VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Milí přátelé,
rok 2013 měl v sobě osudovou třináctku a jeho začátek
skutečně nebyl nijak radostný – v lednu a únoru postihla tibetské nomády žijící v Ladaku sněhová katastrofa. Škody na
stádech a pocity bezmoci jsme díky našim tibetským kolegům
měli z první ruky. Nebylo to poprvé, kdy jsme si uvědomili
křehkost lidského života, ale i to, že výsledky našeho úsilí se
nedají vždy snadno změřit a popsat suchým projektovým
jazykem. Naše pomoc nomádům stáda dobytka nevrátila, ale
pomohla jim přežít zimu a najít naději do budoucna.
V České republice byla situace příznivější. Provedli jsme
úspěšnou transformaci z občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost. Výrazně se také rozrostl náš tým.
Dotace z Úřadu práce ČR nám umožnily zaměstnat dva nové
pracovníky, kteří nám pomohli zejména v oblasti fundraisingu
a při práci s dobrovolníky a stážisty. Díky nim jsme mohli zorganizovat čtrnáctidenní workcamp na stavbě klášterní školy
v himálajském údolí Spiti, návštěvu našich projektů v Ladaku
skupinou dárců nebo Festival ProTibet ve 29 městech v ČR.
Naše projekty jsme formou výstavy prezentovali i na konferenci
Forum 2000 na Žofíně a velkou ctí nám byla možnost osobně se
setkat s Jeho Svatostí dalajlamou při návštěvě Prahy.
V projektech zahraniční rozvojové spolupráce v Indii a Tibetu
jsme zajistili jídlo, učebnice, lékařskou péči, čistou vodu nebo
otop pro více než 2 300 lidí, z toho 376 v projektu Kmotrovství
na dálku. Tibetské děti, mnichy a mnišky, nomádské rodiny
a tibetské seniory jsme podpořili částkou 2 821 922 Kč. V roce

2013 se do našich projektů finančně zapojilo celkem 963
individuálních a 10 firemních dárců.
V roce 2013 jsme pokračovali v podpoře škol i místních neziskových organizací v Tibetských autonomních prefekturách
Kardze a Tsolho v Číně. Pomohli jsme zajistit výuku ve dvou
nestátních tibetských školách, do kterých dochází 630 dětí.
Podpořili jsme vznik a první rok provozu vzdělávacího centra
pro 200 dětí přesídlených nomádů.
Posílili jsme také naši spolupráci s akademickým sektorem.
Studenti Univerzity Palackého prováděli terénní výzkum u tibetských nomádů a v rámci Letní školy rozvojových studií jsme
přednášeli společně s indickým velvyslancem o problémech
severní Indie.
Příští rok oslavíme 10 let naší činnosti. Již teď jsme ale dosáhli
celkové částky 10 milionů korun, které od roku 2006 putovaly
přímo na podporu osob v indických Himálajích a v Tibetu.
Doufám, že se nám podaří i v tom jubilejním roce pomáhat
lidem, kteří to nejvíce potřebují. Doufám také, že se nám podaří
Vás nadchnout pro tibetskou kulturu, hory a pláně a pro
osudem těžce zkoušené Tibeťany.
S úctou
Ing. Jana Neboráková
ředitelka MOST, o. p. s.

PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ M.O.S.T.
Cíle a poslání
Naším posláním je od roku 2004 podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek tisíců dětí, nomádů, tibetských
uprchlíků i starých lidí. Zabýváme se rozvojovou a humanitární
pomocí v indických Himálajích a Tibetu. Stavíme a podporujeme
místní školy, zachováváme řemeslné tradice zakládáním chráněných dílen. Díky dárcům v projektu Kmotrovství na dálku
pomáháme tibetským dětem, mnichům a mniškám v exilových
i klášterních školách a tibetským seniorům bez rodin.
Pro českou veřejnost pořádáme během celého roku kulturně
vzdělávací akce, z nichž největší je Festival ProTibet. Ve vzdělávacím projektu zaměřeném na Tibet a Barmu nabízíme školám
řadu aktivit jako např. akreditované kurzy, přednášky a workshopy. Spolupracujeme s dobrovolníky, univerzitami a neziskovými organizacemi v České republice i zahraničí.
K 31. 10. 2013 se naše občanské sdružení transformovalo
na obecně prospěšnou společnost s názvem MOST, o. p. s.
Členové rady sdružení
Ing. Jana Neboráková, Mgr. Karin Majerová, Ing. Petr Ďásek,
Mgr. Michal Majer
Zahraniční experti
Tenzin Dhondup, Karma Cchedup, Ngawang Tsetan, Lobsang
Tsering, Lobsang Phuntsok, Kalsang Namgyal, Pema Samdup,
Tsering Čöphel

