VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Milí přátelé,
při ohlédnutí za rokem 2012 jsme byli velmi pozitivně překvapeni nárůstem podpory ze strany velkých i malých dárců a také
výrazným vzestupem počtu dobrovolníků. A právě jim patří
velké poděkování a krátké zamyšlení na úvod.
Naše občanské sdružení vzniklo jako seskupení nadšenců, kteří
se učili „za pochodu“, často objevovali věci dávno objevené
a postupně svoje úsilí profesionalizovali a zasazovali do již
existujících rámců rozvojové pomoci. Při současném objemu
práce, projektů a nutnosti dodržovat mnoho interních procedur
nám někdy chybí ta počáteční kreativita a improvizace. A právě
v tomto okamžiku si uvědomujeme, že všichni dárci, kteří
přispějí třeba stokorunu, nebo dobrovolníci organizující
v malém městě promítání zažívají velkou radost a vzrušení
z toho, že mohou pozitivně ovlivnit životy lidí tisíce kilometrů od
nás.

V roce 2012 se naše projekty rozvojové pomoci v Indii opět
výrazně posunuly – svým rozsahem, zapojením místních pracovníků, nebo objemem samofinancování díky výrobkům
chráněné dílny. Byli jsme pozváni na setkání dárců s J. S.
dalajlamou u příležitosti 50. výročí založení SOS vesničky
Tibetan Homes Foundation. Tam jsme si uvědomili, že již
patříme mezi středně velké zahraniční organizace, které
v severní Indii působí a na které se tibetská exilová komunita
spoléhá.
Oproti tomu naše působení přímo v Tibetu je zatím mnohem
skromnější, ať již rozsahem pomoci, nebo omezenými kontakty
s místními úřady a institucemi. To, že se nám daří podporovat
3 školy přímo v Tibetu, je pro nás ale velmi slibný začátek a rádi
bychom, aby se naše projekty v Tibetu během pár let rozvinuly
podobně jako ty v Indii. Vidíme to jako zásadní vzhledem ke
zhoršující se situaci v oblasti vzdělávání nebo přesidlování
tibetských nomádů do měst. Věříme, že se o to budete i nadále
snažit společně s námi.

Proto pro nás není frází tvrzení, že si vážíme těch nejmenších
dárců stejně jako těch velkých. Ze stovek malých darů je
nakonec jeden velký. A malí dárci nám také připomínají naše
začátky, kdy jsme podporovali jenom několik tibetských dětí.

S úctou

O tom, co všechno se nám v roce 2012 podařilo, se dočtete
dále ve výroční zprávě. Úplnou novinkou je naše zapojení do
projektu dlouhodobé zdravotní péče o tibetské děti trpící
tuberkulózou a dále spolupráce na výstavbě vzdělávacího
centra pro nomády přímo v Tibetu.

Ing. Jana Neboráková
předsedkyně občanského sdružení M.O.S.T.

PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ M.O.S.T.
Cíle a poslání
Naším posláním je podpora vzdělanosti a zlepšování životních
podmínek nomádů, tibetských uprchlíků i původních obyvatel
himálajských údolí. Zabýváme se rozvojovou a humanitární
pomocí v indických Himálajích a Tibetu, podporujeme místní
školy a řemeslné tradice. Díky dárcům v projektu Kmotrovství
na dálku pomáháme dětem, mnichům a mniškám v exilových
i klášterních školách, nomádům a starým lidem bez rodin.
Pro českou veřejnost pořádáme během celého roku kulturně-vzdělávací akce vrcholící vždy březnovým Festivalem ProTibet.
Ve vzdělávacím projektu zaměřeném na Tibet a Barmu nabízíme
řadu aktivit také pro školy. Spolupracujeme s dobrovolníky,
univerzitami a neziskovými organizacemi.
Členové rady sdružení
Ing. Jana Neboráková, Mgr. Karin Majerová, Ing. Petr Ďásek,
Mgr. Michal Majer
Zahraniční experti
Tenzin Dhondup, Karma Cchedup, Nawang, Lobsang Tsering,
Lobsang Phuntsok, Kalsang Namgyal, Pema Samdup, Tsering
Čöphel

