Milí přátelé,
rok 2011 byl rokem, kdy se nám podařilo uskutečnit
některé vize a sny, kterými jsme se zabývali mnoho let.

pro učitele, interaktivní webové stránky s flashovou hrou
a velkou putovní výstavu.

V odlehlých oblastech Himálají ve výškách nad 5 000
metrů jsme uchránili 32 nomádských rodin před
přesídlením do cizího prostředí a pro jejich děti jsme
vybudovali mobilní školu. Další dlouholetou vizí bylo
založení první tibetské chráněné šicí dílny v Ladaku, což
se nám podařilo v létě 2011. Přímo v Tibetu jsme začali
podporovat dvě velké školy pro 630 dětí a rozšířili jsme
naši spolupráci s místními organizacemi.

Naše poděkování patří mnoha institucím, firmám,
dárcům, dobrovolníkům i spolupracovníkům, kteří nás
v roce 2011 podporovali a pomáhali nám v pokračování
naší práce. Díky nim jsme mohli pomáhat potřebným
lidem v Himálajích i Tibetu. Největší dík patří České
rozvojové agentuře a Ministerstvu zahraničních věcí ČR,
díky kterým jsme mohli naše programy realizovat a zřídit
také novou pobočku v Olomouci. Velkým morálním
oceněním pro nás byla podpora společnosti Forum 2000,
kdy celý výtěžek z veřejné přednášky J. S. dalajlámy byl
věnován na naše projekty.

V projektu Kmotrovství na dálku pomohli 252 lidem,
pokračovali jsme ve stavbě ženské klášterní školy i
v zajištění dlouhodobé humanitární pomoci po
záplavách.
V České republice jsme se zaměřili na vzdělávání a
osvětu. Vedle tradičního Festivalu ProTibet se nově po
celý rok konaly také vzdělávací akce v rámci projektu
Tibet a Barma. Desátý ročník našeho festivalu byl zatím
nejrozsáhlejší v historii, a to díky spolupráci mnoha
dobrovolníků. Uskutečnilo se přes 100 akcí ve 27
městech ČR, velkou ctí pro nás byla účast skupiny
tibetských mnichů z kláštera Gaden.
V projektu Tibet a Barma jsme školy i veřejnost zábavnou
formou seznamovali s těmito dvěma zeměmi s přesahem
na globální světové problémy. Vytvořili jsme metodiku
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Zahraniční experti

Zabýváme se rozvojovou a humanitární pomocí v
indických Himálajích a Tibetu. Naším posláním je
podpora vzdělanosti a zlepšování životních podmínek
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.
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Paldön, Lobsang Tsering, Lobsang Phuntsok, Kalsang
Namgyal, Pema Samdup, Tsering Čöphel

Pro českou veřejnost pořádáme celoroční kulturně
vzdělávací akce vrcholící březnovým Festivalem ProTibet
a ve vzdělávacím projektu Tibet a Barma nabízíme řadu
aktivit pro školy a veřejnost. Spolupracujeme
s dobrovolníky, univerzitami a neziskovými organizacemi
u nás doma i v zahraničí.
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Ing. Jana Neboráková, Mgr. Karin Majerová, Ing. Petr
Ďásek. Mgr. Michal Majer, Adam Kubesa
Tenzin Dhondup s dětmi z vesnice Sumdho

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V TIBETU
A INDII
Naše projekty jsou soustředěny ve dvou oblastech –
himalájská údolí Ladak a Spiti (severní Indie) a Tibetská
autonomní prefektura Kardze (Čínská lidová republika).