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

ČHOGLAMSAR:
chráněná šicí dílna, podpora 88 seniorů
a 30 nomádských rodin

CENTRUM DROKPA:
stavba školy, 200 dětí

TIKSE, DISKIT:
podpora 2 klášterních škol,
32 malých mnichů
KI, KOMIK, KAZA:
podpora 2 klášterních škol,
83 mnichů a mnišek,
stavba ženské klášterní školy

Tibet
Ne

pál

TIBETAN HOMES FOUNDATION, DEHRÁDÚN:
podpora 154 dětí, podpora chráněných dílen

Indie
TAŠI LHÜNPO A DREPUNG:
podpora 19 mnichů

GYALTEN:
podpora školy, 400 dětí

ROZVOJOVÁ POMOC V LETECH 2006–2013
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ROZVOJOVÁ POMOC V ROCE 2013
Kmotrovství na dálku
SOS vesnička THF

CELKEM 2 821 922,- KČ

nomádi 12 %

78 185

Ženská klášterní škola Kaza

53 258

Klášterní škola Ki
humanitární pomoc 5 %
školy Indie 3 %

809 158

Klášterní škola Diskit

Klášterní škola Tikse
kmotrovství na dálku 54 %

Kč

Klášterní škola Komik
Tibetské exilová vesnice Ladak
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Kmotrovství celkem
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Projekty Indie, Tibet
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Škola Gyalten / Tibet
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Vzdělávací centrum Drokpa / Tibet

289 998

školy Tibet 26 %

Nomádská škola / Indie
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Koza Pro Tibet / Indie
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Humanitární pomoc / Indie

150 000

Projekty celkem

1 298 226
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KMOTROVSTVÍ NA DÁLKU – 376 PŘÍBĚHŮ
V tomto projektu se zaměřujeme na zlepšování životních
podmínek konkrétních dětí, tibetských uprchlíků i seniorů, kteří
naši pomoc nejvíce potřebují. Od roku 2006 v indických
Himálajích pravidelně pomáháme v projektu Kmotrovství na
dálku dnes už 376 lidem. V roce 2013 jsme pro ně zajistili
dostatek potravin, léků, oblečení i školních pomůcek. Tibetským
dětem v Tibetu i indickém exilu včetně malých mnichů jsme
zajistili vzdělávání v rodném jazyce. V letních měsících náš tým
všechny podpořené osoby a organizace navštívil a zkontroloval
efektivní využívání předaných finančních darů.
Všem dárcům děkujeme za spolupráci!
154 tibetských dětí
V projektu Kmotrovství na dálku pomáháme tibetským dětem,
které žijí přímo v Tibetu, ale i dětem, které uprchly kvůli politickým problémům a možnosti vzdělání do Indie. V roce 2013
jsme přímo v Tibetu zařadili do projektu Kmotrovství na dálku
53 nejchudších dětí. Všechny navštěvují předškolní přípravnou
výuku ve škole Gyalten v Tibetské autonomní prefektuře Kardze.
V Indii jsme pokračovali ve spolupráci s SOS vesničkou Tibetan
Homes Foundation, ve které žije přes 2 500 dětí. Byla založena
v roce 1962 J. S. dalajlamou pro dětské uprchlíky. V našem
projektu pomáháme 154 z nich, díky čemuž jsme jim umožnili
kvalitně se vzdělávat a zajistili jim také základní oblečení, jídlo
a lékařskou péči.

