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uplynulý rok rázně nastolil i u nás otázku uprchlictví. Situaci 
sice nelze srovnávat s exodem desetitisíců Tibeťanů před 
téměř 60 lety, ale v určitém směru je lakmusovým papírkem 
našich postojů v praxi. 

Společnost MOST kromě zajištění všech stávajících projektů 
rozšířila pomoc nejstarším tibetským uprchlíkům a začala 
pomáhat domovu seniorů v Lugsum Samduplingu v jižní 
Indii. Všechna místa, která štědří Češi podporují, navštívili 
naši noví pracovníci. Jde o dlouholeté dobrovolníky MOSTu, 
kteří ukončili zahraniční rozvojová studia na Univerzitě 
Palackého. Profesionálně jsme tedy členy týmu omladili. 
Dovezli mnoho nových informací, prohloubili na místě spo-
lupráci s Tibetskou exilovou vládou a za spřízněné Čechy 
osobně pogratulovali Jeho Svatosti dalajlámovi ke kulatým 
80. narozeninám. Dalailamova nadace finančně přispěla na 
jeden z našich nejstarších projektů – výstavbu ženského 
kláštera v Kaze.

V tuzemsku mohl zájemce sledovat aktivity MOSTu na we-
bových stránkách, prostřednictvím měsíčních newsletterů 
či každodenních příspěvků na facebooku. Na „internetové 
dálnici“ však také nacházel informace o přibližování naší 
země komunistické Číně. Věřme, že se Zemí Draka bude 
docházet k výměně hodnot pouze v obchodní rovině. K to-
muto přesvědčení nás vede podpora několika tisíc dárců 
a příznivců. 

Ústy tibetského premiéra Dr. Sangaye jim děkujeme „za je-
jich vznešené úsilí a podporu nastolení spravedlnosti 
a svobody v Tibetu“.     
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Cíle a poslání 

Členové správní rady

Členové týmu

Zahraniční experti

Naším posláním je od roku 2004 podpora vzdělanosti 
a zlepšování životních podmínek tisíců dětí, nomádů, tibet-
ských uprchlíků i starých lidí. Zabýváme se rozvojovou 
a humanitární pomocí v indickém Himálaji a Tibetu. Díky 
dárcům pomáháme tibetským dětem, mnichům a mniškám 
v exilových i klášterních školách, tibetským seniorům bez 
rodin a nomádům.

Pro českou veřejnost pořádáme během celého roku kul-
turně vzdělávací akce, z nichž největší je Festival ProTibet. 
Ve vzdělávacích programech nabízíme školám řadu aktivit. 
Spolupracujeme s dobrovolníky, univerzitami a neziskovými 
organizacemi v České republice i  zahraničí.

Ing. Petr Ďásek, Nela Boudová, PhDr. Kateřina Bursíková-
-Jacques, Ing. Radim Chytka, Mgr. Johana Krajčírová, Mgr. 
Michal Majer

Ing. Jana Neboráková (ředitelka), Mgr. Gabriela Gazdíková, 
Mgr. Johana Krajčírová, Ing. Iva Neboráková, Bc. Tomáš 
Přichystal, Mgr. Karin Majerová

Tenzin Dhondup, Karma Cchedup, Damdul Topden, 
Ngawang Thinley, Kalsang Namgyal, Pema Samdup

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MOST

„S úctou a pokorou se ohlížím zpět, 
uplynulých 10 let není ‚jen‘ 16 miliónů 
odeslaných korun, 537 osob podpo-
řených napřímo a tisíce dalších ovliv-
něných osudů. Je to hlavně setkání 
s obrovskou solidaritou vás dárců, bez 
kterých by toto nebylo vůbec možné.“

Jana Neboráková



Indie

TIKSE, DISKIT 

TAŠI LHÜNPO, DREPUNG, BYLLAKUPPE

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 

Nepál

Tibet
GYALTEN

CENTRUM DROKPA

KI, KOMIK, KAZA

THF, TCV – DHARAMSALA

ČHOGLAMSAR

Adopce ProTibet – děti

Adopce ProTibet – senioři

Škola ProTibet

Koza ProTibet

Zdravotní péče



ROZVOJOVÁ POMOC V LETECH 2006–2015

CELKEM  16 637 184,- KČ
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ROZVOJOVÁ POMOC V ROCE 2015

