Občanské sdružení M.O.S.T. – Výroční zpráva 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005
POSLÁNÍ
Činnost občanského sdružení M.O.S.T. byla oficiálně započata v září 2004. Tomuto datu
však předcházela řada různých aktivit malé skupinky lidí již od zimy 2001.
Posláním a cílem sdružení je napomáhat k občanskému, demokratickému a multikulturnímu cítění občanů v našem regionu. Tyto cíle se o.s. snaží plnit pomocí přednášek na
školách i pro veřejnost, besed spojených s videoprojekcemi, dále formou výstav fotografií,
maleb, koncertů a filmových představení.
Občanské sdružení spolupracuje se školami v Ostravě a blízkém okolí, s kluby a čajovnami – místy scházení se mladých lidí. Dále udržuje kontakty se sdružením Lungta Praha a
nadačním fondem Potala Praha. Sdružení M.O.S.T vyplňuje prostor v naší společnosti, který
je zaměřen na výchovu k lidským právům, na řešení sociálně patologických jevů (xenofobie,
rasismus).
Statutární město Ostrava, Úmob Moravská Ostrava a Přívoz, vybrané firmy – to jsou
partneři, díky nimž může M.O.S.T. své představy realizovat.

AKTIVITY V ROCE 2005
Čtvrtý ročník Festivalu ProTibet – návštěvníci získali další údaje o historii, kultuře a
tradicích asijských zemí. Mohli se zamyslet nad vlastní kulturou, nad stylem života, životními
hodnotami. Třebaže nešlo o politicky či nábožensky zaměřenou akci, bylo možno získat
poznatky i o těchto oblastech života a zkonfrontovat je s vlastními názory. Mladší posluchače
opakovaně zajímal „angažovaný buddhismus“, což je vlastně výsledek dialogu buddhistické
etiky se západní ideou lidských práv. V občasném světě je se stoupající mírou terorismu a
násilí stále aktuálnější poselství nositele Nobelovy ceny míru J.S. Dalajlámy.

Každoroční spolupráce se základními školami umožňovala realizovat výstavy dětských výkresů a
maleb, případně jiných rukodělných
výtvorů.
Podporu a prostory jsme našli
v antikvariátě Fiducia.

V neposlední řadě šlo hlavně o poznávání „cizího“, což je vhodná prevence proti xenofobii
či rasismu. Je možná otázkou času, kdy se nepříznivý demografický vývoj v naší zemi bude
řešit přílivem občanů z jiných států. Ostrava – vzhledem ke své poloze a dispozicím – je už
několik století oblastí míšení mnoha národností a tento proces může v budoucnu znova nabrat
na intenzitě.
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Série koncertů se zasláním výtěžku na konto „Člověk v tísni“ – finanční výtěžek byl
zaslán na podporu obětí postižených přírodní katastrofou tsunami.
Účast na dvoudenním květnovém festivalu Mezipřistání ve Frýdku Místku. Instalace
infopanelu, poskytování údajů.
Environmentální projekt BŘEH 2005 – výsadba stromků v Ostravě-Zábřehu. V lednu
byly zpracovány ve formě sborníku základní informace od žáků ZŠ Horymírova.Únor- březen
probíhalo jednání o svolení s výsadbou.
Duben - výsadba 27 stromků – olše, lípy, duby,
habry.
Brigády se účastnili studenti Biskupského
gymnázia Ostrava a Základní školy Horymírova
+ tři dospělí členové našeho občanského
sdružení.

Cyklus přednášek tibetoložky PhDr. Zuzany Ondomišiové na Ostravské Univerzitě
zajištěný členem sdružení. Přednášela zde pravidelně v zimním semestru dva bloky – indický
a tibetský.

PODĚKOVÁNÍ
Při naší činnost se neobejdeme bez laskavé pomoci příznivců, sponzorů a úřadů. Děkujeme :
· Statutárnímu městu Ostrava
· Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
· všem základním a středním školám, které poskytly výkresy, malby a další práce
· mediálním partnerům
· firmě Portaflex s.r.o. Ostrava

SPOLUPRÁCE
V činnosti dlouhodobě spolupracujeme s pražským občanským sdružením Lungta a nadačním
fondem Potala, které se zabývají tématem Tibetu.

ČLENOVÉ RADY
zůstávají i pro další rok :
ing. Petr Ďásek
Jana Neboráková
Radek Valášek
Předsedou sdružení : Ing. Petr Ďásek
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FINANČNÍ ZPRÁVA
CELKEM
VÝNOSY
93 064

Grant
MMO

NEZDANITELNÉ
Grant Grant Úroky
Úmob
NP

15 000

PŘÍMÉ
NÁKLADY 16 210
58 309
REŽIJNÍ
NÁKLADY 3 450
21 410
KE
0
ZDANĚNÍ
31 067

ZDANITELNÉ
Reklama Vstupné Prodej

Jiné

5 200

6 000

19

40 000

26 495

350

0

5 463

6 066

0

0

30 570

0

0

1 197

1 380

5

9 203

6 095

80

0

0

0

0

30 797

- 10 170

270

0

Celkové náklady = 79 719 Kč, z toho přímé náklady = 58 309 Kč, režijní náklady 21 410 Kč
DLE INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK K 31.12. 2005 činí
- závazky 0 Kč
- pohledávky 0 Kč
Rada konstatuje, že podle jejího názoru je účetnictví vedeno průkazným způsobem a s prostředky je hospodařeno v souladu s programem občanského sdružení.
Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, 709 00 Ostrava
Telefon: +420 603 730272 - Petr Ďásek
Web: www.ProTibet.org
E-mail: info@ProTibet.org
Číslo účtu sdružení: 189 068 6001 / 2400
IČ: 26672740
DIČ: CZ26672740
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