OBČANSKÉ SDRUŽENÍ M.O.S.T.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
rok 2010 byl pro naše sdružení obdobím snahy o zvýšení laťky kvality naší
činnosti. Troufám si říci, že se nám to povedlo, a to nejen díky podpoře
Ministerstva zahraničních věcí ČR, ale díky všem dárcům a dobrovolníkům.
V indických Himálajích jsem dále pokračovali v rozvojových projektech. Potěšující
je, že i přes dozvuk ekonomické krize jsme díky laskavosti stovek dárců pomohli v
projektu kmotrovství na dálku pomohli konkrétním 223 lidem. Tento rok jsme
dokázali pohotově zareagovat také na dvě nečekané a bohužel neradostné
události a zapojili jsme se do humanitární pomoci po zemětřesení v Tibetské autonomní prefektuře Jü-šu
a po záplavách v Ladaku. Bleskové veřejné sbírky a finanční pomoc dárců zachránily životy mnoha lidem
v postižených oblastech.
V České republice jsme se zaměřili jak na činnost osvětovou, tak také vzdělávací. Vedle tradičního již
devátého ročníku Festivalu ProTibet se konaly celoročně také další akce pro školy a veřejnost. V rámci
projektů globálního rozvojového vzdělávání proběhlo na 50 workshopů a přednášek a také dětský den
v Olomouci Na skok do Tibetu. Celé odpoledne si téměř 400 účastníků plně užilo. Zorganizovali jsme také
tři charitativní aukce. Kvalita projektů se promítla také díky navázání spolupráce s dalšími organizacemi
jako například s anglickou nadací Tibet Foundation či německou Deutsche Tibethilfe e.V., stali jsme se
také členy Českého fóra pro rozvojovou spolupráci.
Naše činnost by se neobešla bez přízně mnoha individuálních a firemních dárců, příznivců a dobrovolníku.
Jim patří velký dík, bez nich bychom nemohli poskytovat podporu ve stávajícím rozsahu. Věříme, že i v
roce 2011, v roce „kovového zajíce“ , budeme dále společně pomáhat.
Ing. Petr Ďásek
Předseda sdružení
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PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ M.O.S.T.
Cíle a poslání
Zabýváme se rozvojovou a humanitární pomocí. Naším posláním je podpora vzdělanosti a zlepšování
životních podmínek lidí v Tibetu a v indických Himálajích – tibetských uprchlíků i původních obyvatel
Ladaku a regionu Spiti. Formou kmotrovství na dálku pomáháme dětem, mnichům a mniškám v exilových
i klášterních školách, nomádům a starým lidem bez rodin. Podporujeme místní školy a řemeslné tradice.
Pro českou veřejnost pořádáme celoroční kulturně vzdělávací akce vrcholící březnovým Festivalem
ProTibet. Školám nabízíme workshopy a přednášky v rámci globálního rozvojového vzdělávání. Vítáme
dobrovolníky, spolupracujeme s univerzitami a neziskovými organizacemi z České republiky i zahraničí.
Historie
Občanské sdružení M.O.S.T. oficiálně vzniklo v roce 2004 v Ostravě. Během šesti velmi úspěšných let
činnosti se nám podařilo z ryze dobrovolnické báze vybudovat profesionální aparát se dvěma kancelářemi
v Olomouci a Ostravě, zvýšil se také počet spolupracujících dobrovolníků a organizací. Během této doby
jsme v Tibetu a indických Himálajích rozvinuli projekty skutečné rozvojové pomoci, které významně
napomáhají ke zvýšení dostupnosti základního a středního vzdělání, lékařské péče a podporují také lokální
ekonomiku, handicapované a přestárlé obyvatele v tibetských uprchlických vesnicích. V roce 2010 jsme se
také významněji podíleli na humanitární pomoci v Tibetu a Ladaku po živelných katastrofách. Zásadním
mezníkem byla pro nás od roku 2009 podpora ze strany Ministerstva zahraničních věcí ČR. Od roku 2010
jsme také členy Českého fóra pro rozvojovou spolupráci.
Členové správní rady
Ing. Petr Ďásek
Adam Kubesa
Mgr. Michal Majer
Mgr. Karin Majerová
Ing. Jana Neboráková

Zahraniční experti
Tenzin Dhondup - Ladak
Pema Samdup - Spiti
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PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V INDII
V roce 2010 jsme pokračovali v rozvojových projektech v rámci projektu kmotrovství na dálku a výrazně
jsme se zapojili také do humanitární pomoci po zemětřesení v Tibetské autonomní oblasti v Jüšu a po
záplavách v severní Indii v Ladaku. Za tímto účelem byla zřízena nová veřejná sbírka.