CELKEM  3 574 757,- KČ

Adopce ProTibet Kč

Adopce celkem 2 910 491

Projekty Indie, Tibet Kč

Projekty celkem 664 266

CELKEM 3 574 757

Klášterní školy Ladak (Diskit, Tikse) 213 216 

Klášterní školy Spiti (Komik, Ki, Kaza) 913 368 

SOS vesničky děti (THF, TCV) 1 161 551 

Škola Gyalten (Tibet) 150 000 

Senioři Ladak 260 000 

Senioři (THF, Byllakuppe) 212 356 

Škola ProTibet  286 254 

Koza ProTibet 250 000 

Zdravotní péče  10 000 

Ostatní (dílny, …) 118 012 

THF = Tibetan Homes Foundation

TCV = Tibetan Children's Village



Děti z Tibetan Homes Foundation při čtení dopisů



V tomto projektu se zaměřujeme na zlepšování životních 
podmínek konkrétních dětí, které naši pomoc nejvíce potře-
bují. V indickém Himálaji a Tibetu pomáháme zajišťovat vzdě-
lání dnes již pro 441 dětí. V roce 2015 jsme pro ně zajistili 
dostatek potravin, oblečení i školních pomůcek.
V letních měsících náš tým všechny podpořené osoby a or-
ganizace navštívil a zkontroloval efektivní využívání předa-
ných finančních darů.

Všem dárcům děkujeme za spolupráci!

231 tibetských dětí

„Po studiu bych se chtěla stát sociální pracovnicí, abych 
mohla pomáhat lidem“

210 mnichů a mnišek

Projekt Adopce ProTibet umožňuje dětem v Tibetu a indi-
ckém exilu získat vzdělání. Na tomto projektu spolupracujeme 
s Tibetan Homes Foundation, která zprostředkovává kvalitní 
vzdělání dětem z potřebných rodin žijících v indickém exilu. 
Vyučují se moderní předměty, ale klade se zde i důraz na 
zachování tibetské kultury. Stejně tak jako v SOS vesničce 
Tibetan Children’s Village Dharamsala, kterou jsme do našeho 
projektu zapojili v roce 2015.

 říká Dolma, která navštěvuje 10. třídu 
v THF.

Přímo v Tibetu pomáháme dětem, které navštěvují školu 
Gyalten v Tibetské autonomní prefektuře Kardze. Díky pro-
jektu Adopce ProTibet se zprostředkovala kvalitní strava, 
školní vybavení a především učební pomůcky, aby se děti 
mohly vzdělávat ve svém rodném jazyce. Škola se dále rozvíjí, 
zajišťuje i  například základní IT výuku. 

Mníšci a mnišky se v klášterních školách učí nejen tradiční 
předměty, jako je tibetština či buddhistická filozofie, ale také 
moderní předměty jako je matematika, angličtina či sociální 
a přírodní vědy. V roce 2015 jsme pomáhali již 210 mniškám 
a mnichům. Klášterní školy v Ladaku (Diskit, Tikse), údolí Spiti 
(Komik, Ki, Koang) či Dharamsale pomáhají ke vzdělání dětí 
a zároveň zachování tradiční kultury a hodnot.

ADOPCE PROTIBET – PODPORA 441 DĚTÍ

Mnišky z Koangu (Kaza, Spiti)
Mnišky z údolí Spiti podporujeme spolu s místní organizací 
Sapan Foundation prostřednictvím projektu Adopce 
ProTibet. Zároveň díky Škole ProTibet postupně vzniká pro 
tyto mnišky klášterní škola, kde již nyní studují a v roce 
2015 zde strávily prv-
ní zimu. Mnišky pilně 
studují, již od pod-
zimu se připravují na 
4denní zkoušky, které 
mají na jaře.

