohu zapomenout na sponzory z naší republiky, na všechny dárce, kteří obětavě posílají 
peníze na tak potřebnou a důležitou činnost mezi mladou generací.

Nemalý dík patří zástupcům ACET UK, kteří pevně stojí za naší organizací.

Bc. František Krampota, ředitel

2. Historie sdružení

ACET ČR, o. s. bylo založeno v roce 1993 a zaregistrován Ministerstvem vnitra v roce 
1995 - II / s - OS / 1 - 28186 / 95-R.

3. Poslání

Sdružení ACET ČR slouží obyvatelům a mládeži ke vzdělávání a naplňování fyzických, 
osobních a duchovních potřeb a napomáhá v prevenci sociálně patologických jevů. ACET 
je součástí světové organizace ACET International Aliance (AIDS, Care, Education and 
Training), která sdružení ACET ČR propůjčila své jméno.

ACET ČR vyvíjí následující činnost:
 aktivně se zabývá osvětovou činností zdravého životního stylu, prevencí HIV/AIDS 

a sociálně patologických jevů
 pracuje s dětmi a mládeží
 pořádá konference a semináře v ČR a v zahraničí
 povzbuzuje občany České republiky, aby zaujali k problematice AIDS objektivní stanoviska
 napomáhá zřizování křesťanských zdravotnických zařízení za účelem praktické pomoci 

postiženým AIDS
 spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi na vytvoření zákonných 

podmínek pro omezení šíření AIDS
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 rozvíjí publikační činnost, metodické a propagační materiály
 zakládá regionální pobočky reprezentující ACET v konkrétním regionu ČR
 poskytuje poradenství
 provádí přednášky, vzdělávací programy a tvorbu vzdělávacích materiálů
 tvoří, realizuje a prezentuje mediální vzdělávací pořady
 podporuje mimoškolní aktivity a využití volného času
 organizuje charitativní činnost a praktickou pomoc potřebným mladým lidem v ČR 

i v zahraničí
 získává a poskytuje příspěvky občanského sdružení pro kurzy, školení, vzdělávací 

programy, studijní pobyty, stáže a školicí místa a charitativní pomoc v zahraničí
 podporuje mezirasovou toleranci a vzájemného lidského a kulturního poznání
 aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifi kace
 zřizuje pobočky, které realizují konkrétní projekty nebo zajišťují určité služby. Jejich 

činnost upravuje „Organizační řád pro pobočky ACET ČR, o. s.“

4. Struktura ACET ČR, o.s.

Správní rada
Bc. Krampota František předseda Správní rady a ředitel ACET ČR, o. s.
Valenta Jarek  podnikatel
Vácha Vladimír  podnikatel
Ing. Vala Aleš  podnikatel
RNDr. Preis Jiří  odborný asistent na katedře geografi e PF Západočeské univerzity
Sídlo organizace  ACET ČR, o. s., Čs. Armády 492, 537 01 Chrudim, Česká republika
IČO    49439910
Bankovní spojení  KB Hlinsko, č. ú. 19-5069080267/0100
Účet veřejné sbírky KB Hlinsko, č. ú. 35-4972600287/0100
Kontakt   E- mail: acet.cz@volny.cz
    GSM: +420 733 121 953

5. Programy

5.1. Zvol si život

Tento program v sobě zahrnuje přednášku na téma „Sex, AIDS 
a vztahy“. Zájmem lektorů je povzbudit a vést studenty k tomu, aby 
přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska 
zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn je negativní 
vliv drog na lidský organizmus a v oblasti sexuálního chování 
význam odpovědného sexuálního chování před manželstvím 
a manželské věrnosti.

Odborný garant: Doc. MUDr. Jana HAMANOVÁ, CSc. členka České společnosti 
dorostového lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Odborná supervize: MUDr. Josef Křepela, psychiatr.
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Další témata, která jsme nabízeli na školách:

„Přátelství a láska“
O hodnotě přátelství, lásky a dobrých vztahů. O tom, jak 

bojovat se samotou, o hledání partnera a o pravidlech, která 
budují a udržují hezké a trvalé mezilidské vztahy. A také o tom, 
jak různě vysíláme a přijímáme sexuální signály a jak rozdílné je 
vnímání sexuality u mužů a žen. Co naše vzájemné vztahy tvoří, 
a co je naopak boří.
Odborný garant přednášky: Prof. PhDr. J. Křivohlavý, CSc.

