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KONTAKT

Vážení přátelé,

rok 2021 byl nejen pro nás plný výzev. Znáte to rčení: „Člověk plánuje, Bůh se směje.“? Součástí našich plánů byl březnový Festival
ProTibet a letní cesta do Indie, kam jsme už v roce 2020 nemohli jet. Hádejte, jak moc se nám tento plán podařil naplnit. Máte
pravdu, vůbec.
Podařilo se ale zvednout obrovskou vlnu solidarity s tibetskými staříčky a pomoci jim s prevencí a léčbou koronaviru. Povedlo se
zvládnout epidemii nemoci koz a ovcí u nomádů. Mladým Tibeťanům v THF se povedl historicky největší úspěch v celostátních
zkouškách. Mniškám z kláštera PIN se povedlo studovat celý rok. Tyhle krásné věci se podařily díky Vaší podpoře, za což Vám patří
náš srdečný dík.
MOST ProTibet vznikl z jedné touhy pomoci. Když se dnes díváme, kolik dobrých lidí se stejnou touhou kolem sebe MOST má, jsme
opravdu vděční.
Závěrem bychom si dovolili ocitovat slova ředitele Domova pro tibetské seniory v Chauntře: „Víte, od chvíle, co jsme opustili naši
zemi, život je plný nástrah a překážek. Opustili jsme naši mateřskou zem s nadějí na život v lidskosti a soucitu. Vy a organizace
MOST ProTibet jste pro nás absolutně jedineční, jak rádi říkáme, plamen naděje ve tmě. Světlo Vaší dobroty tady svítí na spousty
životů a vnímáme Vás jako obrovské požehnání. Jsme tak rádi, že jste si vybrali právě naší tibetskou komunitu. Držíte naše ruce s
láskou, soucitem a přinášíte úsměv na tváře Tibeťanů. Úsměv, který zmizel, když jsme opustili Tibet. Slovy nedokážeme popsat, jak
moc Vám děkujeme."

Kdo jsme?

O MOSTU PROTIBET

Nezisková organizace působící v oblasti rozvojové spolupráce. Naší vizí je kvalitnější vzdělání a lepší životní podmínky pro tibetské děti,
tibetské seniory, buddhistické mnichy a mnišky a nomády v indickém Himálaji a Tibetu.

Co děláme?

Od roku 2004 pomáháme školám, komunitám a jednotlivcům v jejich rozvoji. Poskytujeme největší českou podporu tibetským
komunitám. V ČR organizujeme informační a kulturní akce a provozujeme sociální podnik na výrobu tsampy.

Náš pracovní tým:

V roce 2021 jste nás mohli potkat v této sestavě: Jana Ďásková Neboráková (ředitelka), Gabriela Šmídová (dříve Gazdíková - na mateřské
dovolené), Zuzana Kiková, Radim Chytka, Kateřina Bouchalová, Martina Kuklišová, Albín Lázenský a Lenka Korbová.

Správní rada:

Nela Boudová, Petr Ďásek, Jiří Grund, Radim Chytka, Johana Krajčírová, Michal Majer. Od prosince 2021 jsou místo posledních dvou členů
nově zvolené Barbora Ďásková a Věra Tížková

Zahraniční spolupracovníci a instituce:

Karma Cchedup, Dorjee, Pema Samdup, Tibetská exilová vláda, Tibetan Homes Foundation, Tibetan Children’s Village, klášterní školy

NAŠE PROJEKTY
Adopce ProTibet
Škola ProTibet
Koza ProTibet
Voda ProTibet
Zdravotní péče
Klub ProTibet
Festival ProTibet
Sociální podnik na výrobu tsampy
E-shop

STATISTIKA - PŘEHLED VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2021
ADOPCE PROTIBET

Klášterní školy (Ladakh, Spiti, Namgyal) = 1 134 558 Kč
SOS tibetské dětské vesničky (THF, TCV) = 1 579 215 Kč
Senioři v Ladakhu = 199 040 Kč
Senioři (THF, Bylakuppe, Chauntra) = 354 491 Kč

Adopce celkem: 3 267 304 Kč

CELKEM: 4 372 090 Kč

PROJEKTY PROTIBET

Škola ProTibet Indie = 102 923 Kč
Škola ProTibet Tibet = 132 670 Kč
Koza ProTibet = 285 280 Kč
Voda ProTibet = 106 638 Kč
Zdravotní péče (křeslo, lékaři, otop) = 338 070 Kč
Z toho: lékařská péče: 209 464 Kč
křeslo + pomůcky: 29 110 Kč
otop: 99 496 Kč
Obecné dary pro akutní projekty: 139 205 Kč