Indické Himálaje
Kaza - stavba ženské klášterní školy
Ki - mužský klášter
Tikse - mužský klášter
Diskit - mužský klášter
Dehrádún - ženský klášter
THF Mussoorie - tibetská dětská exilová vesnička
Choglamsar - tibetské exilové vesnice

Jižní Indie
Drepung - mužský klášter
Tašilhünpo - mužský klášter
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KMOTROVSTVÍ NA DÁLKU
Projekt kmotrovství na dálku funguje od roku 2006 na bázi individuálního dárcovství. V roce 2010 byl
podporovaným osobám předán 1 202 383 Kč. Díky dárcům neboli kmotrům jsme zajistili pravidelnou stravu,
lékařskou péči, ošacení a náklady spojené se vzděláváním a bydlením, pomohli jsme velmi zlepšit životní
podmínky. Pro kvalitní fungování projektu jsou pro nás klíčové zejména dobré kontakty s představiteli
klášterů a se zástupci tibetské exilové vlády. V létě roce 2010 naši pracovníci a dobrovolníci všechny
podporované osoby a místa navštívili a zkontrolovali využití předaných financí.

Malí buddhističtí mniši a mnišky
V roce 2010 jsme v projektu kmotrovství na dálku podpořili 104 mnichů a mnišek z tradičních klášterních
škol. Napomáháme tak uchovat původní tibetské tradice, dětem se ale dostává i moderního vzdělání.
Podpořili jsem celkem šest klášterních škol: Ki, Tikse, Diskit, Rinchen chholing Sakya nunnery, Tašilhünpo a
Drepung.

5

Tibetské děti
V roce 2010 jsme v projektu kmotrovství na dálku pomohli 67 dětem, které uprchly z Tibetu do severní Indie
kvůli vzdělání a politickým problémům. Dnes všechny žijí spolu s ostatními bez rodičů v dětské exilové
vesničce Tibetan Homes Foundation v Mussoorie. Vesnice čítá na 2500 dětí a založil ji v roce 1962 J. S.
dalajlama.

Staří Tibeťané
V projektu kmotrovství na dálku jsme díky individuálním dárcům v roce 2010 podpořili přes 40 starých
Tibeťanů, kteří žijí ve velmi špatných podmínkách v tibetských exilových vesnicích v Ladaku poblíž města
Choglamsar. Tito lidé uprchli do exilu v 60. letech 20. století.
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Tibetští nomádi
V roce 2010 byly do projektu kmotrovství na dálku nově zahrnuto 9 nejchudších nomádských rodin, které žijí
ve vesnice Sumdo ve výšce 4 500m.n.m. u tibetských hranic. V této vesnici žije přibližně 68 chudých rodin,
zdržují se v ní pouze děti a staří lidé. Ostatní kočují po náhorních plošinách a starají se o malá stáda koz a
ovcí. Ve vesnici vznikla také za podpory tibetské exilové vlády malá škola pro 50 dětí. Nomádi jsou
v ohrožení, neboť jim vlivem nepříznivých a drsných přírodních podmínek hrozí, že budou přemístěni do
exilových vesnic, kde je rovněž těžké se uživit. Nomádský tradiční způsob života proto upadá a mizí z tibetské
kultury. Naším cílem je podpořit nejchudší rodiny, aby se tak staly nezávislé na naší pomoci a mohly
pokračovat v tradičním způsobu života.

