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O MOSTu ProTibet
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 a provozujeme sociální podnik
na výrobu tsampy.
Náš pracovní tým:
Pracovníci se během roku 2019 prostřídali a součástí týmu tak byli:
Jana Ďásková Neboráková (ředitelka), Gabriela Gazdíková, Zuzana Hodačová,
Radim Chytka, Tomáš Přichystal, Kateřina Bouchalová, Martina Kuklišová
a Jana Johanna Hinková.
Správní rada:
Nela Boudová, Petr Ďásek, 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
Naše projekty:
Adopce ProTibet, Škola ProTibet, Koza ProTibet,
Zdravotní péče (Lékaři ProTibet, očkování a léčba žloutenky),
Humanitární pomoc, Klub ProTibet, Festival ProTibet,
Sociální podnik na výrobu tsampy, e-shop

Úvodní slovo
Semínka míru 2.0
Co přinesl rok zemského kance Tibeťanům v jejich rodné zemi či v exilu? Nejtvrdší represe se přesunuly do Ujgurska, kde se člověk může dostat do „převýchovného tábora“ za nošení závoje či plnovousu. V táborech nyní přebývá více
než 10% ujgurské populace. To však neznamená, že by v Tibetu zavládla lepší
nálada. Byla dokončena demolice části kláštera Larung gar, z ženského kláštera Yarchen Gar bylo vystěhováno přes 3000 mnišek, bylo zdokumentováno
minimálně 16 případů zatčení z politických důvodů, protestně se upálil „pouze
jeden“ Tibeťan, dvacetičtyřletý Yonten (jak obyčejně to zní, když to zrovna není
Váš bratr či syn).

Jsme hrdí na každého z našich podporovatelů, kteří pomáhají – byť
na dálku – vychovávat takto uvažující mladé lidi, kteří umí podpořit
člověka ohnutého věkem a nelehkým životem v Himálaji či jednorázově přispět na pitnou vodu, otop, léky. Kteří nezištně zalévají „semínka míru“ a rozdávají naději na štěstí. Děkujeme jim.

Máme být vděčni těm, kdo nám darují štěstí. Jsou to obdivuhodní zahradníci, díky nimž naše duše vzkvétají.“ Marcel Proust (1871-1922)

Vaše Jana Ďásková Neboráková
V říjnu navštívil čínský prezident Si Ťin-pching Nepál, aby za ekonomické výhody vyjednal zákon o vydávání podezřelých osob – např. z místní komunity
22 000 Tibeťanů. Organizace FREEDOM HOUSE již podruhé v posledních pěti
letech na svém každoročním žebříčku utiskovaných zemí umístila Tibet na
2. místo hned po Sýrii, hodnoceno bylo 210 zemí.
A ve výčtu by šlo pokračovat dále…
Čím můžeme vyvážit takováto fakta, situace, tragédie? Jen nadějí na zlepšení
a slovem – závěrečnou větou úvodníku naší loňské výroční zprávy od studenta Lobsang Geleka, který nazval „Semínka míru“ (podle motta tibetské exilové
organizace THF). Utekl za vzděláním z Tibetu do Indie v roce 2003, svůj příspěvek o pobytu v exilové škole končí větou: „Naučil jsem se také, jak jsme my lidé
schopni šířit a předávat štěstí ostatním bytostem, i sami sobě“.

Indie:
Spiti: Ki, Komik, Kowang, Pin, Demul
Ladakh: Diskit, Thikse, Choglamsar, Sumdho Podhůří Himálaje: Mussoorie, Dharamsala Jih: Tashi
Lünpo, Drepung, Byllakupe
Tibet: Gyalten, Bathang
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Jižní Indie
Karnataka

ADOPCE PROTIBET
Klášterní školy (Ladakh, Spiti, Namgyal)
SOS tibetské dětské vesničky (THF, TCV)
Senioři v Ladakhu
Senioři (THF, Bylakuppe, Chauntra)
Gyalten (Tibet):
Adopce celkem

1 172 000 Kč
1 130 000 Kč
230 000 Kč
342 00 Kč
759 009
3 633 009 Kč

PROJEKTY PROTIBET
Škola ProTibet Indie
Škola ProTibet Tibet
Koza ProTibet
Voda ProTibet
Zdravotní péče (křeslo, lékaři, otop)
Z toho: lékařská péče:
křeslo + pomůcky:
otop:
Projekty celkem:

138 000 Kč
248 697 Kč
300 000 Kč
97 206 Kč
167 152 Kč
107 218 Kč
9 934 Kč
50 000 Kč
951 055 Kč

Celkem:

4 584 064 Kč

Předané prostředky 2006 – 2019:

32 686 826 Kč

Tibet

Spiti

Indie

Statistika - přehled předaných prostředků.
Aktuální čísla za 2019:

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

Vzdělání pro děti
v Adopci ProTibet
Projekt Adopce ProTibet podporuje tradiční i moderní vzdělání v tibetských
exilových vesničkách a buddhistických klášterech v indickém Himálaji a Tibetu.

Vzdělání především – Škola ProTibet
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.

Dárci v tomto projektu pravidelně podporují 368 tibetských dětí v devíti školách.
Vzdělání dětí jsme společně prostřednictvím projektu Adopce ProTibet podpořili
částkou 2 302 222 Kč. Za tyto prostředky byly dětem pořízeny vzdělávací prostředky,
uniformy a roucha, případně oblečení na zimu, toaletní potřeby, strava a ubytování.
V roce 2019 jsme pokračovali v podpoře navazujícího vyššího studia žáků, kteří úspěšně dokončili vzdělání v exilových vesnicích. Studenti díky podpoře dárců
navštěvují obory zdravotnické, vědecké, sociální, umělecké, management, design,
kosmetiku, IT nebo finančnictví a obchod.

Předané prostředky v projektu Škola ProTibet ve výši 386 697 Kč
byly rozděleny mezi čtyři místa v Indii i v Tibetu.
Indie:
Klášterní škola v Diskitu byla podpořena částkou 20 000 Kč na nákup nových pomůcek a učebnic. Nomádské děti žijící na náhorních
planinách v Ladakhu obdržely 36 000 Kč pro svůj tříměsíční studijní program. Tibetan Homes Foundation jsme podpořili částkou
82 000 Kč určenou na stipendia na vyšší vzdělání pro nejchytřejší
studenty.
Tibet:
Celkem 22 dětí a jejich rodičů v tibetské oblasti Bathang v Tibetu od nás obdrželo 248 697 Kč. Děti studují na různých školách a
místech a všechny se nachází v obtížné životní situaci. Dvě dívenky
nemají rodiče, jsou sirotci, některé děti jsou polosirotci. Předané
prostředky pomohou dětem uhradit školné na rok a půl, přispějí k pokrytí poplatků na dopravu spojenou se studiem. Část předaných prostředků (cca 15 000 Kč) byla distribuována studentům
vysokých škol.

Podpora seniorů
Podzim života je velmi náročným obdobím, obzvláště
v extrémních oblastech vysokohorských sněžných obrů.
Senioři, kteří žijí v exilových kempech a nemají možnost si zajistit nebo zakoupit otop na zimu, jsou podpořeni projektem Otop pro tibetského seniora. V zimním
období bylo nakoupeno celkem 1 070 pytlů zvířecího
sušeného trusu i dřeva v hodnotě 50 000 Kč a rozdáno 107 nejpotřebnějším rodinám a seniorům. Dále bylo
v těchto kempech podpořeno 68 seniorů prostřednictvím
projektu Adopce ProTibet částkou 230 000 Kč.
Stařečci, kteří přebývají v zázemí Domovů pro tibetské
seniory, mají díky projektu Adopce ProTibet střechu nad
hlavou, stravu, zimní oblečení, základní lékařskou péči
a toaletní potřeby. Celkem 105 seniorů v domovech spravovaných exilovými vesnicemi (THF Mussoorie, Rajpur)
a tibetskou exilovou vládou (Chauntra, Bylakuppe) bylo
podpořeno částkou 342 000 Kč.
Zdravotní pomůcky a hole pro tibetské seniory byly
podpořeny částkou 9 934 Kč. Obdrželi je senioři v exilových vesnicích v Ladakhu prostřednictvím exilové vlády.