134 mnichů a mnišek
Od roku 2006 zlepšujeme životní podmínky a kvalitu vzdělání
pro 134 malých mnichů a mnišek v sedmi klášterních školách
v severní a jižní Indii. Během školního roku se v nich učí tradiční
předměty jako např. tibetštinu, tibetskou gramatiku, buddhistické rituály, ale také moderní předměty, jako jsou angličtina,
biologie nebo matematika.
88 tibetských seniorů
V tomto projektu pomáháme tibetským seniorům, kteří žijí
v exilových vesnicích na severu Indie. Do Indie uprchli v šedesátých letech 20. století spolu s J. S. dalajlamou. Dnes bohužel
žijí bez prostředků a často také bez rodin. V roce 2013 jsme
pomohli 88 babičkám a dědečkům, kteří si tak mohli koupit
základní potraviny, léky a potřebné oblečení na zimu.

„Pomáhám dědečkovi Tsetenovi
a jsem moc ráda, že si tak mohl
koupit léky, když byl velmi nemocný. Už se moc těším, až ho
příští léto navštívím. Je to prostě
pocit k nezaplacení,“ říká patronka projektu Nela Boudová.

ŠKOLA PROTIBET
Podpora vzdělávání dětí i dospělých je klíčem k tomu, aby se
obyvatelé odlehlých plání zorientovali ve složitém světě a aby
si dokázali najít práci. V projektu Škola ProTibet podporujeme
čtyři velké školy v Tibetu a Indii s kapacitou 740 dětí. V roce
2013 jsme na jejich rozvoj přispěli částkou 820 785 Kč.
Škola Gyalten (Tibet)
Nestátní školu Gyalten ležící v Tibetské autonomní prefektuře
Kardze jsme podporovali i v roce 2013. Tato škola jako jediná
v oblasti umožňuje bezplatné vzdělávání, stravu a ubytování
pro 400 dětí z okolních vesnic. Pro část z nich jsme zajistili
školní pomůcky, učebnice, oblečení a potřebné léky v hodnotě
433 787 Kč. Dále jsme přispěli na mzdy učitelů a na školní
stravu. V dalších letech budeme pokračovat v opravě internátních pokojů, které jsou v havarijním stavu, a chceme vybudovat
dostatečně dimenzovaný zdroj pitné vody.
Vzdělávací centrum Drokpa (Tibet)
V roce 2013 byla ve spolupráci s místní tibetskou neziskovou
organizací dokončena stavba centra Drokpa, které leží v Tibetské autonomní prefektuře Tsolho. Přispěli jsme na něj částkou
289 998 Kč. Centrum bude sloužit ke vzdělávání 200 dětí přesídlených nomádů. Zároveň se v něm budou setkávat místní
vesničané, kteří mohou učit své tradice mladou generaci.
Centrum povedou zkušení učitelé, kteří zajistí také výukové
materiály a přístup k internetu.

Ženská klášterní škola (Indie)
Ve spolupráci s nadací Sapan Foundation jsme v roce 2013
pokračovali v dostavbě a celkovém vybavení první části školy.
Tento rok začala výuka prvních patnácti mnišek a škola se
zároveň stala důležitým centrem i pro místní obyvatele z celého údolí. V létě proběhlo slavnostní otevření školy, kterou
navštívilo přes 3 000 místních vesničanů. Slavnosti se účastnilo také čtrnáct českých dobrovolníků, kteří v rámci dobrovolnického projektu pomáhali školu stavět.
Nomádská škola (Indie)
Pro 44 dětí z nejchudších nomádských rodin jsme v roce 2013
zajistili tříměsíční zimní výukový program, který vedli místní
učitelé. Školu v blízkosti tibetských hranic jsme vybudovali
v roce 2011, slouží i v mrazech -35 °C.

