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1. Úvod

Vážení přátelé,
dovolte mně seznámit Vás s činností ACET ČR, o.s. za uplynulý rok 2009, který byl v mnohém 

dění průlomový i pro naši organizaci. Minulý rok se udála řada dobrých změn, které byly 
vyvrcholením našeho předchozího snažení v oblasti prevence rizikového chování mládeže.

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 uskutečnit jako tým zaměstnanců, dobrovolníků, sponzorů i příznivců naší práce. V roce 
2009 jsme měli v zaměstnaneckém poměru 3 lektory na plný úvazek (vč. ředitele), 1 lektora na 
poloviční úvazek, 2 lektory externisty, účetní a fundraisera. Celkem na školách přednášelo 40 
dobrovolníků. Zároveň jsme usilovně pracovali na vnitřních směrnicích organizace, probíhala 
pracovní setkání regionálních vedoucích, máme 9 aktivních regionálních poboček v celé ČR. 
Lektoři absolvovali školení na nová témata: Etické dílny, Šikana, Nebezpečí kouření, Pornografi e 
a kult těla.

Jako pomoc rozvojovým zemím jsme již v roce 2008 nabídli spolupráci v oblasti vzdělávání 
a zvyšování jejich kvalifi kace a konkurenceschopnosti, která v roce 2009 pokračovala. Organizace 
ACET ČR, o.s. v současnosti zaštiťuje v rámci projektu „Světlo pro Ugandu“ adopci pro 36 dětí 
z Ugandy, díky jíž tyto děti mohou získat potřebné vzdělání a šanci uplatnit se na trhu práce.

S velmi pozitivními ohlasy jsme úspěšně zakončili projekt s Nadací Taťány Kuchařové na 
prevenci HIV/AIDS na školách pro neslyšící mládež, kde během roku 2009 jsme navštívili 10 škol 
za pomoci tlumočníka ve znakové řeči. Z těchto přednášek, kterých se zúčastnilo 421 mladých 
lidí, máme stoprocentně příznivá hodnocení a zájem o další spolupráci.

Rok 2009 se stal pro nás mezníkem v podobě úspěšného získání grantu z ESF pro roky 2010 
– 2013. Je to pro nás čest a zároveň výzva k tomu, abychom jím úspěšně mohli projít.

Touto cestou chci upřímně poděkovat členům Správní rady za jejich práci, náměty a pomoc. 
Společnými silami jsme mohli posunout směr a poslání naší organizace dopředu a mám za to, že 
další kroky v oblasti neustálého zefektivňování naší práce nenechají na sebe dlouho čekat.

Děkuji také fundraiserovi, účetní i překladateli, bez jejichž pomoci by existence ACET ČR 
byla těžko udržitelná a představitelná.

Nemohu zapomenout na sponzory a všechny příznivce 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.

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR

2. Historie sdružení

ACET Česká republika, o. s. byl založen 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 rizikového chování mládeže. ACET je součástí světové 
organizace ACET International Aliance (AIDS, Care, Education and Training), která sdružení 
ACET ČR propůjčila své jméno.
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ACET ČR vyvíjí následující činnost:
 aktivně se zabývá osvětovou činností zdravého životního stylu, prevencí HIV/AIDS a rizikového 

chování mládeže
 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
 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
Mgr. 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
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.
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Odborný garant: Doc. MUDr. Jana HAMANOVÁ, CSc. Členka České společnosti dorostového 
lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Odborná supervize: MUDr. Josef Křepela, psychiatr.

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.

„Nebezpečí 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.

5.1.1. Program „Zvol si život – rovné šance všem“

Od ledna 2009 jsme pomáhali naším projektem „Zvol si život - rovné šance všem“ i handicapovaným 
mladým lidem v ČR. Projekt vznikl za fi nanční účasti Nadace Taťány Kuchařové a celý rok přinášel 
důležité informace o problematice a prevenci HIV/AIDS mladým lidem na základních a středních 
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školách pro neslyšící. Byli jsme překvapeni nadšením, s jakým byla naše nabídka v těchto školách 
přijata a vstřícným pozváním ředitelů škol a ochotou ke spolupráci. Spolupráce se školami v roce 
2009 probíhala velmi úspěšně a přinesla dobré ovoce. Navštívili jsme celkem 10 škol pro sluchově 
postiženou mládež v ČR a přednášku s tlumočníkem jsme připravili pro 421 mladých lidí. Hodnocení 
ze strany škol je velmi kladné a z jejich strany je velký zájem o další spolupráci.

5.2. Ohlasy z přednášek

Vynikající přístup ke studentům, lektor je dokáže zaujmout. Profesionální prezentace, šokující 
fakta, aktuální informace. Příběhy z reality, spousta rad, návodů, informací jak co dělat, kde 
najít pomoc. Velmi emotivní, lektor působí na city posluchačů, současně ale i vtipné ukázky na 
odreagování.