CELKEM  2 438 135,- KČ



Staří Tibeťané v domově pro seniory v jižní Indii



ADOPCE PROTIBET – PODPORA 96 SENIORŮ

Adopce ProTibet pomáhá jak dětem, tak i tibetským seni-
orům, kteří žijí bez rodin, v obtížných podmínkách v exi-
lových vesnicích a domovech pro seniory. Do Indie se vět-
šinou dostali v 60. letech, kdy uprchli do exilu. Pro tibetské 
babičky a dědečky zajišťujeme dostatek potravin či léků. 

V projektu Adopce ProTibet podporujeme seniory v Ladaku, 
kteří žijí v exilových vesnicích a v nomádských oblastech. 
Také spolupracujeme s domovy pro seniory pod záštitou 
Tibetan Homes Foundation (Mussorie, Radžpůr) a v ne-
poslední řadě podporujeme domov pro seniory v jihoindi-
ckém státě Karnataka, který zřizuje Tibetská exilová vláda.

„
porozhlížet po nějakém dobrovolničení, čekalo mě 
v centru Lehu milé překvapení v podobě česko-
-anglického plakátku zmiňujícím práci organizace 
MOST. Za dva dny jsem popíjela čaj s Gabčou, Tomem, 
Johankou a Víťou a následujících pár dní jsem s nimi 
měla možnost nahlédnout do kláštera Thiksey a tro-
šičku se seznámit s projektem Adopce mnichů. Po pár 
dnech jsme se rozloučili a mně zbyla složka dopisů od 
českých „rodičů“, která byla adresována na jih Indie, 
do oblasti Byllakupe. Na jih jsem namířeno měla, takže 
jsem se s radostí ujala předání těchto obálek. Kromě 
mnichů jsou zde také podporováni tibetští stařečci, 
žijící v domově důchodců. Hned po příchodu do 
domova na vás dýchne velice klidná atmosféra. Sedí 
jeden vedle druhého, každý má v ruce málu a modlí 
se. Komunikace byla o něco horší, kromě správce 
domova zde anglicky nikdo nemluví. Ten naštěstí 
ochotně překládal. Životy těchto lidí jsou plné dob-
rodružství a radosti, ale zároveň i trápení a slz. Útěk 
z Tibetu na nich zanechal svoje stopy, ale i přesto 
všechno se na vás usmívají a děkují za život, který 
prožili a stále prožívají. Nejkrásnější věc a nejsilnější 
myšlenku, kterou jsem si odtud za ty dvě hodiny 
odnesla je …tito lidé nemyslí sami na sebe, ale modlí se 
k celému národu.“ 

Michaela Heclová 
dobrovolnice a příznivkyně MOSTu

Když jsem dojela do indického Ladaku a začala se 

CELKEM  472 356,- KČ



Děti při shromáždění, škola Gyalten, Tibet



Vzdělávání je naší prioritou a díky projektu Škola ProTibet 
pomáháme dětem i dospělým, aby získali vzdělání potřebné 
pro jejich rozvoj a budoucí uplatnění. Díky projektu pomá-
háme zabezpečit učebnice, školní pomůcky či další vybavení 
potřebné pro vzdělávání potřebných z oblasti indického 
Himálaje a Tibetu. 
V roce 2015 jsme na rozvoj škol v Indii a Tibetu přispěli 
částkou 286 254 Kč.

Ve spolupráci s nadací Sapan Foundation se v roce 2015 po-
dařilo dokončit stavební práce druhého křídla školy. Díky 
tomu mnišky poprvé zůstanou v klášteře i během dlouhého 
zimního období. Okolí školy se také zvelebilo, rozrostla se tu 
flóra a přibyly i nové stromy, které každým rokem sílí. Pro 
mnišky jsme rovněž během léta zajistili výuku anglického 
jazyka, a to díky lekcím dobrovolnice z České republiky.

U tibetských hranic v odlehlých vesnicích v oblasti Čhang-
thangu pomáháme zvyšovat gramotnost nomádských dětí. 
Zimní výuka pro nomádské děti ze severoindické oblasti 
Čhangthang z vesnic Puga a Sumdho pomáhá zajišťovat vý-
uku dětí z chudých rodin i v chladném zimním období.