Zdravotní péče
Velkým problémem v Indii nejen mezi Tibeťany je žloutenka. Na žádost vedení domova pro tibetské seniory Jampaling v Dharamsale jsme podpořili očkování seniorů proti žloutence v hodnotě 50 000 Kč. V tomto domově žije 150 seniorů, kteří by
jinak neměli kde být a nemají nikoho, kdo by se o ně postaral.
Nadaci Sapan Foundation v údolí Spiti jsme podpořili částkou 57 218 Kč. Nadace
částku rozdělila mezi osm lidí, kteří jsou již žloutenkou nakažení a nemoc si léčí.
Pochází z velmi chudých rodin a léčbu by si jinak nemohli dovolit. V děkovných dopisech vzkazují všem dárcům, kteří se do projektu „Lékaři ProTibet“ zapojili, že bez
jejich velké pomoci by si nedovedli svůj život představit. Díky možnosti léčby se cítí
daleko lépe a mohou se zapojit do každodenního života.

Co pro nomáda znamená
Koza ProTibet?

Společně v Klubu ProTibet

Jediná obživa, zdroj mléka, másla, sýru, masa a vlny. Za
kozy si mohou nomádi pořídit i léky a to nejnutnější. To jsou
důvody, proč podporujeme tibetské nomády nákupem koz
a krmiva na zimu.

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 putuje jedna
třetina do Tibetu, jedna třetina do Indie a jedna třetina zůstává v ČR.

V roce 2019 jsme ve spolupráci s Tibetskou exilovou vládou předali 102 koz a ovcí rodinám v Čhangthangu u tibetských hranic.
Abychom předešli velkému úmrtí dobytka během sněhových
kalamit, které poslední roky nomády postihují, nakoupili jsme
pro 386 nomádských rodin krmivo pro jejich dobytek. Zaměstnanec exilové vlády objížděl tibetské komunity v Čhangthangu
8 dní a každá rodina dostala 29 kg krmiva. Zachránili jsme tak
tisíce zvířat před vyhladověním.

V roce 2019 Klub ProTibet pomohl nejchudším dětem v oblasti Bathang
v Tibetu, aby mohly zaplatit školné a do školy jezdit. V Indii díky dárcům
mohli studenti z Tibetan Homes Foundation pokračovat ve svých vysokoškolských studiích. V České republice jsme mohli zorganizovat Festival ProTibet včetně dokončení filmu Kauza Tibet.

Nomády jsme tak podpořili celkovou částkou 300 000 Kč.

Dlouhodobá pravidelná podpora jakoukoli částkou – to je Klub ProTibet.

V roce 2019 členové Klubu podpořili projekty celkovou částkou
118 672 Kč.

Poznání i kultura
Rok 2019 byl pro naši organizaci dalším přelomovým rokem. Povedlo se
nám, nad rámec našich běžných činností, vytvořit dvacetiminutový filmový
dokument Kauza Tibet. Premiéru měl na devatenáctém ročníku Festivalu
ProTibet. Dokument reaguje na kulaté – a nešťastné – 60. výročí povstání
tibetského lidu proti čínské okupaci. Původní myšlenka byla přiblížit českému člověku obsazení Tibetu na pozadí našich obdobných reálií z roku 1968,
a to v doprovodném klipu okupačního žalmu „Bratříčku, zavírej vrátka“ od
Karla Kryla. Brzy jsme pochopili, že novodobá historie Tibetu si zaslouží
delší prostor. A tak díky režiséra Daniela Krzywoně a s pomocí dárců prostřednictvím portálu HITHIT vznikl dokument Kauza Tibet se stopáží přes
20 minut včetně exkluzivního proslovu premiéra tibetské exilové vlády pana
Lobsanga Sangaye v závěru.
Během roku jsme se potkávali s lidmi na mnoha festivalech, jako je Festival
Evolution či Mezinárodní festival horolezeckých filmů v Teplicích nad Metují.
Premiéru jsme letos měli na extrémním horském závodě B7 - Beskydské
sedmičce, kam nás pozval horolezec a organizátor Libor Uher. Mohli jsme
tak představit tsampu třem tisícovkám závodníků.