Tenzin Dhondup

PROJEKTY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

ČHOGLAMSAR, SUMDHO:
chráněná šicí dílna pro 13 žen a 2 muže,
humanitární pomoc – 20 vodních pump,
podpora 46 seniorů a 35 nomádských rodin

CENTRUM DROKPA:
stavba školy, 200 dětí
MAGA:
podpora školy, 150 dětí

TIKSE, DISKIT:
podpora 2 klášterních škol, 35 mnichů
KI, KOMIK, KAZA:
podpora 2 klášterních škol, 65 mnichů
stavba ženské klášterní školy

Tibet
Ne

pál

TIBETAN HOMES FOUNDATION, DEHRÁDÚN:
podpora pro 152 tibetských dětí,
podpora chráněných dílen

Indie
TAŠI LHÜNPO A DREPUNG:
vzdělání pro 19 mnichů

GYALTEN:
podpora školy, 480 dětí

ROZVOJOVÁ POMOC V LETECH 2006 – 2012

CELKEM 7.111.595,- KČ
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ROZVOJOVÁ POMOC V ROCE 2012
Projekt Kmotrovství na dálku

CELKEM 2.377.604,- KČ

kmotrovství na dálku 71 %
nomádi 7 %
lékařská péče 2 %
školy Indie 8 %

SOS vesnička THF

879.206

Klášterní škola Diskit

289.390

Ženská klášterní škola Kaza

58.520

Klášterní škola Tikse

61.654

Klášterní škola Ki

180.000

Tibetské exil. vesnice Ladak

231.388

Kmotrovství celkem

Rozvojové projekty v Indii a Tibetu
Školy Tibet – škola Gyalten a Maga

školy Tibet 11 %
humanitární pomoc 1 %

Kč

Školy Tibet – Vzdělávací centrum Drokpa
Školy Indie – nomádská škola
Školy Indie / ženská klášterní škola Kaza
Lékařská péče / Indie
Nomádi / Koza Pro Tibet, Indie
Dlouhodobá humanitární pomoc / Indie
Projekty celkem
CELKEM

1.700.158

Kč
200.847
50.000
36.440
152.000
50.000
159.014
29.145
677.446
2.377.604

KMOTROVSTVÍ NA DÁLKU – 330 OSUDŮ
Zaměřujeme se na pomoc konkrétním lidem, kteří ji nejvíce
potřebují. Od roku 2006 v indických Himálajích pravidelně
pomáháme v kmotrovství na dálku dnes už 330 lidem. Jsou
mezi nimi uprchlíci, tibetské děti, mniši, senioři i celé nomádské
rodiny. V roce 2012 se nám podařilo zlepšit jejich životní
podmínky, zajistit jim dost potravin i oblečení. Dětem jsme
umožnili se vzdělávat a zajistili jim školní pomůcky. Nově jsme
se v projektu zaměřili i na léčbu dětí s onemocněním tuberkulózou. V létě jsme všechny podpořené osoby a instituce navštívili a zkontrolovali využití předaných finančních darů.
Všem, kteří s námi pomáhají, děkujeme!
152 tibetských dětí
Tibetské děti, kterým pomáháme, utekly z Tibetu do Indie kvůli
možnosti vzdělání a politickým problémům. Dnes žijí v SOS
vesničce Tibetan Homes Foundation stále bez rodičů spolu
s dalšími 2500 dětmi. Jsme rádi, že se dětem dostává hlavně
kvalitního vzdělání a že mají vše základní k životu. Při naší
návštěvě jsme se v létě setkali také se zakladatelem vesnice –
J. S. dalajlamou.
124 mnichů a mnišek
V létě jsme navštívili 7 klášterních škol, ve kterých podporujeme 124 mnichů a mnišek. Díky podpoře našich dárců se
mohou dnes učit nejen tradiční, ale i moderní předměty a mají
dobré školní i internátní zázemí. V roce 2012 jsme nově
podpořili také klášterní školu Komik u tibetských hranic, která

