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O MOSTu ProTibet

Úvodní slovo
DOPŘÁT SI ČAS
Sonam Lhazom
Třída: VIII B
(Výroční magazín studentů Tibetan Homes Foundation)
Když se potřebujeme rozhodnout nebo se chceme zlepšovat,
nejlepší metoda, kterou lze v těchto situacích použít, je dopřát
si čas. Rostlinám trvá, než zesílí a vzrostou a stejně tak i my lidé
potřebujeme dostatek času na to, abychom vyzráli a dospěli.
Pro nás lidi má rozhodování zásadní význam. Správné rozhodnutí nás potěší, špatné nám může zničit život. Špatným
rozhodnutím se vyhneme tak, že si na rozhodování dopřejeme
čas.
K tomu, abychom se zlepšovali, potřebujeme sami sebe dobře
znát. To proto, abychom chápali, jaké máme slabé stránky a
učinili všechno proto, abychom neopakovali své chyby. Je naší
povinností se takto zlepšovat. Proto si dopřejte tolik času, kolik
je třeba. Zlepšujte se a buďte dobrým člověkem.

Kdo jsme?
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.
V roce 2017 jsme změnili název z MOST o. p. s. na
MOST ProTibet, o. p. s.
Naše projekty:
Adopce ProTibet
Škola ProTibet
Koza ProTibet
Zdravotní péče
Klub ProTibet
Festival ProTibet

Indie:
Spiti: Ki, Komik, Kowang, Pin, Demul
Ladakh: Diskit, Thikse, Choglamsar, Sumdho
Podhůří Himálaje: Mussoorie, Dharamsala
Jih: Tashi Lünpo, Drepung, Byllakupe
Tibet: Gyalten
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Statistika - přehled předaných prostředků
Adopce ProTibet
Klášterní školy Ladakh (Diskit, Thikse)
Klášterní školy Spiti (Komik, Ki, Kowang, Pin)
SOS vesničky děti (THF, TCV) + klášter Namgyal
Senioři Ladakh
Senioři (THF, Bylakuppe, Chauntra)
Adopce celkem

Kč
257 600
985 600
1 441 200
225 925
348 000
3 258 325

Projekty ProTibet
Škola ProTibet
Koza ProTibet
Zdravotní péče (Křeslo, Lékaři, Otop)
Další projekty (generátor, plat učitele, …)
Projekty celkem

Kč
100 429
231 683
136 010
128 816
596 938

Celkem

3 855 263

Předané prostředky 2006 – 2017 celkem:

24 213 921

Jižní Indie
Karnataka

THF = Tibetan Homes Foundation, TCV = Tibetan Children’s Village

Péče ve stáří s Adopcí ProTibet
V Adopci ProTibet je již 113 tibetských babiček a dědečků.
Co znamená Adopce ProTibet pro tibetské seniory v Indii?
Možnost zajistit si potřebné léky, jídlo, zdravotní pomůcky
či vhodnou péči v domově pro seniory.

Vzdělání pro děti v Adopci ProTibet
Projekt Adopce ProTibet zaštiťuje přímou podporu vzdělání
v tibetských exilových vesničkách a klášterních školách.
Na 460 dětí navštěvuje s naší pomocí devět škol v Indii a Tibetu.
V roce 2017 putovalo na projekt Adopce ProTibet na vzdělání dětí
2 684 400 Kč, které byly použity na stravu, ubytování, pomůcky
a platy učitelů.
V Adopci ProTibet přibylo 14 nových mnišek z kláštera ve Spiti,
několik mnichů z Ladakhu pokročilo ve svém studiu a odešlo do
prestižního kláštera Tashi Lünpo. V tibetských dětských vesničkách
jsme začali podporovat stipendia pro nadané studenty, aby jim bylo
umožněno pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách.