ŠICÍ DÍLNA „PROTIBET TAILORING“
V roce 2011 jsme v tibetské exilové vesnici v indickém Ladaku
založili první šicí dílnu na bázi fair trade. Jejím smyslem je vzdělávat chudé Tibeťanky a nabídnout jim práci v oblasti s vysokou
nezaměstnaností. V roce 2012 jsme proškolili celkem 13 žen
a 2 muže a rozšířili sortiment dílny o tradiční oděvy a textilní
doplňky. V roce 2013 začala dílna fungovat již samostatně a je
nezávislá na našem vedení a finanční pomoci. Dílně jsme pomáhali zajistit odbyt textilních doplňků prostřednictvím českých firem. Nově byly do produkce zahrnuty také výrobky
nomádů, např. ručně tkané tašky a koberce, pletené ponožky či
čepice.
V roce 2013 jsme ve městě Dharamsála připravili zázemí pro
založení další šicí dílny. Dílna na bázi fair trade začne fungovat
od léta 2014.

E-SHOP PROTIBET – WWW.PROTIBET.CZ
V našem e-shopu nabízíme tradiční ručně vyrobené tibetské
a nomádské produkty od tibetských žen, které pracují v šicí
dílně ProTibet Tailoring v Ladaku. Spolupracujeme také s řadou
dalších rukodělných dílen. 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. Veškerý příjem z e-shopu je použit pro financování
našich rozvojových a vzdělávacích projektů.

KOZA PROTIBET
S podporou nomádských rodin, které žijí v nesnadných podmínkách ve výškách nad 4 500 m n. m. u tibetských hranic,
jsme začali již v roce 2011. Tyto rodiny byly bohužel v zimě roku
2013 postiženy ničivou sněhovou kalamitou, proto jsme naši
pomoc zaměřili právě na ně.
V roce 2013 jsme 50 nejchudším rodinám darovali 493 kašmírských koz, aby mohly pokračovat v tradičním způsobu
života. Tyto rodiny pochází z oblasti Čhangthangu z vesnic
Sumdho, Henle, Ňoma a Puga. Tímto způsobem pomáháme
udržet jejich stáda, aby rodiny nemusely být přesídleny.

„Indiáni potřebovali ke
svému životu bizony.
Nomádům z Tibetu stačí
koza. Aby se i nomád
nestal jen námětem pro
knížku, koupila jsem mu
kozu,“ říká patronka
projektu herečka Bára
Hrzánová.

HUMANITÁRNÍ POMOC
V únoru 2013 jsme vyhlásili veřejnou sbírku na humanitární
pomoc tibetským nomádům zasaženým sněhovou kalamitou
v oblasti indického Ladaku. Velvyslanci J. S. dalajlamy jsme předali celkem 150 000 Kč a ve spolupráci s ním byla zajišťována
nejefektivnější pomoc. Výtěžek veřejné sbírky byl 66 258 Kč.
Humanitární pomoc za naši organizaci koordinoval přímo na
místě náš externí tibetský spolupracovník. Komunita nomádů
v této oblasti čítá přes 1 500 lidí a v ohrožení života bylo mnoho
rodin, které přišly o svá stáda koz.

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ PROGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE
Od roku 2004 organizujeme pro české školy a veřejnost během
roku řadu kulturně vzdělávacích akcí. Nejvýznamnější z nich je
Festival ProTibet, který se v posledních letech díky přispění
mnoha dobrovolníků konal v téměř 30 městech. V roce 2013
jsme během vzdělávacího projektu věnovanému Tibetu a Barmě
seznamovali nejen školy, ale i veřejnost s problematikou rozvojové a humanitární pomoci.
Festival ProTibet 2013
Do 12. ročníku Festivalu ProTibet se zapojilo 29 měst a jeho
výtěžek byl věnován nomádským rodinám, které byly zasaženy
sněhovou kalamitou. Mizející himálajská kultura, lidskoprávní
problematika i ochrana přírodního a kulturního dědictví byla
představována formou filmových projekcí, výstav i besed.
V Praze, Brně, Olomouci a Ostravě vystoupil známý tibetský
zpěvák Loten Namling a mezi účinkujícími festivalu byli také
rodilí Tibeťané, známí cestovatelé či odborníci z oblasti rozvojové a humanitární pomoci. Poděkování za podporu festivalu
patří statutárním městům Olomouc a Ostrava a mnoha spolupracujícím dobrovolníkům, institucím a univerzitám.