Projekty celkem: 1 104 786 Kč

Vybrané prostředky 2006 – 2021: 42 134 887 Kč
V roce 2021 jsme odeslali do Indie a Tibetu prostředky vybrané ve velké míře i v roce 2020, které se nám nepodařilo kvůli Brexitu odeslat
do Indie do konce roku 2020. Do Indie a Tibetu jsme tak v roce 2021 odeslali částku ve výši 6 422 324 Kč.
THF = Tibetan Homes Foundation, TCV = Tibetan Children’s Village

VZDĚLÁNÍ PRO DĚTI V ADOPCI PROTIBET
CELKEM 4 244 387 Kč
Vzdělání dětí a mladých lidí je pro nás od počátku projektu prioritou. Těší nás čím dál lepší výsledky dětí z exilových škol THF i
TCV *, kde se razí moderní přístup ke vzdělávání a stejně tak tradiční výuka v buddhistických klášterech.
*V celostátních zkouškách pro XII. třídy obstáli úplně všichni studenti z THF, což je nejlepším výsledkem školy vůbec. Dokonce 64 studentů
dosáhlo na 90 % úspěšnosti v testu a více.
Dárci v tomto projektu pravidelně podporují na 400 tibetských dětí v devíti školách.
Vzdělání dětí jsme společně prostřednictvím projektu Adopce ProTibet podpořili částkou 4 244 387 Kč. Za tyto prostředky byly dětem
pořízeny vzdělávací prostředky, uniformy a roucha, případně oblečení na zimu, toaletní potřeby, strava a ubytování. Rok 2021 byl pro děti
i jejich učitele náročný, do škol a klášterů se po pandemii děti začaly vracet až na jaře, do té doby se, pokud to šlo, vzdělávaly doma.
I nadále se věnujeme podpoře navazujícího vyššího studia žáků, kteří úspěšně dokončili vzdělání v exilových vesnicích. Studenti díky
podpoře dárců studují obory zdravotnické, vědecké, sociální, umělecké, management, design, kosmetiku, IT nebo finančnictví a obchod.
Vzhledem k zavírání škol a kolejí jsme podpořili také studenty, kteří se neměli kam vrátit a po tuto dobu byli v THF.

VZDĚLÁNÍ PŘEDEVŠÍM - ŠKOLA PROTIBET
CELKEM 422 322 Kč
Vzdělání dětí je hlavním prostředkem k odstranění chudoby a rozvíjení komunit. Považujeme za podstatné, aby děti měly
přístup ke vzdělání například i v zimních měsících nebo v odlehlých oblastech Himálaje. Díky projektu Škola ProTibet mají děti
vzdělávací pomůcky, vybavení tříd a také dobré učitele.
Vybrané prostředky v projektu Škola ProTibet ve výši 422 322 Kč byly rozděleny mezi několik míst v Indii i v Tibetu.
Nomádské děti žijící na náhorních planinách v Ladakhu obdržely 35 000 Kč pro svůj tříměsíční studijní program. Základní školu v
Chauntře jsme podpořili částkou 12 400 Kč. Sedmdesát dva dětí tak má k dispozici svůj stoleček ke studiu nebo svačení. Mladé studentky
z chudé farmářské rodiny obdržely 35 090 Kč jako stipendium na vysokou školu.
Škola v tibetské oblasti Bathang v Tibetu od nás obdržela 339 832 Kč.

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ - PODPORA SENIORŮ
CELKEM 759 853 Kč
Podzim života je velmi náročným obdobím, obzvláště v extrémních
oblastech vysokohorských sněžných obrů. Zima v Ladakhu přináší i
– 30°C mrazy. V chaloupkách bez topení nebývá o moc tepleji a to
nejsou ideální podmínky pro stáří.
Díky projektu Otop na zimu se seniorům v exilových kempech v
Ladakhu pořídilo dřevo a sušený trus za 69 600 Kč. Prostřednictvím
Adopce ProTibet jsme tyto seniory podpořili částkou 140 343 Kč.
V Indii podporujeme také několik Domovů pro tibetské seniory Bylakuppe, Chauntra, Rajpur a Mussoorie. Prostřednictvím Adopce
ProTibet se seniorům pořizuje kvalitní strava, léky, zdravotní péče,
oblečení, teplé přikrývky a další nezbytnosti. V roce 2021 jsme
seniorům pomohli částkou 528 654 Kč.
Na seniory se soustředí také projekt Kolečkové křeslo, ze kterého se
pořizují nejen kolečková křesla, ale také další zdravotní pomůcky –
berle, hole, naslouchátka a další.
Tyto pomůcky jsme staříčkům pořídili za 21 256 Kč.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
CELKEM 240 751 Kč