Projekty v Indii

Projekty v Tibetu

KMOTROVSTVÍ NA DÁLKU
Projekt kmotrovství na dálku funguje od roku 2006 a naši
dárci pravidelně podporují konkrétní tibetské děti, malé
mnichy či chudé nomádské rodiny žijící v indických
Himálajích. V roce 2011 byla podporovaným osobám
předána částka 1 151 690 Kč. Těmto lidem jsme pak
mohli zajistit nový domov včetně jídla, oblečení, lékařské
péče a vzdělání. Pro kvalitní fungování projektu jsou pro
nás klíčové zejména dobré kontakty s představiteli
klášterů a se zástupci tibetské exilové vlády. V létě v roce
2011 naši pracovníci a dobrovolníci všechny
podporované osoby a místa navštívili, zjišťovali potřeby
a problémy místních lidí a zkontrolovali využití
předaných financí.
Malí buddhističtí mniši a
mnišky
V roce 2011 jsme v projektu
kmotrovství
na
dálku
podpořili
121
mnichů
a mnišek
z
tradičních
klášterních škol. Pomáháme
tak
uchovat
původní
tibetské tradice a děti se ve
školách učí také moderní
předměty. Podpořili jsme tyto školy: Ki, Tikse, Diskit,
Rinchen chholing Sakya nunnery, Tašilhünpo a Drepung
v jižní Indii.

Tibetské děti
V roce
2011
jsme
v projektu kmotrovství na
dálku pomohli 91 dětem,
které uprchly z Tibetu do
severní
Indie
kvůli
vzdělání a politickým
problémům.
Žijí
bez
rodičů v SOS vesničce
Homes
Tibetan
Foundation spolu s dalšími 2 500 dětmi. SOS vesničku
založil Jeho Svatost dalajláma v roce 1962.
Tibetští nomádi
V roce 2011 bylo v projektu
kmotrovství
na
dálku
podpořeno 9 nejchudších
nomádských rodin, které
žijí ve vesnici Sumdho
v nadmořské výšce 4 500
m.n.m. u tibetských hranic.

Tibetští senioři
V projektu kmotrovství na dálku jsme v roce 2011
podpořili 31 chudých tibetských seniorů, kteří žijí
v tibetských exilových vesnicích v Ladaku. Tito lidé
uprchli do exilu v 60. letech 20. století.

ŠKOLA PROTIBET
Projekt Škola ProTibet zahrnuje tři velké projekty
podpory vzdělávání v indických Himálajích a v Tibetu.
Stavíme a podporujeme školy v odlehlých oblastech
v nadmořské výšce nad 4 000 m n. m, ve kterých by děti
jinak neměly možnost chodit do školy. Cílem tohoto
projektu je snížit vysokou míru negramotnosti
v podporovaných místech.

Pomozme dětem žít lépe. Dříve v této oblasti výuka
v zimě kvůli nízkým teplotám nemohla probíhat.
Ženská klášterní škola (Indie)

Nomádská škola (Indie)

V roce 2011 jsme pro 50 malých dětí z vesnice Sumdho u
tibetských hranic postavili za 60 500 Kč první zimní
mobilní školu, a to díky podpoře Nadačního fondu

Na stavbě školy v údolí Spiti spolupracujeme s indickou
nadací Sapan Foundation. Stavbu školy podporujeme od
roku 2006, celkem jsme stavbu školy podpořili částkou
551 495 Kč. Škola bude uvedena do provozu od léta
2012, dokončena bude v roce 2013, kdy bude sloužit
také jako centrum pro místní vesničany.

Školy Gyalten a Maga (Tibet)

V Tibetské autonomní prefektuře Kardze podporujeme
dvě nestátní školy, které jsou jedinými dostupnými
školami pro 630 dětí z odlehlých nomádských vesnic.
Poskytují bezplatné vzdělání, jídlo a ubytování pro děti
od 6 do 13 let. V roce 2011 jsme navázali se školami
kontakt, mapovali jsme potřeby vesničanů a jejich dětí
v obou lokalitách a jednali jsme také s místními úřady.
Zahájili jsme fundraisingovou kampaň na podporu obou

škol a přímo na místě jsme školám předali alespoň
symbolickou částku 40 000 Kč na nákup učebnic a lavic.

CHRÁNĚNÁ ŠICÍ DÍLNA „PROTIBET TAILORING“

DOBROVOLNICTVÍ V HIMÁLAJÍCH
V roce 2011 se stáží v Himálajích pod vedením našich
pracovníků a odborníků na ekologickou výchovu
účastnilo celkem 5 studentů z Mezinárodních
rozvojových studií a FF UP Olomouc. V Ladaku studenti
lektorovali ekologické výukové programy v klášterních
školách, spoluzakládali chráněnou šicí dílnu a pomáhali
při koordinaci projektu podpory tibetských nomádů.