Mgr. Beránková, Anglické gymnázium, SOŠ a Vyšší odborná škola, Pardubice

„Přednáška byla velkým přínosem pro naše dospívající žáky. Byli zajímavou formou poučeni, jak 
se chránit před smrtelnou nemocí, jaké důsledky může mít pro ně nechráněný sex a co všechno mají 
dělat, aby se nenakazili. Příklady ze života drogově závislých byly odstrašující, tak jako snímky lidí 
nakažených HIV a AIDS. Přednášejícímu se podařilo probudit zájem žáků o tuto problematiku na 
výbornou.“

SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové (sluchově postižené děti)

Lektoři ACET ČR v roce 2009 vedli vzdělávací programy v 282 městech a obcích.

Přednášeli na 729 školách a akcí pro veřejnost, v klubech a v dětských domovech.

Lektoři ACET ČR uskutečnili zdarma 3 642 hodiny přednášek. Tyto přednášky vyslechlo 
65 755 studentů.

Od roku 1994 do konce roku 2009 bylo lektory osloveno 934 023 studentů.

1994

23058

1995

43600

1996

48200

1997

50724

1998

57074

1999

60344

2000

61164

2001

66579

2002

65838

2003

61013

2004

74280

2005

60294

2006

61850

2007

61937

2008

72313

2009

65755
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Členové organizace ACET ČR, o.s. 2009

6. Další události během roku

 Proběhla konference ACET ČR v Hlinsku, které se zúčastnilo 20 lektorů. Hostem byl ředitel 
ACET UK Peter Fabián.

 Byly vydány nové materiály pro studenty.
 Několik lektorů se zúčastnilo přednášek na školách v rámci akce Exit tour 2009.
 Bylo vydáno DVD: „Městská policie, prevence kriminality města Chrudim“, na kterém se podílel 

také ACET ČR. Toto DVD bude distribuováno pro širokou veřejnost.
 Dvakrát jsme vystoupili v České televizi s příspěvkem o práci ACET a o adopci dětí v Ugandě.
 Vyšel článek do regionálních novin Východočeského kraje a kraje Vysočina v nákladu 100 000 ks 

výtisků, článek je trvale umístěn na www.denik.cz v sekci zdraví (fi remní intranet), návštěvnost 
webu je průměrně 9 milionů zobrazených stránek za týden. V článku je rovněž umístěna propagace 
Nadace T. Kuchařové.

 Článek na web pro Nadaci Slunečnice.
 Příspěvek v regionálních denících na téma Sex, AIDS a vztahy, a to o činnosti organizace ACET: 

Chrudimský, Orlicko a Český ráj, Krkonošský deník, Královéhradecký, Chrudimský, Jihočeský, 
týden 13. - 17. 7. 2009, náklad 80 000 výtisků, čtenost 320 000 obyvatel, článek trvale umístěn na 
www.denik.cz.

 Část lektorů dobrovolně pomáhala po povodních na Moravě.
 Uskutečnily se akce na letních táborech.
 Pořádali jsme fotbalový zápas v Uherském hradišti pod záštitou města, kde byla prezentována 

činnost naší organizace.
 Proběhly přednášky v rámci GO kempů pro střední školy 

(např. v Horním Bradle, Mladoňovice).
 Monitorovací cesta do Ugandy: během této cesty bylo navštíveno 

22 dětí, najeto 700 km, pořízeny videozáběry a fotografi e ze 
života dětí, které si adoptovali lidé z ČR.

 ACET ČR, o. s. se stal koordinátorem v pomoci ugandským 
dětem ve vzdělávání, zajistili jsme sponzory pro 22 dětí, které 
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díky českým adoptivním rodičům mohou chodit do škol a tak získat možnost lepšího uplatnění na 
trhu práce a v životě. 

 Školení lektorů - Klobouky u Brna – téma školení: “Etické dílny“, kterého se zúčastnilo 18 lektorů.
 Domluven a uskutečněn termín přednášky v Chrudimi s p. Graumannem 24. - 26. 11. 2009.
 Byli jsme hlavním partnerem celonárodního projektu „Týden manželství“ spojený s národní 

i regionální medializací.
 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

 Založili jsme regionální pobočky, kde byli ustanoveni vedoucí poboček pro danou oblast.
 Úspěšně jsme absolvovali audit hospodaření k 31. 12. 2009.

7. Zpráva o hospodaření v roce 2009

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2009 (v haléřích)

AKTIVA
číslo 

řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období
A Dlouhodobý majetek celkem 1 130 796,00 130 796,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 347 781,60 317 714,60
III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 4
IV. Opravky k dlouhodobému majetku celkem 5 -216 985,60 -186 918,60
B Krátkodobý majetek celkem 6 838 929,69 823 451,57
I. Zásoby celkem 7 15 600,00 15 373,00
II. Pohledávky celkem 8 116 000,00 116 000,00
III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 9 707 329,69 691 478,57
IV. Jiná aktiva celkem 10