Prevence a léčení covidu, zdravotní vyšetření a
následná péče a očkování a léčba žloutenky – to
byly nejakutnější problémy v roce 2021, které jsme
pomáhali řešit částkou 240 751 Kč.
Domov důchodců v Chauntře od nás obdržel 82 464 Kč
na pořízení ochranných prostředků, roušek, rukavic,
oxymetrů a kyslíku na boj s covidem.
Lidé v údolí Spiti na očkování a léčbu žloutenky dostali
70 000 Kč.
Mniškám z kláštera Pin jsme poslali 77 007 Kč. Pořídily
si za to tolik potřebné brýle a návštěvy očního a
zubního lékaře.
Exilové kempy v Ladakhu obdržely 11 280 Kč na
pořízení dezinfekce a stojanů v rámci prevence
onemocnění covid-19.

VODA PROTIBET

CELKEM
53 432
KčKč
CELKEM
53 432

Záleží nám na dětech. Místo žloutenky a průjmových
onemocnění u nich raději vidíme radost a smích.
Děti často trápí nedostatek pitné vody, ale také
nemožnost vodu hygienicky uchovávat. Používají
tedy nejrůznější nádoby a plastové láhve, z čehož
vznikají různá vážná onemocnění.
Z projektu Voda ProTibet se pořizují především
hygienicky nezávadné nádrže na pitnou vodu a kvalitní
vodní filtry do klášterů a exilových vesniček.
V roce 2021 jsme předali částku 53 432 Kč. Díky Vaší
pomoci jsme podpořili základní školu v Chauntře
částkou 8 432 Kč. Za tyto peníze byly pořízeny vodní
filtry.
Mniši z kláštera Komik obdrželi 45 000 Kč na nákup
pračky, která jim ohromně usnadňuje život a také
vodních filtrů, díky kterým mají přístup ke kvalitnější
pitné vodě.

Díky darovaným kozám a krmivu na zimu mohou
chudé nomádské rodiny pokračovat dál v tradičním
způsobu života.
Kozy jsou pro ně hlavní obživa, zdroj mléka, másla, sýru,
masa a vlny. Za kozy si mohou nomádi pořídit i léky a to
nejnutnější.
Rok 2021 byl pro nomády obzvlášť náročný, jejich stáda
postihla epidemie nemoci, v jejímž důsledku zahynuly
tisíce zvířat. Na podporu projektu Koza ProTibet jsme
předali částku ve výši 450 000 Kč.

KOZA PROTIBET
CELKEM 450 000 Kč

SPOLEČNĚ V KLUBU PROTIBET
Dlouhodobá pravidelná podpora jakoukoli částkou – to je Klub ProTibet.
Ti, kterým se líbí naše činnost a chtějí přispět na
to, co je nejdůležitější v daném období, se stávají
příznivci Klubu ProTibet. Mohou přispívat
například 100 Kč měsíčně. Z celkové částky putují
dvě třetiny výtěžku do Indie nebo Tibetu na
aktuální potřeby a jedna třetina zůstává v ČR.
V roce 2021 členové Klubu podpořili projekty
celkovou částkou 109 090 Kč.
Tuto částku jsme rozdělili mezi mníšky z kláštera
Diskit, kteří si tak mohou dovolit nákup
studijních pomůcek, kvalitnější jídlo a učitele.
Druhá část peněz pomohla nejchytřejším
studentům z THF pokračovat ve studiu na
vysokých školách a poslední část jsme věnovali
šíření informací o situaci v Tibetu, organizaci
Festivalu ProTibet a celkovému zaštítění
rozvojových projektů v Tibetu a Indii z ČR.

CELKEM 109 090 Kč

POZNÁNÍ A KULTURA
Koronavirová pandemie měla hlavní slovo v pořádání akcí i v roce 2021. Festival ProTibet se svým klasickým březnovým termínem
bohužel nebyl v souladu s opatřeními, proto proběhl pouze v mini verzi a online. Nabídli jsme pár filmů ke shlédnutí online a čekali, jak se
bude situace vyvíjet. Náhrada proběhla v říjnu 2021 a Festival pokračoval v tématu Jeho Svatosti dalajlamy. V Ostravě proběhly tři
přednášky – Tibet minulosti i současnosti s PhDr. Zuzanou Ondomišiovou, Karakoram – nejdivočejší velehory světa s prof. MUDr.
Pavlem Ševčíkem CSc. a Buddhismus a kvantová fyzika s Ing. Radimem Chytkou.
V létě jsme vyrazili na Mezinárodní horolezecký filmový festival, festival Evolution nebo do Ústí nad Labem na festival Barevná planeta. Na
podzim jsme pokračovali cestovatelským festivalem Obzory, benefičním koncertem Tomáše Kluse nebo festivalem Zdraví a duše v
Ostravě. Účastnili jsme se také ostravských Farmářských trhů.