Díky projektu pečujeme o staré Tibeťany z exilových vesnic
v Ladakhu a ve čtyřech domovech pod patronátem Tibetské
exilové vlády (Chauntra, Bylakuppe) a Tibetan Homes
Foundation (Mussoorie, Rajpur).
V roce 2017 putovalo na projekt Adopce ProTibet na
zkvalitnění života starých Tibeťanů 573 925 Kč.
Finance v Ladakhu poskytujeme ve spolupráci se zástupci
Tibetské exilové vlády napřímo nejpotřebnějším starým
Tibeťanům.
Mimo Ladakh prostředky putují konkrétním domovům
pro seniory, které obyvatelům zajišťují veškerou péči.

Dary, které jsou skutečně potřeba
Škola ProTibet
Učebnice, sešity, školní pomůcky nebo vybavení jídelny.
To a mnoho dalšího zajišťuje projekt Škola ProTibet, aby se malí
školáci a studenti mohli učit ve vhodných podmínkách. Věříme,
že dostupné a kvalitní vzdělání pomáhá rozvoji celých komunit.
V roce 2017 putovalo do škol v Himálaji 100 429 Kč. Prostředky
pomohly ve škole Demul v údolí Spiti, přispěly k uskutečnění zimní
školy pro nomádské děti v Ladakhu či dovybavení ženské klášterní
školy v Kowangu.

Co pro nomáda znamená
Koza ProTibet?
Jediná obživa, zachování tradice i přivýdělek
na vzdělání dětí či lékařskou péči.
To jsou důvody, proč podporujeme tibetské nomády
nákupem koz a krmiva na zimu.
V roce 2017 jsme ve spolupráci s Tibetskou exilovou
vládou předali 108 koz, které byly rozděleny
37 nejpotřebnějším rodinám v Changthangu/Ladakhu
u tibetských hranic. Na základě průzkumu putovaly
kozy k nomádům z vesnic Chumur, Samed, Henle,
Sumdho, Goyul, Mogul a Kakshung.

Co je nejdůležitější?

Poznání i kultura

Zdraví. I my se snažíme podporovat lékařskou péči v Himálaji.

V České republice již pravidelně přinášíme návštěvníkům našich akcí možnost seznámit se s tibetskou
kulturou, poznávat a získávat informace k různým
tématům spojeným s Tibetem.

Prevence či léčba akutních onemocnění pomáhá dětem, aby mohly
dále chodit do škol. Zdravotní pomůcky pro seniory jim pomáhají
lépe chodit či slyšet.
Celkově jsme v roce 2017 na lékařskou péči odeslali do Indie
136 010 Kč a další finance putovaly Tibeťanům začátkem roku 2018.
V tibetských exilových vesnicích v Ladakhu 15 osob podstoupí léčbu žloutenky B, v domově pro seniory v Tibetan Homes Foundation
už se babičky a dědečkové těší z nových naslouchátek, kolečkových
křesel, holí a dalších pomůcek. Zima byla v 60 tibetských domácnostech v Himálaji o mnoho teplejší díky projektu Otop na zimu.

Více než 30 českých a slovenských měst hostilo
16. ročník Festivalu ProTibet. Pískovou mandalu sypal
a přednášel buddhistický mnich Pema Samdup.
Četly se tibetské pohádky, konaly přednášky i cvičení
a promítaly dokumentární filmy. Celkem se Festivalu
účastnilo 3 500 návštěvníků a celý Festival byl zaměřen na vzdělání žen mnišek v Himálaji.
Dalších 34 akcí pro veřejnost jsme během roku navštívili, ať už se jednalo o festivaly, výstavy či přednášky.
Věnovali jsme se také vzdělávání ve školách.
A v neposlední řadě jsme vylepšovali náš
shop.protibet.cz s produkty z tibetských exilových
komunit a vydali kalendář s tibetskými svátky.

Kdo za námi stojí?
Zaměstnanci:
Jana Ďásková Neboráková (ředitelka), Gabriela Gazdíková,
Zuzana Hodačová, Johana Krajčírová, Tomáš Přichystal

Byli jsme ProTibet
Díky kampani Jsem ProTibet se nám podařilo vybrat 152 000 Kč
na vzdělání buddhistických mnišek, rozvoj lékařské péče
tibetských dětí a zdravotní pomůcky pro staré Tibeťany.