Tibet a Barma – křižovatky rozvoje
www.tibet-barma.cz

Školy i veřejnost jsme v tomto vzdělávacím projektu seznamovali se situací a specifiky Tibetu a Barmy. Na projektu jsme
spolupracovali s organizací Člověk v tísni. Zaměřili jsme se
zejména na lidskoprávní problematiku, kulturní odlišnosti
a migraci v souvislosti s globálními problémy.
V roce 2013 se našich interaktivních programů účastnilo
přes 650 žáků a studentů ze ZŠ a SŠ. Řada škol se také
zapojila do našich projektů v Himálajích. Dvacet škol si od nás
zapůjčilo putovní výstavy a další výukové materiály.
V akreditovaných kurzech za účasti rodilých Tibeťanů
a Barmánců jsme v roce 2013 proškolili přes 200 učitelů.
Ti při výuce dále využívali metodiku Tibet a Barma – křižovatky
rozvoje.
Veřejnost jsme v rámci tohoto projektu oslovili řadou
přednášek, filmových projekcí s debatami, webovými stránkami projektu a také výstavou fotografií „Tibet a Barma na
křižovatce“. Výstava putovala po osmi velkých městech ČR
a byla také součástí doprovodného programu Konference
Forum 2000 na Žofíně.

LIDÉ
Dobrovolnictví v Himálajích
V roce 2013 jsme úspěšně zrealizovali pobyt 14 dobrovolníků
v indických Himálajích. Účastníci několikatýdenního dobrovolnického workcampu pomáhali dostavět první část ženské klášterní školy v údolí Spiti u tibetských hranic. Podíleli se také na
koordinaci projektu Kmotrovství na dálku v dalších klášterních
školách v této oblasti. Mezi účastníky byli např. studenti oborů
Mezinárodních rozvojových studií UPOL, Mezinárodních vztahů
a evropských studií MUNI, Speciální pedagogiky OSU, Sociální
pedagogiky MUNI, studenti architektury, pedagogové i restaurátoři památek. Další skupina stážistů prováděla výzkum života
tibetských nomádů žijících v oblasti Ladaku u tibetských hranic
ve výškách kolem 5 000 m n. m.
Klub ProTibet
Do Klubu ProTibet se může zapojit kdokoliv, kdo by rád věnoval
měsíčně třeba 100 Kč či více na některý z rozvojových projektů. Jak
darovaná částka pomůže? V Tibetu podpoří projekty 50 %, v Indii
25 % a v ČR 25 %. V roce 2013 věnovali dárci v Klubu ProTibet
celkem 98 922 Kč. Z toho 49 462 Kč jsme darovali malým dětem
ze školy Gyalten v Tibetu, 24 730 Kč jsme předali do Indie na
podporu nomádů po sněhové kalamitě a díky zbylým 24 730 Kč
jsme mohli zrealizovat interaktivní programy pro děti v ČR.
Staňte se i Vy členy Klubu ProTibet!

Pavlína a Karma jsou jedna rodina
Pavlína Vrkočová hledala způsob, jak spojit svou lásku
k Indii, hindštině a buddhismu s chutí pomáhat druhým.
Ozvala se nám a od roku 2012 v Kmotrovství na dálku
pomáhá tibetské dívence Karmě. V Indii ji spolu s dalšími
Čechy navštívila už dvakrát.
„Bydleli jsme v SOS vesničce Tibetan Homes Foundation
a všichni se o nás starali, jako bychom byli jedna velká
rodina. Karma už povyrostla a říká o mně, že jsem její „druhá
maminka“. Snažím se ale, aby mě vnímala jako starší
kamarádku, která jí pomáhá, aby mohla chodit do školy,
a tak měla v budoucnu šanci na lepší život.
Při setkání s ředitelem školy jsem se podrobněji dověděla
o prospěchu a chování Karmy, což mi připomnělo má školní
léta. Z jeho vyprávění jsem si též uvědomila, že kmotřenec
sice nemá kmotrovy geny, ale v našem případě k sobě
vesmír přitáhl dvě osobnosti povahově stejné .
Když jsme odjížděli, ptali se mě
dva malí chlapci, kde jsou ostatní
čeští sponzoři. Proto bych chtěla
i dalším z kmotrovství vzkázat, že
vaši kmotřenci na vás čekají a těší
se na vás. Osobně doufám, že se
tam příští rok s někým z Čech
opět setkám,“ říká Pavlína.