Školy v Indii

Ženská klášterní škola Koang (Kaza, Spiti)

Nomádská škola (Ladak)

Škola Kunsel ve vesnici Demul (Spiti)

„Himalaya Handicraft – Spiti Self Help Group je skupina žen 
z údolí Spiti, která přes zimu vyrábí šály i koberce a plete 
ponožky, z výtěžku z prodeje podporují školu Kunsel pro 
místní děti.“

Školy v Tibetu

Škola Gyalten

Vzdělávací centrum Drokpa

Ve vesnici Demul v údolí Spiti vznikla z podnětu místních 
žen a komunity škola pro nejmenší děti. Děti se učí číst, psát, 
počítat, mají základy angličtiny i věd.

Tato škola jako jediná v oblasti (Tibetská autonomní pre-
fektura Kardze) umožňuje bezplatné vzdělávání, stravu 
a ubytování pro 400 dětí z okolních vesnic. V roce 2015 ji 
navštívila naše koordinátorka a zkontrolovala využití pře-
daných prostředků a zjistila novinky ve škole včetně zahájení 
rekonstrukce ubytoven či nového vybavení a školních 
pomůcek.
 

Centrum slouží ke vzdělávání až 200 dětí přesídlených 
nomádů. Zároveň se v něm budou setkávat místní vesni-
čané, kteří mohou učit své tradice mladou generaci. V roce 
2015 putovaly prostředky na učebnice tibetštiny a další 
rozvoj školy.

ŠKOLA PROTIBET



Tibetský nomád se svým stádem



KOZA PROTIBET

V oblasti Čhangthangu u tibetských hranic žijí nomádské 
rodiny tradičním způsobem života podobně jako dříve 
doma v Tibetu. I dnes jsou důležitým prvkem tibetské kultury 
a v oblasti jich žije přes 1 500. Nomádi se starají zejména 
o kozy a ovce. Zvířata produkují mléko, máslo, trochu vlny 
a pašmínu. Mnoha rodinám tyto produkty stačí k uživení jen 
přes léto a v zimě musí jídlo a někdy také krmivo pro kozy 
kupovat. Peníze získávají např. prodejem vlny, tkaných ko-
berců nebo pletených výrobků. Pokud však přijdou o větší 
část stáda koz, přestanou být soběstační a nemají se jak na 
pláních udržet. Nejchudší z nich jsou pak nuceni zbylé 
stádo prodat a musí přesídlit do exilových vesnic v cen-
trálním Ladaku, kde se snaží najít si práci. To je však velmi 
těžké, mnoho z nich nemohlo chodit do školy a umí se starat 
jen o dobytek.

V roce 2015 jsme nejchudším rodinám darovali 110 kaš-
mírských koz, aby mohly pokračovat v tradičním způsobu 
života. Tyto rodiny pochází z oblasti Čhangthangu z vesnice 
Henle. 

V našem e-shopu je možné koupit zdravou kašmírskou kozu 
formou darovacího certifikátu. Díky tomu mají pak další ro-
diny dost mléka, sýra i vlny na zimu a v dalším roce i kůzlata.

Doklad o distribuci koz v Henle



Senior v nomádské oblasti, Ladak



V roce 2014 jsme ve městě Dharamsála založili druhou šicí 
dílnu na bázi fair trade. Pomáháme zajistit odbyt textilních 
doplňků prostřednictvím našeho e-shopu a českých firem. 
Spolupracujeme s dalšími organizacemi (např. Spiti Self Help 
Group apod.) na rozšíření distribuce jejich produktů a za-
jištění odbytu a pracovních příležitostí.

Prostřednictvím našeho e-shopu také nabízíme produkty 
z dalších férových dílen, jako jsou sklářské či tkalcovské. 
Všechny tyto dílny jsme podpořili nákupem jejich výrobků, 
které pak dále prodáváme na námi organizovaných akcích, 
a také je nabízíme jako firemní či VIP dárky. Najdete zde 
i darovací certifikáty k našim projektům.