Sociální podnik na výrobu tsampy
„Pracuji celou noc, pracuji celý den, abych zaplatila všechny
účty, které mám zaplatit, a stále se nezdá, že by mi zbyl jediný
cent“
(Money, Money, Money – ABBA 1972).
Možná oblíbený song mnoha neziskovek v této zemi. Zkusili jsme se s tímto problémem poprat, a to jednoduchým
způsobem - práci jsme si ještě přidali. Skloubili jsme nápad
vyrábět tsampu ve velkém a šířit tak tibetskou kulturu i v gastronomii a zároveň dát práci českým lidem ze skupiny zdravotně postižených a dlouhodobě nezaměstnaných. Pustili
jsme se do studia, konzultací a vyplňování tisíce tabulek
a výsledek byl skvělý! Získali jsme dotaci z Ministerstva práce
a sociálních věcí na založení sociálního podniku na výrobu
tsampy. Máme dva nové kolegy, pražící stroj a spoustu práce
a nových nečekaných výzev, do kterých jsme se vrhli s nadšením. Himálaj nám dal tsampu, která by měla v roce 2021
zajistit ekonomickou samostatnost organizace. A my mu to
vracíme zprostředkováním podpory pro ty nejpotřebnější.

Finanční zpráva
Rozvaha (bilance) k 31.12.2019 (v tis. Kč)

Položka „Jmění celkem“ činí 2 464 949 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 922 779 Kč
a z fondů ve výši 1 542 170. Fondy jsou jednak přijaté dary v rámci projektu Adopce ProTibet a další jednorázové dary na zahraniční projekty ve výši 1 261 170 Kč, které budou v roce 2020 převedeny do Indie
a Tibetu a dále dary na provoz organizace ve výši 281 000 Kč, které budou použity na pokrytí nákladů
hlavní činnosti v následujících letech.

Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posledním dni
účetního období

A.
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

11
9
243

192
7
418

-241

-233

B
I.
II.
III.
IV.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

3 143
835
119
2 165
24

5 803
1 176
2 000
2 368
259

Aktiva celkem

3 154

5 995

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posledním dni
účetního obdobíí

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2019 ztrátu ve výši 28 543 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu
526 561 Kč a z hospodářské činnosti zisk 498 018 Kč. Zisk z hospodářské činnosti byl použit na částečné
pokrytí ztráty z hlavní činnosti.

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem

2 934
2 936
-2

2 436
2 465
-29

Přijaté dotace na provozní účely

B.
I.
II.
III.
IV.

220

3 559

203
17

470
3 089

3 154

5 995

Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Název ukazatele

Náklady

Název ukazatele

Výnosy

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

2 016
1 359
9
41
35
5

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

462
453
1 617
904

Náklady celkem

3 465

Výnosy celkem

3 436

Poskytovatel

Účel

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

Výše dotace
na „výrobu a prodej tsampy“
Festival ProTibet
Festival ProTibet
Festival ProTibet

411 768 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Děkujeme za podporu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Agentura Lasser, s.r.o., B7, Bagind, Centrum Pant, E-expert, spol. s r.o., Elektropohony, spol. s r. o., FoRS, Forum 2000,
GRUND a.s., GIVT, Gymnázium Chotěboř, Hedvábná stezka, Impact HUB,
Impress Art Design, s.r.o., Mezinárodní horolezecký filmový festival, Moda.cz,
Moje země, Mystic Temple, New Remys, s.r.o., NF Pomozme dětem žít lépe,
OC Arkády Pankrác, Ostravská univerzita, Portaflex s.r.o., Potala, o. p. s., Pravý
Domácí Časopis, PRINTO, spol. s r.o., Shoptet s.r.o., SLONKA s.r.o., SmartSelling a.s., Statutární město Olomouc, Statutární město Ostrava, Statutární
město Ostrava – MOaP, Tibet Open House.
Patronkám projektů Nele Boudové a Báře Hrzánové.
Herci Vladimíru Polákovi.
Všem dárcům podporujícím naše projekty. 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. 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.

MOST ProTibet, o. p. s.
IČ: 26672740
Tilschové 670/5, Ostrava 709 00
Česká republika
Transparentní účet dárcovství: 2200249897/2010
Transparentní účet veřejné sbírky: 2800064052/2010
info@protibet.cz
774 899 242
shop.protibet.cz
www.protibet.cz
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