Aktiva celkem 11 969 725,69 954 247,57

PASIVA
číslo 

řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období
A Vlastní zdroje celkem 12 733 769,69 725 642,57
I. Jmění celkem 13 938 122,54 938 122,54
II. Výsledek hospodaření celkem 14 -204 352,85 -212 479,97
B Cizí zdroje celkem 15 235 956,00 228 605,00
I. Rezervy celkem 16
II. Douhodobé závazky celkem 17
III. Krátkodobé závazky celkem 18 235 956,00 149 451,00
IV. Jiná pasiva celkem 19 79 154,00

Pasiva celkem 20 969 725,69 954 247,57



8

Rozdělení nákladů Výdej v Kč

a Propagační materiál 97 125,00

b Kancelářské potřeby 40 799,00

c Drobný hmotný majetek 32 282,00

d Energie 17 821,00

e Cestovné 278 411,00

f Spoje - tel. poplatky, poštovné 81 502,00

g Externí služby 64 638,00

h Mzdové náklady 1 191 669,00

i Odvody z mezd 370 497,00

j Bankovní poplatky 10 429,00

n Režijní výdaje 211 537,85

Náklady celkem 2 396 710,85

Účet adopce Výdej v Kč

a Počátek 2 260,89

b Příjmy 137 835,00

c Úroky 3,75

d Transféry 124 131,98

e Služby 7 000,00

f Poplatky 6 654,98

g Zůstatek 2 312,68

Stav pokladny k 31. 12. 2009 9 723,00

Banka k 31. 12. 2009 681 755,57

Rozdělení výnosů Příjem v Kč

Provozní dotace

a MPSV 552 406,00

b F-nadace 68 600,00

c Nadace rozvoje zdraví 20 000,00

d Grant města Hlinska 15 000,00

e Euronisa 10 000,00

f Euroregion Labe 3 200,00

g Město Chrudim 9 000,00

h Město Olomouc 50 000,00

i České sdružení CASD 35 000,00

j Marantha 500 000,00

k MŠMT 273 000,00

l Pardubický kraj 85 000,00

m Mezinárodní škola 200 000,00

n Dotace VZP 50 000,00

o Město Třebíč 10 000,00

p Slunečnice 120 000,00

q Ostatní příjmy - dary 331 237,10

r Ostatní provozní příjmy 56 140,63

Výnosy celkem 2 388 583,73

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2009 (v haléřích)

Název ukazatele
číslo 

řádku
Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem
A Náklady 1
I. Spotřebované nákupy celkem 2 188 153,00 188 153,00
II. Služby celkem 3 622 963,52 622 963,52
III. Osobní náklady celkem 4 1 562 166,00 1 562 166,00
IV. Daně a poplatky celkem 5 50,00 50,00
V. Ostatní náklady celkem 6 23 378,33 23,378,33
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem 7
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8
VIII. Daň z příjmů celkem 9

Náklady celkem 10 2 396 710,85 2 396 710,85

B Výnosy 11
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12 6 000,00 50 000,00 56 000,00
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13
III. Aktivace celkem 14
IV. Ostatní výnosy celkem 15 140,61 140,61
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek celkem 16
VI. Přijaté příspěvky celkem 17 1 116 237,12 1 116 237,12
VII. Provozní dotace celkem 18 1 216 206,00 1 216 206,00

Výnosy celkem 19 2 338 583,73 50 000,00 2 388 583,73

C Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -58 127,12 50 000,00 8 127,12

D Výsledek hospodaření po zdanění 21 -58 127,12 50 000,00 8 127,12
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8. Zpráva auditora

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz fi nanční pozice občanského 
sdružení ACET ČR se sídlem v Chrudimi k 31. prosinci 2009 a výsledky jeho hospodaření za rok 
2009, v souladu s českými účetními předpisy.“

Ing. Miroslav Čuhaj, auditor

9. Poděkování

Dárci z České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, Pardubický kraj, Nadace Euronisa, 

Nadace Slunečnice, město Třebíč, město Olomouc, město Chrudim, město Hlinsko, Maranatha, Fund 
for Education - Mezinárodní škola Praha Nebušická, F-nadace, Nadace rozvoje zdraví, Euroregion 
Labe, Nadace Taťány Kuchařové, ADW Kojetice, VZP, Greek Transport and Logistick Praha 10, 
Kolínská lesní společnost, s.r.o., Hewlett-Packard, s.r.o., Kalibr Group, s.r.o., Fenestra-Wieden s.r.o., 
AC Ostrava, CB Chrudim, CBH AC Chomutov, BJB Karlovy Vary, KS Hradec Králové, Mgr. J. 
Coufalová, p. Maiwald A., paní Boroňová, p. Pospíšil J., p. Oliver Vít, p. Neužil J., p. Loula D., 
p. Ogrocki, p. Lupták M., p. Prudík R.

Děkuji za dlouholetou spolupráci s Nadací Mezinárodní potřeby.
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 2009 byl čtrnáctým 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 rizikového chování mládeže. 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!

Mgr. František Krampota, ředitel ACET ČR



Kontakt: ACET ČR, o.s.
ČSA 492, 537 01 Chrudim

ředitel: Mgr. František Krampota
GSM: +420733121953

e-mail: acet.cz@volny.cz
www.acet.cz