Shop ProTibet – www.shop.protibet.cz

Zdraví je pro nás to nejdůležitější, a proto se postupně za-
měřujeme i na rozvoj projektů v této oblasti. Klademe také 
důraz na zdravotní aspekt u přímé podpory dětí a seniorů 
v projektu Adopce ProTibet. Potřební senioři a děti jsou také 
zahrnuti v projektech zaměřených na zdravotní péči, které je 
možno podpořit prostřednictvím darovacích certifikátů.

50 seniorům v Ladaku s pohybovými problémy jsme zpro-
středkovali kompenzační pomůcky, jako jsou hole a křesla. 
Na oblast zdraví se soustřeďujeme ať už formou léčby nebo 
prevence. Nový projekt Otop na zimu pomáhá zajistit 
v chladném zimním období chudým rodinám a seniorům 
lepší životní podmínky a projekt Lékaři ProTibet reaguje na 
aktuální zdravotní problémy a potřeby, jako je tuberkulóza, 
oční problémy a další. Celkem se na tyto projekty do konce 
roku 2015 shromáždilo 39 800 Kč.

Kolečkové křeslo, Lékaři ProTibet, Otop na zimu

ZDRAVOTNÍ PÉČE FÉROVÉ DÍLNY

Certifikát Otop na zimu



Festival ProTibet v Olomouci, svíčková vigílie



Od roku 2004 organizujeme pro české školy a veřejnost 
během roku řadu kulturně vzdělávacích akcí. Nejvýznam-
nější z nich je Festival ProTibet. 

konal ve více než čtyřiceti městech 
České republiky a nabídl mnoho zajímavých akcí. Měli jste 
možnost navštívit horolezecké a cestovatelské přednášky, 
poslechnout si tibetské příběhy a pohádky, zatančit tibetský 
tanec, zhlédnout strhující filmy nebo si namalovat tibetskou 
vlajku. Do 14. ročníku se zapojily i školy, jejichž žáci měli 
možnost zhlédnout filmy o tibetských dětech putujících do 
indického exilu.

říká k jedné

Festival se v roce 2015

„Jsme velmi rádi, že jsme do programu získali například i sní-
mek Drapchi. Jedná se o film režiséra Arvinda Iyera, v němž 
hlavní roli ztvárnila Namgyal Lhamo, která v roce 2012 
navštívila Českou republiku a moc se jí tady líbilo,“ 

 

 
z filmových projekcí Gabriela Gazdíková.

Vzdělávací programy pro děti a veřejnost

„Himálaj, místo, kde se zastavil čas a kde působí síla přítom-
ného okamžiku,“

V rámci zvyšování informovanosti v České republice pořá-
dáme širokou škálu aktivit nejen pro veřejnost, ale také pro 
žáky a studenty ve školách. V roce 2015 jsme v mateřských, 
základních i středních školách pořádali přednášky, work-
shopy, promítání i výstavy. Obsahují témata Tibetu a Himá-
laje, lidských práv či starých tradic. 

Pořádali jsme také množství výstav včetně velkoformátové 
výstavy fotografií Martina Pustelníka s názvem Mystické 
Himálaje, kterou mohli zhlédnout návštěvníci v Ostravě, 
Havířově či Olomouci. 

přibližuje Martin Pustelník, autor snímků, 
své pocity, které zažívá na střeše světa.

V neposlední řadě se česká veřejnost zapojila do akce Café 
ProTibet, kde měla možnost v desítce kaváren a čajoven 
navštívit přednášky či promítání a také přispět na vzdělávání 
malých mníšků.

 

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ PROGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE



Děti ve škole, Demul v údolí Spiti



Do Klubu ProTibet se může zapojit kdokoliv, kdo by rád vě-
noval měsíčně třeba 100 Kč na některý z rozvojových 
projektů. Jak darovaná částka pomůže? Finanční prostředky 
jsou rozděleny dle aktuální potřeby na projekty v Tibetu, 
Indii a ČR. Vaše pomoc pak může putovat například na 
podporu vzdělávání, zdravotní péče či nomádů. 