Stavba ženské klášterní školy v údolí Spiti
V tomto projektu spolupracujeme s indickou nadací Sapan Foundation. V roce 2010 bylo na stavbu klášterní
školy poblíž města Kaza předáno 52 300 Kč. V roce 2011 bude dokončena první polovina školy a celý komplex
bude dokončen v roce 2012. Jeho součástí je malá klinika a ubytování pro staré lidi.
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HUMANITÁRNÍ POMOC V INDII A V TIBETU (TIBETSKÁ AUTONOMNÍ
OBLAST)
Záplavy v Ladaku
V létě 2010 se naši pracovníci koordinovali humanitární pomoci po ničivých záplavách v Ladaku,. Velvyslanci
J.S. dalajlámy bylo předáno 132 000 Kč a ve spolupráci s ním byla zajišťována nejefektivnější pomoc.
Několikametrové nánosy bahna zalily vesnice kolem města Leh a domy z nepálených cihel se rozpustily,
mnoho lidí přišlo o život a také o své domovy. Ve spolupráci s německou organizací Tara Trust jsme zahájili
dvouměsíční projekt „veřejné kuchyně“, která poskytovala 3x denně stravu pro 280 lidí. Jednalo se o nejvíce
postižené rodiny s dětmi, které ztratily své domovy a byly evakuovány do stanů. V rámci humanitární pomoci
byl zakoupen generátor na čerpání vody, plynové bomby, žárovky a dráty a veřejné WC. Přímými finančními
dary byli podpořeni také Tibeťané bez jakékoliv pomoci a bylo zajištěno odklízení toxického odpadu a čištění
přístupových komunikací. Dlouhodobá humanitární pomoc v těchto postižených oblastech bude nadále
pokračovat.
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Zemětřesení v Tibetské autonomní oblasti
V roce 2010 jsem se ve spolupráci s anglickou organizací Tibet Foundation zapojili do humanitární pomoci po
katastrofálním zemětřesení v Tibetské autonomní prefektuře Jü-šu. Na pomoc Tibeťanům jsme předali
190 089 Kč. Finanční prostředky byly využity ve třech etapách - v dubnu byly nakoupeny vlněné přikrývky pro
postižené lidi a oblečení pro děti, v červnu nezbytné potraviny jako ječná mouka, máslo a čaj a v srpnu byly
doručeny léky pro Prefekturní tibetskou nemocnici.

Sonam Wangchen, místní koordinátor Tibet Foundation v Jü-šu
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PROJEKTY OSVĚTY A VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Pro českou veřejnost již od roku 2004 pořádáme celoročně kulturně vzdělávací akce, které vždy vrcholí
březnovým Festivalem ProTibet. Zaměřujeme se také na vzdělávání žáků a studentů v rámci globální
rozvojové výchovy.
Festival ProTibet
Devátý ročník festivalu byl zaměřen na prezentaci mizející kultury indických Himálají, na lidská práva a také
na propagaci rozvojových projektů, program zahrnoval na třicet akcí. Výstavy, přednášky, koncerty a
promítání filmů se konaly v v Ostravě, Olomouci, Opavě a Frýdku-Místku. Během festivalu jsme si např. při
malování tibetské vlajky v Ostravě připomněli 51 let okupace Tibetu čínskou armádou. Účinkujícími festivalu
byli Tibeťané např. učenec Geše Ňima Özer či Jigme Tenzin, zástupci univerzit např. Doc. RNDr. Pavel
Nováček, CSc., PhDr. Lubor Kysučan ad., cestovatelé a další známé osobnosti. Festival ProTibet se konal za
podpory města Ostravy a Opavy, v Olomouci nad ním převzal záštitu primátor města Martin Novotný.
V rámci festivalu jsme spolupracovali s Amnesty International ČR, s Katedrou rozvojových studií Př-F UP a
dalšími institucemi.
Globální rozvojové vzdělávání
V rámci našich projektů jsme se také v roce 2010 zaměřovali na vzdělávání studentů a informování veřejnosti
o rozvojových problémech. V rámci globálního rozvojového vzdělávání jsme zorganizovali téměř padesát
interaktivních workshopů a přednášek, jejichž cílem bylo nejen informování o daných problémech, ale také
poskytnutí možností k aktivnímu zapojení se do rozvojové pomoci. Workshopy pro základní a střední školy
byly koncipovány tak, aby studenti na příkladu tibetských uprchlíků pochopili obecné rozvojové problémy např. uprchlictví, sociální vylučování a marginalizaci i environmentální problémy. Studenti si postupně také
pomocí diskuzí vytvářeli kritický názor na různá pojetí rozvoje a Tibetu v globálních souvislostech.
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Dětský den Na skok do Tibetu
V červnu se v Olomouci v rámci globálního rozvojového vzdělávání uskutečnila netradiční a zároveň také
největší akce pro rodiče s dětmi. Téměř 400 účastníků se hravou formou seznámilo s tibetskou kulturou a
rozvojovou pomocí. Na děti čekala např. obří trampolína, lukostřelba, lanové překážky, výstavy, tisk
tibetských praporků nebo zkouška tradičního oblečení.