V roce 2011 jsme v tibetských exilových vesnicích
v Ladaku založili pilotní chráněnou šicí dílnu a podpořili ji
částkou 177 590 Kč. Jejím smyslem je posílit místní
ekonomiku a zvýšit zaměstnanost chudých Tibeťanek.
Dílna produkuje tradiční oděvy, tkané tašky a pletené
výrobky. Výroba i další prodej je založen na bázi fair
trade, součástí našeho projektu je i vzdělávání
dlouhodobě nezaměstnaných tibetských žen.

KOZA PROTIBET

DLOUHODOBÁ HUMANITÁRNÍ POMOC
V roce 2011 jsme pokračovali v humanitární pomoci po
tragických povodních v Ladaku v roce 2010. V jedné
z nejpostiženějších tibetských exilových vesnic jsme
vystavěli dvě ekologické veřejné toalety a dvacet
vodních pump, včetně elektrického stabilizátoru, na
rozvod vody po celé vesnici.

V roce 2011 bylo částkou 113 380 Kč podpořeno 32
nejchudších rodin z vesnice Sumdho ležící u tibetských
hranic. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek jim
uhynula většina koz a v důsledku toho jim hrozilo
přesídlení do vesnic v nížině a ztráta obživy. Tam je pro
ně velmi těžké se uživit. Jedenácti chudým rodinám bylo
darováno 83 koz a dalším rodinám potraviny. Rodiny se
postupně stávají nezávislými na naší pomoci a mohou
dále pokračovat v tradičním způsobu života.

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

PROGRAMY

Pro českou veřejnost pořádáme od roku 2004 celoročně
kulturně vzdělávací akce, které vždy vrcholí březnovým
Festivalem ProTibet. V roce 2011 jsme dále v rámci
projektu Tibet a Barma seznamovali školy a veřejnost
s problematikou rozvojové a humanitární pomoci nejen
v těchto zemích.
Festival ProTibet
Desátý ročník festivalu
prezentoval mizející kulturu
Tibetu a Himálají, věnoval
se otázce lidských práv a
propagoval také rozvojové a
humanitární projekty. Díky
zapojení dobrovolníků se
uskutečnilo na 100 akcí ve
27
městech
ČR.
Nejvýznamnější
událostí
festivalu byla návštěva tibetských mnichů z exilového
kláštera Gaden, kteří konali obřady sypání pískové
mandaly a tančili tradiční čhamové tance. Dále probíhaly
výstavy, přednášky, koncerty a promítání filmů za účasti
Tibeťanů, zástupců univerzit, cestovatelů a dalších
známých osobností. 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 řadou institucí, univerzit a
organizací.
Tibet a Barma – opomíjené rozvojové problémy

www.tibet-barma.cz
Tento dvouletý vzdělávací
projekt seznamoval v roce
2011 zábavnou formou
školy
a
veřejnost
s problematikou Tibetu a
Barmy. Byly realizovány
akreditované
kurzy,
workshopy,
přednášky,
výstavy. Vznikly nové
webové stránky s flashovou hrou a metodika pro učitele
ZŠ a SŠ. Bylo proškoleno více než 60 pedagogů
v globálním rozvojovém vzdělávaní. Workshopů pro
základní a střední školy se zúčastnilo přes 930 žáků.
Pedagogové i studenti si během programů vytvářeli
kritický názor na různá pojetí rozvoje v globálních
souvislostech.

Charitativní večery

Obchůdek ProTibet

Před Vánocemi se v Olomouci a Ostravě konaly dva
charitativní večery – koncert Reggae ProTibet a aukce
darovaných plyšových hraček Medvídek ProTibet.
Výtěžek akcí byl věnován na rozvoj tibetské školy Maga.

V roce 2011 jsme podpořili chudé tibetské uprchlíky
nákupem jejich rukodělných výrobků. Dále jsme zajistili
výrobu a odkup výrobků z chráněné šicí dílny v Ladaku, a
to díky podpoře firem Grund, a.s. a Nuabi, s.r.o. Výrobky
se
prodávaly
v
internetovém
obchodu
na
www.protibet.org a také na námi organizovaných akcích.
Zisk z prodeje byl využit na další rozvoj projektů sdružení
v cílových oblastech.