Finanční prostředky putovaly na zabezpečení vzdělávacích 
pomůcek v centru Drokpa, zaměřeném na vzdělávání no-
mádských dětí. 

Prostředky zabezpečily zimní výuku pro nomádské děti 
v oblasti Čhangthang v Ladaku. Zimní výuka probíhala již po 
sedmé.

V neposlední řadě se díky klubu podařilo zajistit aktivity 
spojené s informováním veřejnosti – především v rámci 
Festivalu ProTibet. V roce 2015 se podařilo uskutečnit před-
nášky, výstavy, promítání filmů a mnoho dalších aktivit ve 
více než 40 městech ČR.

Staňte se i Vy členy Klubu ProTibet!

Jak Klub ProTibet pomáhal v roce 2015?

Tibet

Indie

Česká republika

KLUB PROTIBET

„Všem členům a příznivcům organizace MOST bych 
chtěl v první řadě popřát šťastný a zdravý život a také 
mír mezi všemi bytostmi. Už celou dekádu nám vaše 
organizace MOST bezpodmínečně pomáhá. My budd-
histé věříme v sílu čisté motivace a shromažďování 
karmických zásluh. Modlíme se, aby vaše zásluhy 
dosáhly plnosti, a aby tyto zásluhy přinesly prospěch 
všem bytostem. Zde bych chtěl ve jménu mnichů 
z Komiku, mnišek z Koangu a také lidí a školáků 
z vesnice Demul poděkovat za vaši laskavost. Pře-
žijeme bez meditace i bez chrámů, ale ne bez vzá-
jemného přátelství a podpory. Před lety jsem započal 
s projektem klášterní školy pro mnišky v Koangu, 
a přestože jsem měl mnoho obtíží, MOST nám vždy 
pomohl a inspiroval nás. Když se mniši z Komiku ocitli 
v nouzi, také se jim bez váhání dostalo pomoci. V loň-
ském roce jsme otevřeli školu pro nejmladší děti 
z vesnice Demul opět s vaší podporou. Děkuji, že 
pomáháte dětem v získání lepší budoucnosti. Přeji 
vám, abyste byli šťastní, pokojní a úspěšní a aby taková 
podpora a přátelství byla všude ve světě. “

Pema Samdup (mnich z údolí Spiti, který spoluzakládal 
organizaci Sapan Foundation, která se snaží svými 
projekty pomáhat obyvatelům údolí Spiti)



Dárci z ČR navštěvují klášter Ki



Zažili jsme inspirativní setkání! V Dharamsale jsme předávali 
gratulace dalajlamovi k jeho 80. narozeninám, setkali jsme 
se s premiérem tibetské exilové vlády Lobsangem Sangaye 
a dalšími zástupci této instituce a projednávali naše projekty. 
A jako každý rok jsme se setkali s lidmi, které podporujete, 
a zjišťovali jsme jejich potřeby.

S dalajlamou jsme se v létě setkali v jeho sídle v Dharamsále, 
kdy jsme předali přání a pozdravy z ČR k jeho narozeninám.  
Měli jsme možnost navštívit instituce Tibetské exilové vlády 
a prodiskutovat naše projekty z různých pohledů, zástupci 
různých ministerstev nás inspirovali k dalšímu rozvoji. Také 
se nám dostalo cti prodiskutovat činnost naší organizace 
s premiérem Lobsangem Sangaye. 

Setkání v Dharamsale

LIDÉ

„Kromě úžasných scenérií Himalájí mne oslovila atmosféra 
starých klášterů a nesmírně pozitivní přístup lidí k životu 
navzdory drsným podmínkám. Při naší návštěvě kláštera Ki 
byly zrovna školní prázdniny, ale díky ochotě jednoho z mni-
chů jsem mohla navštívit Tenzina v jeho vesnici nedaleko 
od kláštera. Kromě poněkud dobrodružné cesty lanovkou 
jsem měla možnost se s Tenzinem setkat v jeho domácím 
prostředí. Byl to velmi silný zážitek a jen mne utvrdil v tom, že 
moje podpora se dostává na správné místo.“ říká Martina 
Bednářová o cestě do Himálaje.