„Jak si nenechat ublížit“
Rozpoznáme a umíme pojmenovat různé způsoby sexuálního 

násilí a obtěžování? Víme jak vysvětlit pojmy: dotykové 
a bezdotykové zneužití? Vyznáme se v pověrách a falešných představách o sexuálním 
násilí? Je možné se bránit? Jak tyto zločiny řeší náš právní systém? Na koho se obrátit? 
Důležitou součástí besedy je seznámení s psychickými důsledky násilí a návrh možného 
řešení.

„Prostituce a promiskuita“
Jak vypadají současné metody kuplířů a jak rozpoznávat skrytou, ale velmi promyšlenou 

a nebezpečnou manipulaci, ohrožující mladé dívky i chlapce? Jaké jsou rizikové oblasti 
a způsoby chování, které mohou vést až k vydírání a nucené prostituci? Jaký je právní 
rámec dané oblasti?

„Šikana“:
Nemoc zvaná šikana. Agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním 

prostředí. Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům 
a jak pomoci obětem? Součástí jsou sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz 
na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím 
agresorům.

„Kouření“
Kouření neničí pouze naše zdraví. Ničí naše blízké, okrádá nás fi nančně. Kouření není 

dobrovolné rozhodnutí, ale důsledek manipulace reklamy a tlaku vrstevníků. Sedm z deseti 
kuřáků nekouří rádo, ale „musí“. Vysvětlení mechanismu vzniku závislosti a obtížnosti 
cesty ven. Ještě jste nezačali kouřit? Nezkoušejte to! Stanete se jen další obětí reklamních 
triků.

„Sekty“
Duchovno je neoddělitelnou součástí života. Každá forma extremismu je nebezpečná. Je 

možné vyznat se v džungli moderních sekt? Jsou sekty pouze náboženské? Může se stát 
i mně, že se stanu obětí sekty? Jak se správně zorientovat? Jak důležité je kritické myšlení? 
A co to je? Správnou obranou je vědomost a opatrnost.
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5.1.1. Ohlasy z přednášek

„Přednášku mohu hodnotit jen pozitivně. Byla vedena profesionálně. Téma AIDS a vztahy 
bylo podáno věrohodně, fakticky a velmi poutavě. Přednáška byla na vysoké technické 
úrovni díky audiovizuální technice“.

SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, příspěvková organizace

„Byl jsem příjemně překvapen a zaujat přednáškou. Stejné pocity měli i žáci, když po sto 
minutách téměř nechtěli odcházet a chtěli poslouchat a sledovat přednášejícího. Tématem 
byli osloveni a ztotožňovali se s lektorem“.

M. F. Gymnázium Třinec

„I letošním školním roce můžeme opět jen kladně hodnotit profesionální přístup a přípravu 
na přednášky na naší škole. Z reakcí studentů můžeme usoudit, že formu přednášek přijali 
velmi pozitivně a mohou se na své vztahy podívat z trochu jiného úhlu pohledu. Děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.“

I. M. Střední škola živnostenská Sokolov

5.2. Program „ Šance dětem“

Tento projekt byl v letošním roce určen stejně jako 
v roce 2007 pro děti a mládež ve věku od 11 do 20 let 
žijící trvale v dětských domovech po celé ČR a řeší 
otázku zvýšení povědomí šíření HIV/AIDS. Projekt 
vznikl za pomoci fi nančního přispění Nadace Terezy 
Maxové jako generálního sponzora projektu. Za rok 
2008 jsme navštívili 37 dětských domovů a oslovili 
669 dětí. Projekt je přizpůsoben potřebám opuštěných 
dětí, životně důležité informace obdrží děti v DD již 

ve věkovém rozmezí 11 let a výše, což vychází z potřeby reagovat na stále se snižující 
věkovou hranici v sexuálních projevech dětí žijících ve společném kolektivu. Tímto rokem 
jsme uzavřeli dvouletou spolupráci s Nadací Terezy Maxové. V této aktivitě však chceme 
dlouhodobě pokračovat i v příštích letech a naším záměrem je pomoci jim orientovat 
se v životních situacích mezi partnery, vést je k zodpovědnému chování v partnerských 
vztazích, nabídnout jim informace vedoucí ke zdravému způsobu života.

5.2.1. Poděkování z Dětského domova

Dobrý den,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za včerejší přednášku v Dětském domově, Planá. 