Setkání s dárci
V březnu se v Olomouci uskutečnilo v pořadí třetí setkání
s dárci, kteří jsou zapojeni do projektu Kmotrovství na
dálku. Program svou debatou zpestřili také tři
buddhističtí mniši z exilového kláštera Gaden. V rámci
tohoto dne byla komplexněji představena a zhodnocena
naše činnost a názory účastníků pomohly dále zlepšovat
fungování projektů.
Práce se studenty a dobrovolníky
V roce 2011 se velmi rozšířil počet spolupracujících
dobrovolníků a stážistů. Díky nim jsme úspěšně
koordinovali letošní velký Festival ProTibet. Stážisté se
také zapojili do lektorování workshopů pro školy, do
efektivnějšího prodeje tibetských výrobků a napomohli
větší propagaci našich projektů.

PŘEHLED ÚHRNU PŘEDANÉ FINANČNÍ PODPORY A POČTU PODPOROVANÝCH OSOB:
Rok

Předaná finanční podpora

Počet přímo 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

2011

1 616 555 Kč

252

Celkem

4 835 646 Kč

FINANČNÍ PROSTŘEDKY PŘEDANÉ V ROCE 2011
Projekt Kmotrovství na dálku (Indie)

Kč

Další projekty (Indie)

Kč

SOS vesnička Tibetan Homes Foundation

472 691

Nomádská škola

60 500

Klášterní škola Diskit

140 200

Ženská klášterní škola

40 000

Klášterní škola v Kaze

62 090

Šicí dílna „Protibet Tailoring“

177 590

Klášterní škola Tikse + klášter Něrma

92 076

Koza pro Tibet

113 380

Klášterní škola Ki

176 180

Dlouhodobá humanitární pomoc

33 395

Tibetské exilové vesnice v Ladaku

208 453

Škola Gyalten a škola Maga (Tibet)

40 000

Kmotrovství na dálku celkem

1 151 690

Další projekty celkem:

424 865

CELKEM

1 616 555

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha (bilance) k 31.12.2011 (v tis. Kč)
Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posledním dni
účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

12

31

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

3

11

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

117

180

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-108

-160

B

Krátkodobý majetek celkem

1 192

1 059

I.

Zásoby celkem

57

195

II.

Pohledávky celkem

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

56
1 135

803
5

1 204

1 090

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posledním dni
účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

1 200

954

I.

Jmění celkem

936

1 152

II.

Výsledek hospodaření celkem

264

-198

B.

Cizí zdroje

4

136

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

2

III.

Krátkodobé závazky celkem

2

IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

112
24

1 204

1 090

Položka „Jmění celkem“ činí 1 152 186,55 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 509 299,- Kč a z fondů ve
výši 642 887,- Kč. Fondy jsou přijaté dary v rámci projektu Kmotrovství na dálku za druhé pololetí roku 2011 a z Klubu
příznivců ProTibet, které budou v roce 2012 převedeny do Indie a Tibetu.

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2011 (v tis. Kč)
Název ukazatele

Náklady

Název ukazatele

Výnosy

Spotřebované nákupy

166

Tržby za vlastní výkony a zboží

390

Služby

1 018

Změna stavu zásob

Osobní náklady

815

Aktivace celkem

Daně a poplatky

Ostatní výnosy celkem

312

Ostatní náklady

31

Tržby z prodeje majetku

Odpisy, prodaný majetek

51

Přijaté příspěvky celkem

20

Poskytnuté příspěvky

4

Provozní dotace celkem

1 165

2 085

Výnosy celkem

1 887

Výsledek hospodaření - ztráta

198

Daň z příjmů
Náklady celkem

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2011 ztrátu ve
výši 198 364,26 Kč z toho z hlavní činnosti ztrátu
208 895,26 Kč a z hospodářské činnosti zisk 10 531 Kč.
Celkovou ztrátu dosáhla společnost kvůli nízkým darům
a vysokým nákladům. Mnoho darů, které byly určeny na
rok 2011 byly připsány na účet již v roce 2010.