Dárci v Himálaji
V letním období jsme našim dárcům zprostředkovali vý-
pravu do indického Himálaje. Měli možnost navštívit místa 
v Ladaku a údolí Spiti, která sami podporují, a navštívit 
i konkrétní děti, seniory mnichy či nomády a seznámit se 
s jejich příběhy. 



FINANČNÍ ZPRÁVA

dary od jednotlivců 64,8 %

vlastní činnost 23,5 %

dary od firem 2 %

státní rozpočet ČR 2,7 %
nadace 2,5 %

místní rozpočty 0,2 %

Příjmy podle skupin zdrojů v roce 2015

Příjmy celkem  6 561 059

Skupina fin. zdrojů              Kč

Státní rozpočet ČR 180 000

Místní rozpočty ČR 10 000

Dotace z Úřadu práce 279 798

Dary od jednotlivců 4 251 081

Dary od firem  131 500

Nadace  168 900

Vlastní činnost  1 539 780

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)
Stav k prvnímu Stav k posl.

Aktiva dni úč. období dní úč. období
A. Dlouhodobý majetek celkem - 44
I.  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 11 11
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 250 293
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem - -
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -261 -260

B. Krátkodobý majetek celkem 1 874 2 342
I Zásoby celkem 400 869
II. Pohledávky celkem 44 157
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 425 1 280
IV. Jiná aktiva celkem 5 36

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem 1 776 2 211
I. Jmění celkem 1 838 2 022
II. Výsledek hospodaření celkem -62 189

B. Cizí zdroje celkem 98 175
I. Rezervy celkem - -
II. Dlouhodobé závazky celkem - -
III. Krátkodobé závazky celkem 93 151
IV. Jiná pasiva celkem 5 24

Aktiva celkem 1 874 2 386

Pasiva celkem 1 874 2 386

Položka „Jmění celkem“ činí 2 021 906 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 653 299 Kč a z fondů 
ve výši 1 368 607 Kč. Fondy jsou jednak přijaté dary v rámci projektu Adopce ProTibet, Koza pro Tibet a další 
jednorázové dary ve výši 1 009 632 Kč, které budou v roce 2016 převedeny do Indie a Tibetu, a dále dary na provoz 
organizace ve výši 358 975 Kč, které budou použity na pokrytí nákladů hlavní činnosti v následujících letech.

dotace z ÚP 4,3 %



Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2015 zisk ve výši 
189 388 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 494 794 Kč a z hos-
podářské činnosti zisk 684 182 Kč. Zisk z hospodářské čin-
nosti byl použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti.

Provozní dotace v celkové výši 190 000
Česká rozvojová agentura          180 000 
Statutární město Ostrava – UMOB 10 000  

 

Název ukazatele Náklady Název ukazatele Výnosy
Spotřebované nákupy celkem 428 Tržby za vlastní výkony a zboží 1 539
Služby celkem 722 Změna stavu zásob -
Osobní náklady celkem 1 287 Aktivace celkem -
Daně a poplatky celkem 5 Ostatní výnosy celkem 898
Ostatní náklady celkem 26 Tržby z prodeje majetku -
Odpisy, prodaný majetek 5 Přijaté příspěvky celkem 38
Poskytnuté příspěvky celkem 3 Provozní dotace celkem 190
Daň z příjmů celkem -
Náklady celkem 2 476 Výnosy celkem 2 665



PODĚKOVÁNÍ

Institucím, organizacím a firmám: 

Děkujeme za poskytnutí fotografií: 