FINANČNÍ ZPRÁVA
dary od jednotlivců 54 %
vlastní činnost 15 %
dary od firem 7 %
nadace 2 %
státní rozpočet ČR 18 %

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)
Stav k prvnímu
Stav k posl.
Aktiva
dni úč. období
dní úč. období
A. Dlouhodobý majetek celkem
12
23
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
11
11
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
204
250
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
-203
-238
B.
I
II.
III.
IV.

místní rozpočty 1 %

Příjmy podle skupin zdrojů v roce 2013
Skupina fin. zdrojů

Kč

Státní rozpočet ČR

930 000

Místní rozpočty ČR

69 000

Dary od jednotlivců

3 030 803

Dary od firem
Nadace

378 323
82 495

Vlastní činnost

820 680

Příjmy celkem

5 311 301

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

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

1 870
346
79
1 407
38
1 882

1 802
383
70
1 291
58
1 825

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

1 698
1 314
384

1 703
1 683
20

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

184
158
26
1 882

122
120
2
1 825

Položka „Jmění celkem“ činí 1 682 972 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 695 292 Kč a z fondů
ve výši 987 680 Kč. Fondy jsou přijaté dary v rámci rozvojových projektů (Kmotrovství na dálku, Koza pro Tibet,
Škola pro Tibet) za druhé pololetí roku 2013 a budou v roce 2014 převedeny do Indie a Tibetu.

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2013 (v tisících Kč)
Název ukazatele
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

Náklady
348
1 064
1 188
2
12
35
6
2 655

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2013 zisk ve výši
20 167 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátu 160 634 Kč a z hospodářské činnosti zisk 180 801 Kč. Celkový zisk bude použit na
financování projektů organizace v příštím účetním období.

Název ukazatele
Tržby za vlastní výkony a zboží
Změna stavu zásob
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem

Výnosy
821
706
149
999

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření – zisk

2 675
20

Prostředky z veřejných zdrojů
Česká rozvojová agentura
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava – MOaP
Statutární město Olomouc

999 000
930 000
34 000
15 000
20 000

PODĚKOVÁNÍ
Institucím, organizacím a firmám:
Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí
ČR, Statutární město Olomouc, Statutární město Ostrava,
Statutární město Ostrava – MOaP, Forum 2000
Antikvariát Fiducia, CK Kudrna, Cooltour Ostrava, České centrum
fundraisingu, Český rozhlas Olomouc a Ostrava, DC Krůček, ČT
Ostrava a Brno, Člověk v tísni, o.p.s., DH Olomouc, Dům kultury
města Ostravy, Elektropohony, spol. s r. o., EPONA, o.s., Ergones,
Fashion publishing, s.r.o., festival ZERO, FoRS, Galerie Xbowling,
Grund a.s., Gymnázium Chotěboř, Hotel Radun, Katedra
rozvojových studií PřF UPOL, Infocentrum Teplice n. Metují, Jazz
Tibet Club Olomouc, Kino Retro, Knihovna města Ostravy,
Leris.cz, s.r.o., Lidé a hory, Lucid Circus, Mediapharma, s.r.o.,
Meduňka, Městská knihovna Břeclav, Městská knihovna
Dobruška, Mystic Temple, Nadace Divoké husy, Nakladatelství
Verzone, OC Nová Karolina, Arkády Pankrác a Palladium, NF
Pomozme dětem žít lépe, Sdružení Taši Delek, OK Design,
Portaflex s.r.o., Protech Production, s.r.o., Rami Trade & Industry,
s.r.o., Repronis s.r.o., sanatoria Klimkovice, Web4ce.
Našim dobrodincům z oblasti kultury, podnikání i veřejného
života:
Nela Boudová, Bára Hrzánová, Lucie Benešová a Tomáš Matonoha,
Miroslav Etzler, Michaela Sejnová, Vladimír Polák, Geše Nyima Özer,
Petr Bratský, Jiří Grund, Radan a Alice Kučovi, Karel Nešpor, Martin
Králíček, Karel Hájek, Jiří Šiler, Jan Haruda, Michal a Barbora Jarošovi,
Eva a Radim Chytkovi, Vincenc Laszlo, Jan Jakubův, Jan Táborský,
Alena Čejchanová, Eva Čadová, Kateřina Jacques a Martin Bursík,
Hana Klínková, Johana Krajčírová, Libor Kukliš a Lukáš Masner.