Dobročinné aukce
V prosinci se konaly tři dobročinné aukce, jejich výtěžek byl věnován tibetským rodinám, které při povodních
v Ladaku v létě 2010 přišly o své domovy. V internetové aukci tibetského umění se dražily unikátní rukodělné
výrobky od Tibeťanů a nomádů spolu s malbami tibetských studentů. Aukci finančně zajistila firma Grund a.s.
Další dvě aukce pod názvem Medvídek pro Tibet se konaly v Ostravě a Olomouci. Draženy byly darované
plyšové hračky a účastníci se blíže seznámili s tibetskou kulturou.
Setkání kmotrů (individuálních dárců)
V červnu se v Praze v Toulcově dvoře uskutečnilo druhé setkání kmotrů. Během programu byla představena
a zhodnocena naše dosavadní činnost, byly promítnuty dokumenty o práci v Himálajích a podporovaných
institucích. Součástí setkání byla také diskuze, kdy názory účastníků pomohly dále zlepšovat fungování
projektů. Setkání zpestřil svou přednáškou také tibetský učenec mnich Geše Nima Özer.
Kurz tibetštiny
V roce 2010 probíhal v Ostravě kurz tibetštiny pro začátečníky pod vedením Tibeťana Jigme Tenzina.
Tibetský fér obchůdek
V roce 2010 jsme podpořili chudé tibetské uprchlíky v exilových vesnicích v Ladaku nákupem jejich tradičních
výrobků v duchu spravedlivého obchodu neboli fair trade. Díky finanční podpoře firmy Nuabi, s.r.o. vznikla
v exilové vesnici u Choglamsaru v Ladaku také šicí dílna. Výrobky se prodávaly v internetovém obchodu na
www.protibet.org a také v Olomouci, Ostravě, Prostějově a Uherském Hradišti. Zisk z prodeje byl využit na
další rozvoj projektů sdružení v cílových oblastech.
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PŘEHLED ÚHRNU PŘEDANÉ
PODPOROVANÝCH OSOB:

FINANČNÍ

PODPORY

A

POČTU

Rok

Předaná finanční podpora

Počet podporovaných osob

2006

26 000 Kč

0

2007

216 500 Kč

36

2008

482 300 Kč

75

2009

1 291 908 Kč

169

2010

1 202 383 Kč

203

Celkem

3 219 091 Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha (bilance) k 31.12.2010 (v tis. Kč)
Aktiva
A.
I.
II.
III.
IV.
B
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

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

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období
27
4
92

Stav k posledním dni
účetního období
12
3
117

-69
315
29
286

-108
1 192
55
2
1 135

342
Stav k prvnímu dni
účetního období
341
200
141
1

1 204
Stav k posledním dni
účetního období
1 200
936
264
4

1

4

342

1 204

Položka „Jmění celkem“ činí 936 764 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 245 760,- Kč a
z fondů ve výši 691 004,- Kč. Fondy jsou přijaté dary v rámci projektu Kmotrovství na dálku za druhé pololetí
roku 2010 a budou v roce 2011 převedeny do Indie.