Česká rozvojová agentura 
a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Statutární město Ostrava – 
MOaP, Forum 2000, Antikvariát Fiducia,Centrum Gotama, CK 
Kudrna, České centrum fundraisingu, Český rozhlas Olomouc 
a Ostrava, ČT Ostrava, DH Olomouc, Dům kultury města 
Ostravy, Elektropohony, spol. s r. o., EPONA, FoRS, GIVT, 
gnosis9.net, Grund a. s., Gymnázium Chotěboř, Hedvábná 
stezka, Hotel Radun, Katedra rozvojových studií PřF UPOL, 
Infocentrum Teplice n. Metují, Kafé Kodó, Knihovna města 
Ostravy, Mediapharma, s. r. o., Mezinárodní horolezecký filmový 
festival, Moravské divadlo Olomouc, Mystic Temple, Nadace 
Divoké husy, Nakladatelství Verzone, NF Pomozme dětem žít 
lépe, OC Arkády Pankrác a Galerie Šantovka Olomouc, Planeta 
cestování, Portaflex s. r. o., Potala, o. p. s., Sdružení Taši Delek, 
spolek Lungta, Správa nemovitostí Olomouc, tiskárna Properus, 
tiskárna Pavel Smílek, Úřad práce ČR, Život na cestách, 
Velvyslanectví ČR v Dillí a Indické republiky v Praze, zástupcům 
tibetské exilové vlády, Olivier Adam.
Všem městům, organizacím a institucím, které se zapojily do 
Festivalu ProTibet, také těm, kteří na festivalu vystupovali, 
pomáhali a zúčastnili se.
Všem kavárnám a čajovnám, které se zapojily do Café ProTibet.
Všem organizátorům akcí, kterých jsme se mohli účastnit.
Všem školám, které se zapojily do našich vzdělávacích 
programů.

Foto © Martin Pustelník | www.martinpustelnik.com
Foto © Martin Matěj | https://www.stocksy.com/inspirawtion
Foto © MOST, o. p. s. 

Našim příznivcům z oblasti kultury, podnikání i veřejného 
života: 

Všem ostatním příznivcům a dobrovolníkům: 

„Konej dobro a dobro se ti vrátí.“

Nela Boudová s rodinou, Bára Hrzánová, Jiří Grund, Eva 
a Radim Chytkovi, Radan a Alice Kučovi, Karel Nešpor, Naděžda 
Krátká, Kateřina Bursíková-Jacques a Martin Bursík, Lenka 
Jasanská, Martin Cabejšek, Jan Haruda, Michal Jaroš, Martin 
Králíček, Vladimír Polák, Miroslav Pošta, Martin Pustelník, Jiří 
Šiler, Jana Šmídová, Veronika Těšická.

Jakub Adámek, 
Alena Aichlmanová, Martina Cicvárková, Eva Čadová, Alena 
Čejchanová, Jan Feller, Lucie Fenclová, Michaela Heclová, Marie 
Jirmanová, Jana Kamínková, Beáta Kapošváry, Miroslav Kika, 
Zuzana Kiková-Hodačová, Dita Koksová, Jana Kopecká, Monika 
Kovaříková, Adam Kubesa, Pavel Kurfürst, Yeshy a Kelsang 
Lhamo, Michal Majer, Martin Matěj, Zdeněk Merta, Roman 
Miesler, Irena a Ivo Neborákovi, Blanka Nedvědická, Michal 
Novotný, Petra Orálková, Zuzka Oravcová, Iva Palkovská, Milena 
Pechová, Ivana Pustějovská, Lydie Raszková, Michaela Raszková, 
Simona Vojáčková, Petr Sedlák, Lucie Sehnálková, Eva a Jigme 
Tenzin, Tomáš Ruta, Vítězslav Šmíd, Irena Velčovská, Marie 
Viktorinová, Jakub Vyroubal, Eva a Ladislav Werkmannovi, 
Veronika Zbranková, Tomáš Zetek. 

Děkujeme také dalším stovkám dárců a příznivců, které zde 
bohužel nemůžeme všechny vyjmenovat. Vaše podpora je 
zcela zásadní pro fungování všech našich projektů.

      Buddha
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info@protibet.cz 
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Kancelář Ostrava: Poděbradova 97, tel. 774 899 242
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Transparentní účet Adopce: 2200249897/2010 
Transparentní účet veřejné sbírky: 2800064052/2010 

IČO: 26672740 

KONTAKT



www.protibet.cz