Všem ostatním příznivcům a dobrovolníkům:
Jakub Adámek, Zdeněk Baborák, Libor Bálek, Míla Bartusková,
Hanka Bártová, Miroslav Blahušek, Petra Brejšová, David Březina,
Martina Cicvárková, Ezra Cohen, Eva Čadová, Michaela Johnová
Čapková, Jaroslav Čech, Zuzana Daňková, Petr Drbohlav, Jana
Dybalová, Barbora Ďásková, Jan Feller, Lucie Fenclová, Vladimír
Foret, Roman Gabor, David Gladiš, Michal Grill, Tereza Gunčicová,
Jaroslava Herbrichová, Martin Jiřík, Jan Klika, Dagmar Kopecká,
Filip Koryčan, Jan Koudela, Jana Koulová, Monika Kovaříková, Jan
a Dita Kremlovi, Adam Kubesa, Alena Kubičková, Pavel Kurfürst,
Radoslava Kvasničková, Petr Malý, Irena a Ivo Neborákovi, Petr
Nemanský, Marek Nesázal, Tomáš Nováček, Pavel Nováček,
Martin Novotný, Petra Orálková, Zuzka Oravcová, Petra Oula, Iva
Palkovská, Štěpánka Pecháčková, Marie Pijáčková, Iveta Povolná,
Tomáš Přichystal, Ivana Pustějovská, Iva Radová, Petra Rečková,
Veronika Sazimová, Petr Sedlák, Lucie Sehnálková, Nikola
Seifertová, Pavel Smílek, Petra Šnirchová, Jakub Špejchlík, Michal
Štěpánek, Jaroslav Talácko, Eva a Jigme Tenzin, Veronika
Teryngerová, Aleš Till, Jana Třešková, Pavel Vala, Eliška Valentová,
Irena Velčovská, Jakub Vyroubal, Eva a Ladislav Werkmannovi,
Johanesa Zaoralová, Miroslav Závada, Tomáš Zetek.
Děkujeme také dalším 900 dárcům, které zde bohužel nemůžeme
všechny vyjmenovat. Jejich podpora je zcela zásadní pro fungování
všech našich projektů, zejména Kmotrovství na dálku, Koza
ProTibet a Škola ProTibet.
Děkujeme za poskytnutí fotografií:
Foto © Martin Pustelník | www.martinpustelnik.com
Foto © Karel Hájek | www.travelfoto.cz

KONTAKT
Občanské sdružení M.O.S.T. (nyní MOST, o. p. s.)
Tilschové 670/5, Ostrava, 709 00
Kancelář Ostrava: Poděbradova 97, tel.: 774 899 242
Kancelář Olomouc: Wurmova 7, tel.: 775 076 013
Transparentní účet Kmotrovství na dálku: 2200249897/2010
Transparentní účet veřejné sbírky: 2800064052/2010
IČO: 26672740
info@protibet.cz
www.protibet.cz
www.tibet-barma.cz
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