12

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2010 (v tis. Kč)
Název ukazatele
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

Náklady
128
474
412

Výnosy
223

4
39
4

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

1 061

Výnosy celkem

1 325

230
247
625

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2010 zisk ve výši 263 538 Kč z toho z hlavní činnosti zisk 150 519 Kč
a z hospodářské činnosti zisk 113 019 Kč. Celkový zisk sdružení dosáhlo především díky přijatým darům, které
v roce 2010 činily 247 068 Kč.

Provozní dotace v celkové výši 624 950 Kč se skládají v Kč:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR: 589 950,Statutární město Ostrava: 30 000,Statutární město Ostrava - ÚMOB: 5 000,-

Veřejná sbírka schválená od 3.5.2010
Dar na povodně v Ladaku z veřejné sbírky (Indie): 50 000,Dar na zemětřesení v Yushu (Tibet): 186 200,Zůstatek na účtu k 31.12.2010: 90 792,-

PODĚKOVÁNÍ
Institucím, organizacím a firmám
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Amnesty International ČR, o.p.s. ARPOK, Burfi a Ristorante Rusticana,
EPONA, Grund a.s., Charita Konice, Charita Olomouc, Komunita dzogčhenu v ČR, Katedra rozvojových studií
Př-F UP v Olomouci, LEHKÁ HLAVA Restaurant Boršov, o.s. Lungta, Městská knihovna v Praze, Městská
knihovna P. Bezruče v Opavě, Nadační fond Pomozme dětem žít lépe, Neformální sdružení Taši Delek, Nuabi
s.r.o., Olomoucký deník, Ostravská univerzita v Ostravě, Portaflex s.r.o., o.s. Potala, týdeník RESPEKT,
Statutární město Opava, Statutární město Ostrava, Statutární město Ostrava – MoaP.
Dárcům, dobrovolníkům a příznivcům
Míla Bartusková, Jana Braborcová, Jakub Cígner, Miloš Cmiel, Eva Čadová, Petra Čechová, Karel Ďásek, Ivan
Feller, Květa Fialová, Jiří Filip, Alžběta Frodlová, Dagmar Hálová, Radka Hášová, Jan Hlavenka, Lída
Houdková, Bára Hrzánová, Eva Chytková, Radim Chytka, Michal Jaroš, Barbora Jedličková, Andrea
Kastnerová, Matěj Kastner, Hana Klínková, Alžběta Kosová, Johana Krajčírová, Linda Králová, Adam Kubesa,
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Libor Kukliš, Radoslava Kvasničková, Michal Majer, Jan Marek, Tomáš Multana, Irena Neboráková, Iva
Neboráková, Ivo Neborák, Jindřich Nosler, Martin Novotný, Zuzana Ondomišiová, Radana Parmová,
Štěpánka Pecháčková, Vladimír Petr, Jana a Lada Pódová, Mirek Pošta, Ivana Pustějovská, Zuzana Rendeková,
Petra Řepišťáková, Jan Řihošek, Borek Seehak, Luboš Sklenka, Pavel Smílek, Rudolf Sosík, Jarmila Stibicová,
Michal Svačina-Dobrý, Daniel Šebek, Hana Šedová, David Ševčík, Eva Tenzin, Jigme Tenzin, Sonam Tsering,
Jitka Vedralová, Jakub Vyroubal, Jaroslava Zerzánková

KONTAKT
Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, 709 00 Ostrava
kancelář Ostrava, Poděbradova 97
kancelář Olomouc, Dolní nám 33
IČO: 26672740
Registrace: MV ČR VS/1-1/58370/04-R
www.protibet.org, info@protibet.org
tel: 774 899 242, 775 076 013
č. účtu projektu Kmotrovství na dálku: 108 90 / 5500
KLUB PŘÍZNIVCŮ PROTIBET
Myslíte si, že pomáhat má smysl a líbí se vám naše projekty?
STAŇTE SE NAŠIMI PŘÍZNIVCI!
Pomoci můžete zasláním SMS ve tvaru DMS PROTIBET na tel. č. 87 777.
Cena 1 DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč.
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Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR
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