Bohužel jsem se jí nemohla osobně zúčastnit, ale hned dnes ráno mi děti referovaly, že 
přednáška se jim moc líbila a byly nadšené. Jsem překvapena, s jakým zaujetím o Vaší 
přednášce děti hovořily, neboť se jen málokdy podaří, aby je natolik zaujala nějaká akce, 
která má vzdělávací a osvětový charakter. Partnerské vztahy dětí po opuštění dětského 
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domova bývají mnohdy velmi rizikové a jsem ráda, že tak 
vstřícně přijaly informace o žádoucím chování v partnerských 
vztazích.

Ráda bych se zeptala, zda je možné se na Vás v budoucnu 
obrátit s žádostí o opakování této přednášky, např. až budou do 
domova přijaty nové děti.

Ještě jednou velké díky.
L. K. sociální pracovnice DD Planá

Beseda byla vedena velmi příjemnou formou a byla na velmi dobré odborné úrovni. 
Rozhodně patřila k tomu nejlepšímu, co v rámci prevence patologických jevů na našem 
zařízení proběhlo, respektive, co nám bylo nabídnuto. Děkujeme.

Dětský domov Kroměříž

Lektoři ACET ČR v roce 2008 vedli vzdělávací programy v 334 městech a obcích.

Přednášeli na 846 školách a akcí pro veřejnost, v klubech a v dětských domovech.

Lektoři ACET ČR uskutečnili zdarma 3 675 hodin přednášek. Tyto přednášky vyslechlo 
72 313 studentů.

Od roku 1994 do koce roku 2008 bylo lektory osloveno 868 368 studentů.



6

5.3. Program „Mosty“ - pomoc v zahraničí

V roce 2008 jsme mohli pomoci při pořádání odborných 
seminářů v oblasti HIV/AIDS na Ukrajině a Chorvatsku.

Na Ukrajině jsme vedli 1x seminář 
v Kyjevě, kde bylo vyškoleno 160 
lektorů. Seminářů se zúčastnili 
vedoucí rehabilitačních středisek pro 
narkomany, sociální pracovníci, učitelé, vedoucí mládeže a lidé, 
kteří se chtějí zabývat prevencí HIV na 

školách a péčí o nemocné. V letním období jsme pracovali na 
táborech mládeže ve městě Malin, kde bylo 4000 mladých lidí 
a ve městě Vyšgorod, kde bylo přítomno 40 dětí.

V Chorvatsku jsme byli pozvaní na seminář pro učitele v Záhřebu. 
Semináře se zúčastnilo 40 posluchačů.

6. Další události během roku

 zúčastnili jsme se konference ACET International Alliance v Entebbe (Uganda), ACET EU 
v Londýně a konference ACET Ukrajina. Na těchto konferencích jsme měli semináře zaměřené 
na problematiku sociálně patologických jevů, práci s dobrovolníky a oblast fundraisingu

 byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu „Týden manželství“  spojený 
s národní i regionální medializací

 spolupracovali jsme na přednáškách v rámci EXIT TOUR 316. Navštívili jsme 6 měst, 
oslovili jsme 3400 studentů

 spolupořádali jsme akce pro mládež: X-Ray a Namax
 uspořádali jsme pro lektory konferenci ACET s přednáškou paní Doc. Jany Hamanové, 

školení lektorů na další témata přednášek a organizační schůzku pro regionální vedoucí
 byli jsme hlavními řečníky na 7 mládežnických konferencích
 pořádali jsme letní dětské tábory
 díky článku uveřejněném ve Zpravodaji BTM o činnosti ACET ČR jsme se prezentovali 

ve většině křesťanských denominací v naší republice
 aktualizovali jsme letáky o naší činnosti
 aktivně jsme se zapojili do přednášek na různých místech ČR v rámci „Týdne boje 

proti AIDS“, například v Hradci Králové jsme navštívili 9 škol a oslovili 536 studentů, 
v Chrudimi 8 škol a oslovili 900 studentů

 během roku jsme vyškolili 5 nových lektorů
 založili jsme regionální pobočky, kde byli ustanoveni 

vedoucí poboček pro danou oblast
 úspěšně jsme absolvovali audit hospodaření k 31. 12. 2007
 ACET ČR, o. s. se stal koordinátorem v pomoci ugandským 

dětem ve vzdělávání, zajistili jsme sponzory pro 17 dětí, které 
díky českým adoptivním rodičům mohou chodit do škol a tak 
získat možnost lepšího uplatnění na trhu práce a v životě.
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7. Zpráva o hospodaření v roce 2008

8. Zpráva auditora
„Účetní závěrka podává ve všech významných souvislostech věrný a poctivý obraz fi nanční 

pozice občanského sdružení ACET ČR se sídlem v Chrudimi k 31. prosinci 2008 a výsledky 
jeho hospodaření za rok 2008, v souladu s českými účetními předpisy.“