Provozní dotace v celkové výši 1 165 000 Kč:
Ministerstvo zahraničních věcí
ČR
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava-ÚMOB
Statutární město Opava

1 100 000
35 000
10 000
20 000

PODĚKOVÁNÍ
Institucím, organizacím a firmám:

Zvláště těmto dárcům, dobrovolníkům a příznivcům:

Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních
věcí ČR, Statutární město Opava, Statutární město
Ostrava, Statutární město Ostrava – MOaP, Fórum 2000,
Antikvariát Fiducia, Armáda spásy, ARPOK o.p.s., Čajovna
Wabi, České centrum fundraisingu, Dětské centrum
Krůček, Člověk v tísni, o.p.s., Divadlo hudby Olomouc,
Divadlo Loutek Ostrava, EPONA, Eurogalaxie s.r.o., FoRS,
FGR, a.s., o.s. Gotama, Grund a.s., Hotel Radun, Charita
ČR, Katedra rozvojových studií PřF UP OL, Jazz Tibet Club
Olomouc, Kavárna Mandala, Knihovna města Ostravy,
o.s. Lungta, MediaTep, Nadační fond Pomozme dětem žít
lépe, Neformální sdružení Taši Delek, Nuabi s.r.o., OK
Design, Olomoucký deník, Ostravská univerzita v
Ostravě, Pontopolis o.s., Portaflex s.r.o., o.s. Potala,
Profit s.r.o., Ragtime Records s.r.o., Repronis s.r.o., Twin
a.s., Samten Tse Praha, S – cube Olomouc, Web4ce

Petr Bachorec, Míla Bartusková, Hanka Bártová, Marie
Batelková, Hynek Brýdl, Martin Bušina, Miloš Cmiel, Eva
Čadová, Monika Čuhelová, Zuzana Daňková, Marie
Dočkalová, Jan Drchal, Marta Dubská, Jana Dybalová,
Karel Ďásek, Vladimír Foret, Radka Hášová, Roman
Havránek, Jan Hlavenka, Bára Hrzánová a skupina
Condurango, Jaroslava Herbrichová, Eva Chytková,
Radim Chytka, Michal Jaroš, Barbora Jarošová, Eva
Jirkalová, Martin Jiřík, Tomáš Jurníček, Dita Kalousová,
Jitka Klásková, Hana Klínková, Olga Kosíková, Jan
Koudela, Jana Koulová, Václav Kozina, Soňa Kovalenko,
Johana Krajčírová, Radan Kuča, Alice Kučová, Lucie
Kuchařová, Libor Kukliš, Radoslava Kvasničková, Tereza
Malochová, Jan Marek, Pavlína Mikulcová, Tomáš
Multana, Irena Neboráková, Iva Neboráková, Ivo
Neborák, Marek Nesázel, Karel Nešpor, Pavel Nováček,
Renata Novotníková, Martin Novotný,
Daniela
Olbertová, Petra Orálková, Geše Nyima Özer, Štěpánka
Pecháčková, Gabriela Pechová, Jan Piskač, Viliam
Poltikovič, Ivana Pustějovská, Taťána Raszková, Petr
Salamon, Pavel Smílek, Rudolf Sosík, Michal SvačinaDobrý, Olga Svobodová, Hana Šedová, Barbora Šimšová,
Petra Šnirchová, Michal Štěpánek, Stanislava Švarcová,
Eva Tenzin, Jigme Tenzin, Soňa Urbanová, Oldřich Vaňko,
Jakub Vyroubal, Miroslav Závada, Tomáš Zetek

KONTAKT

KLUB PŘÍZNIVCŮ PROTIBET

Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, 709 00 Ostrava
kancelář Ostrava: Poděbradova 97
kancelář Olomouc: Dolní nám 33
IČO: 26672740

Myslíte si, že pomáhat má smysl a líbí se vám naše
projekty?

www.protibet.org, info@protibet.org
tel: 774 899 242, 775 076 013
č. účtu projektu Kmotrovství na dálku: 2200249897/2010

Pomoci můžete také zasláním SMS ve tvaru DMS
PROTIBET na tel. č. 87 777. Cena 1 DMS je 30 Kč,
organizace obdrží 27 Kč.

STAŇTE SE NAŠIMI PŘÍZNIVCI!

