VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ M.O.S.T. za rok 2004
POSLÁNÍ
Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo v září 2004. Tomuto kroku však předcházela řada
aktivit od zimy 2001, kdy se malá skupinka lidí rozhodla aktivně napomáhat ostravské veřejnosti v porozumění rozmanitým kulturám.
Posláním a cílem sdružení je napomáhat k občanskému, demokratickému a multikulturnímu cítění občanů v našem regionu. Tyto cíle se snažíme plnit pomocí přednášek na
školách i pro veřejnost, besed spojených s videoprojekcemi, dále formou výstav fotografií,
maleb, koncertů a filmových představení.
AKTIVITY
Nejviditelnějším a také nejnáročnějším projektem se stala organizace alternativního
festivalu. Od roku 2002 se konal pod názvem „Ostravských 7 dní v Tibetu“, po jeho
rozšíření (jak rozsahem, tak tématikou) se po dvou letech ujal název Festival ProTibet.
Konkrétní obsah a shrnutí festivalu ProTibet, který se konal 1.-15.3.2004 v Ostravě a
nejbližším okolí s více než 20 akcemi je přílohou tohoto dokumentu a volně přístupný na
našich webových stránkách www.ProTibet.org.
Vedle zmíněného festivalu jsme udělali celou řadu přednášek na téma život a cestování
v Ladaku – Malému Tibetu na základních či středních školách, další v zařízeních Tyfloservis,
Česká společnost pro duševní zdraví, Renarkon, společnost WinDuo, Jóga v denním životě.
Zmíněné aktivity proběhly ve většině případů v měsících předcházejících založení
občanského sdružení. Vznik o.s. byl logickým vyústěním naší dlouhodobé činnosti.
ČLENOVÉ RADY
Na valné hromadě byli za členy rady zvoleni :
ing. Petr Ďásek
Bydliště: Tilschové 5, 709 00 Ostrava
Jana Neboráková
Bydliště: Revoluční 1480, 735 32 Rychvald
Radek Valášek
Bydliště: Šeříkova 1, 700 30 Ostrava
Předsedou sdružení byl zvolen :
ing. Petr Ďásek
FINANČNÍ ZPRÁVA
Sdružení bylo zaregistrováno až v září letošního roku. Sdružení je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou organizací. Náklady i příjmy byly nulové.
KONTAKT
Občanské sdružení M.O.S.T., Tilschové 5, 709 00 Ostrava
tel: +420 603 730272 - Petr Ďásek, www.ProTibet.org , info@ProTibet.org
Číslo účtu: 189 068 6001 / 2400, IČ: 26672740, DIČ: CZ26672740