Ing. Miroslav Čuhaj, auditor

Rozdělení výdajů Výdej v Kč

a Cestovné 508 231,00

b Spoje, (O2, T, pošt. Internet) 76 798,00

c Tisk materiálů ACET 19 018,50

d Nájem 43 787,50

e Kancelářské potřeby, kopírování 26 831,00

f Režijní výdaje 100 692,00

g Bankovní poplatky 16 788,00

h Externí služby 46 086,00

i Nákup vybavení - přednášky 44 994,00

j Ostatní výdaje 18 566,00

n Hrubé mzdy 1 760 335,00

o Odvody mezd 596 695,00

Výdaje celkem 3 258 822,00

Rozdělení příjmů Příjem v Kč

Dotace

a Nadace T. Maxové 55 000,00

b F-Nadace 148 000,00

c MPSV 394 576,00

d Nadace rozvoje zdraví 20 000,00

e Pardubický kraj 105 000,00

f Found for Education Praha 350 000,00

g MŠMT 273 000,00

h Grant města Hlinska 15 000,00

i Jihočeský kraj 128 000,00

j Ministerstvo zdravotnictví 17 000,00

k Marantha 600 000,00

l Acet UK 144 369,00

m nadace Taťány Kuchařové 96 000,00

n MedicomInter Brno 30 000,00

Celkem 2 365 216,00

Ostatní příjmy

a Ostatní příjmy - dary 524 773,00

b Ostatní provozní příjmy 81 180,00

c Účet Adopce Uganda 83 300,00

Příjmy celkem 3 054 469,00
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9. Poděkování

Problematika HIV/AIDS se stále více dostává do popředí zájmu státu, organizací 
a jednotlivých lidí. Díky fundraisingové práci se do společného boje proti HIV/AIDS spolu 
s námi postavilo mnoho nových dárců a to nejenom formou přímé fi nanční podpory.

Děkuji všem, kdo nás podporují, komu není lhostejná situace v oblasti HIV/AIDS 
a ostatních sociálně patologických jevů, a tím společně s námi přispívají k pozitivnímu 
ovlivnění postojů v chování, zvláště mezi mládeží. Děkuji za dlouholetou spolupráci s Nadací 
mezinárodní potřeby.

Zahraniční dárci

Samaritan‘s Purse, ACET UK

Dárci z České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví, 
Pardubický kraj, Jihočeský kraj, město Hlinsko, Maranatha, Fund for Education - Mezinárodní 
škola Praha Nebušická, Nadace Terezy Maxové, F-nadace, Nadace rozvoje zdraví, Medicom 
International s.r.o., Greek Transport and Logistick Praha 10,  Kolínská lesní společnost, 
s.r.o., Hewlett-Packard, s.r.o., Kalibr Group, s.r.o., Nespo Plus,s.r.o., Fenestra-Wieden s. r. 
o., AC Ostrava, BTM Brno, MS KS Děčín, CB Chrudim, Rada CB, CBH AC Chomutov, 
BJB Karlovy Vary, ČCE Sokolov, KS Hradec Králové, Mgr. Mašátová Romana, Ing. Sochor 
M.,  Mgr. J. Coufalová,  paní Vegnerová, p. Prudík, p. Jíra, paní Grulichová, p. Maiwald A., 
paní Honová L., paní Boroňová, p. Pospíšil J., p. Oliver Vít, p. Neužil J., paní Malíková M., 
p. Loula D., p. Slowik J., p. Miroš R., paní Jirsáková J., p. Švach J., p. Ogrocki, p. Lupták M., 
paní Koláčková O., p. Prudík R., p. Vymazal P., paní Mísařová J.

Děkujeme také několika drobným neznámým dárcům.
Děkujeme za poradenství a pomoc Doc. MUDr J. Hamanové CSc. a MUDr. J. Křepelovi.

10. Závěr

Vážení přátelé,
rok 2008 byl třináctým rokem existence ACET ČR od zaregistrování sdružení a patnáctým 

rokem od jeho založení Stuartem Angusem. Během těchto let jsme společně ušli kus cesty 
v oblasti prevence HIV/AIDS a ostatních sociálně patologických jevů a ve formování vztahů. 
Je to cesta, která se jistě projeví v budoucnosti mladých lidí, jež jsme mohli oslovit. Vám 
všem, kteří jste se o to zasloužili, srdečně děkuji!

Bc. František Krampota, ředitel organizace