Správní rada:
Petr Ďásek, Nela Boudová, Jiří Grund, Radim Chytka,
Johana Krajčírová, Michal Majer
Zahraniční spolupracovníci a instituce:
Karma Cchedup, Damdul Topden, Pema Samdup, Tibetská exilová vláda,
Tibetan Homes Foundation, Tibetan Children’s Village, klášterní školy

Kampaň provázel spot vytvořený Janem Látalem.
Společně v Klubu ProTibet
Dlouhodobá podpora s jakoukoli částkou – to je Klub ProTibet.
Příznivci Klubu mohou přispívat například 100 Kč měsíčně.
Z jedné třetiny pak podpoří aktuálně potřebné projekty
v Indii, z 1/3 projekt v Tibetu a z 1/3 informační kampaně v ČR.
V roce 2017 členové Klubu podpořili projekty celkovou
částkou 123 873 Kč.

A také všichni dárci, spolupracovníci, příznivci a dobrovolníci, které zde
nelze všechny vyjmenovat, ale bez nichž by naše práce neměla smysl.
Děkujeme!
10 270 fanoušků na Facebooku
17 spolupracujících institucí a organizací
59 617 návštěv blogu
39 organizátorů Festivalu
16 odborných spolupracovníků

Finanční zpráva
Rozvaha (bilance) k 31.12.2017 (v tis. Kč)
Aktiva
		

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

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

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

33
9
243

22
9
243

-219
2 724
872
120
1668
64

-230
2 624
922
110
1552
40

Aktiva celkem

2 757

2 646

Pasiva
		

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

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

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

2 555
2 353
202
202

2 394
2 584
-190
252

173
29

210
42

Pasiva celkem

2 757

2 646

Položka „Jmění celkem“ činí 2 583 467 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 953 263 Kč a z fondů
ve výši 1 630 205 Kč. Fondy jsou jednak přijaté dary v rámci projektu Adopce ProTibet a další jednorázové dary
na zahraniční projekty ve výši 1 374 576 Kč, které budou v roce 2018 převedeny do Indie a Tibetu a dále dary na
provoz organizace ve výši 255 629 Kč, které budou použity na pokrytí nákladů hlavní činnosti v následujících
letech.

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 (v tis. Kč)
Název ukazatele

Náklady

Název ukazatele

Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Poskytnuté příspěvky

1 443
Provozní dotace
1 078
Přijaté příspěvky
10
Tržby za vlastní výkony a za zboží
47
Ostatní výnosy
11
Tržby z prodeje majetku
2		

10
281
1 203
907

Náklady celkem

2 591

2 401

Výnosy celkem

Výnosy

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2017 ztrátu ve výši 189 957 Kč z toho z hlavní činnosti ztrátu 637 580
Kč a z hospodářské činnosti zisk 447 623 Kč. Zisk z hospodářské činnosti byl použit na částečné pokrytí ztráty
z hlavní činnosti. Celková ztráta byla zapříčiněna téměř nulovými dotacemi a granty a velmi nízkými příspěvky
dárců na provoz organizace.

Provozní dotace v celkové výši
Statutární město Ostrava – UMOB

10 000 Kč

Dále děkujeme za podporu:
CK Kudrna, DharmaGaia, Elektropohony, spol. s r. o., FoRS,
Forum 2000, GRUND a. s., GIVT, gnosis9.net, Gymnázium Chotěboř,
Hedvábná stezka, Impress Art Design, s. r. o., Mezinárodní horolezecký
filmový festival, Moda.cz, Mystic Temple,, NF Pomozme dětem žít lépe,
OC Arkády Pankrác, Portaflex s. r. o., Potala, o. p. s., PROFICIO,
Statutární město Ostrava – MOaP, Shoptet s.r.o., teeta.cz,
Tibet Open House, Velvyslanectví Indické republiky v Praze
Patronkám projektů Nele Boudové a Báře Hrzánové.
Všem městům, organizacím a institucím, které se zapojily
do Festivalu ProTibet, také těm, kteří na festivalu vystupovali,
pomáhali a zúčastnili se. Všem organizátorům akcí,
kterých jsme se mohli účastnit. Všem školám,
které se zapojily do našich vzdělávacích programů
a všem přátelům v Indii.