SOCIÁLNÍ PODNIK NA VÝROBU TSAMPY
V roce 2021 jsme úspěšně ukončili dotaci z Ministerstva práce a sociálních
věcí na založení sociálního podniku na výrobu tsampy. Sociální podnik
zaměstnává 2 členy skupiny zdravotně a jinak znevýhodněných osob na trhu
práce a dokonce přijal stážistku na pomoc s výrobou směsí.
Světlo světa spatřila nová snídaňová směs Čokoláda a oříšek, která se
velmi rychle stala jednou z nejprodávanějších. Tsampa Pema úspěšně
pokračuje v nacházení svého místa v českých kuchyních. V rámci marketingu
má vlastní webové stránky, sociální sítě a nově také video reklamu, kterou
již zhlédly desítky tisíc lidí. Křivka
prodeje neustále roste a dokonce se
tsampa stala hlavním občerstvením na
Mezinárodní environmentální
konferenci na Čeladné.

Rozvaha (bilance) k 31.12.2021 (v tis. Kč)
A.
I.
II.
III.
IV.
B
I.
II.
III.
IV.

A.
I.
II.
B.
I.
II.
III.
IV.

FINANČNÍ ZPRÁVA - ROZVAHA

Aktiva

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k posledním dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

259
7
498

183
7
498

-246
7 807
1 420
570
5 703
114

-322
4 923
1 506
135
3 244
38

Aktiva celkem

8 066

5 106

Pasiva

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k posledním dni účetního období

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

5 993
5 783
150
2 133

4 441
4 168
273
665

427
1 706

656
9

Pasiva celkem

8 066

5 106

Položka „Jmění celkem“ činí 4 167 660,76 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 937 317,46 Kč a z fondů ve výši 3 230 343,30 Kč. Fondy jsou jednak
přijaté dary v rámci projektu Adopce ProTibet a další jednorázové dary na zahraniční projekty ve výši 2 579 561,91 Kč, které budou v roce 2022 převedeny do
Indie a Tibetu a dále dary na provoz organizace ve výši 650 781,39 Kč, které budou použity na pokrytí nákladů hlavní činnosti v následujících letech.

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021 (v tis. Kč)
Název ukazatele

Náklady

Název ukazatele

Výnosy

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vl. činnosti
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Poskytnuté příspěvky

3 198
10
2 307
5
69
80
1

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

1 634
5
3 339
965
0

Náklady celkem

5 670

Výnosy celkem

5 943

Výsledek hospodaření

Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2021 zisk ve výši 273 376,16 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 364 395,8 Kč a z hospodářské
činnosti zisk 637 771,96 Kč. Zisk z hospodářské činnosti byl použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti.

Přijaté dotace na provozní účely

Poskytovatel

Účel

Výše dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí
SMO - obvod Mor. Ostrava a Přívoz

na „výrobu a prodej tsampy“
Festival ProTibet

1 623 299,71 Kč
10 680 Kč

Děkujeme vám za podporu
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Bagind, Centrum Pant, E-expert, spol. s r.o., EPONA, Forum 2000, GRUND a.s., GIVT, Idea please,
s.r.o., Mezinárodní horolezecký filmový festival, Mystic Temple, NF Pomozme dětem žít lépe, OC Arkády Pankrác, Portaflex s.r.o.,
Potala, o. p. s., Fiestis, s.r.o., Pravý Domácí Časopis, PRINTO, spol. s r.o., Shoptet s.r.o., SLONKA s.r.o., SmartSelling a.s., Statutární
město Ostrava – MOaP, Tibet Open House, WPJ, s.r.o., PRO-BIO s r.o., Smart Press, s. r. o.
Patronkám projektů Nele Boudové a Báře Hrzánové.
Všem dárcům podporujícím naše projekty. Všem městům, organizacím a institucím, které se zapojily do Festivalu ProTibet, také těm,
kteří na festivale vystupovali, pomáhali a zúčastnili se. Všem organizátorům akcí, kterých jsme se mohli účastnit. Všem školám, které
se zapojily do našich vzdělávacích programů. Všem místům, která se zapojila do prodeje tsampy. Všem, kteří nakoupili na našem
eshopu a udělali tak radost rovnou dvakrát. Všem našim dobrovolníkům a všem přátelům v Indii.

གས་ེ་ཆེ

protibet.cz