leží ve výšce 4 500 m n. m. a je vůbec nejvýše položeným
klášterem přístupným po cestě autem v Indii.
10 nomádských rodin
V oblasti Čhangthangu ve vesnici Sumdho u tibetských hranic
žijí rodiny tibetských nomádů, kteří kočují a starají se o zvířata.
Mnoho z nich je však velmi chudých, proto jsme v roce 2012
podpořili alespoň 10 nomádských rodin, aby měly dostatek potravin a přežily velmi drsnou zimu ve výškách nad 4 500 m n. m.
46 tibetských seniorů
V našem projektu pomáháme také seniorům, kteří jsou bez
prostředků a často žijí úplně sami. V roce 2012 jsme se
postarali o 46 babiček a dědečků, aby si mohli koupit potraviny,
léky i teplé oblečení. Tito lidé uprchli do exilu v 60. letech
20. století spolu s J. S. dalajlamou.
Lékařská péče o tibetské děti
V roce 2012 jsme začali s podporou léčebného programu pro
15 tibetských dětí, které onemocněly tuberkulózou. Všechny
se léčí v SOS vesničce Tibetan Homes Foundation.

ŠKOLA PROTIBET
Jedním z našich nejdůležitějších cílů je podpora vzdělávání dětí
i dospělých, což napomůže zvýšit gramotnost a zlepší šance
dospělých při hledání práce. Projekt Škola ProTibet zahrnuje
čtyři velké školy v Tibetu a Indii s kapacitou více než 900
dětí. Námi budované a podporované školy leží v odlehlých
oblastech i nad 4 000 m n. m.
Školy Gyalten a Maga (Tibet)
V Tibetské autonomní prefektuře Kardze podporujeme od roku
2011 dvě nestátní školy, které jsou jedinou možností vzdělání
pro 630 dětí ze vzdálených nomádských vesnic. Součástí
školy je také internát pro 400 dětí. V roce 2012 jsme dětem
zajistili školní pomůcky, podpořili jsme také místní učitele
a přispěli ke zlepšení stravy ve škole. Rádi bychom v dalších
letech začali s rekonstrukcí internátních pokojů, které jsou
v havarijním stavu.
Vzdělávací centrum Drokpa (Tibet)
V roce 2012 jsme ve spolupráci s tibetskou neziskovou
organizací začali pracovat na výstavbě vzdělávacího centra pro
nomády, které se nachází v Tibetské autonomní prefektuře
Tsolho. Komplex bude dokončen v roce 2014, jeho součástí
bude škola pro 200 nomádských dětí a prostory pro
vzdělávání dospělých. Staří lidé mohou učit děti a dospělé
tradiční řemeslné postupy, všichni se také mohou naučit zacházet s internetem.

Ženská klášterní škola (Indie)
U tibetských hranic v údolí Spiti jsme v roce 2012 dokončili
první část školy s budovou kláštera. Stavbu školy jsme celkově
podpořili částkou 703.495 Kč. Ve spolupráci s nadací Sapan
Foundation budujeme stavbu s kapacitou 40 mnišek, která
bude důležitým centrem pro místní obyvatele v celém údolí. Na
budování školy se v roce 2012 podíleli také naši dobrovolníci.
Nomádská škola (Indie)
Pro 50 malých dětí z vesnice Sumdho u tibetských hranic
jsme vybudovali zimní školu ve výšce 4 500 m n. m. a v roce
2012 jsme pro ně zajistili také tříměsíční výukový program
vedený místními učiteli. Bez této školy by se děti v zimních
měsících při teplotách až -35 °C nemohly vzdělávat.

CHRÁNĚNÁ ŠICÍ DÍLNA
„PROTIBET TAILORING“
V roce 2011 jsme založili v tibetské exilové vesnici v Ladaku
chráněnou šicí dílnu, která i nadále pracuje pod naším vedením.
Jejím smyslem je vzdělávat a zvýšit zaměstnanost chudých
Tibeťanek. V roce 2012 se nám podařilo proškolit 13 žen
a 2 muže. V dílně vyrábí tradiční oděvy, šijí také textilní doplňky,
Tibeťanky-nomádky tkají tašky i koberce. Látky, ze kterých se
textilie šijí, byly ručně utkány v tibetských dílnách u města
Dehrádún. Tímto způsobem podporujeme i další tibetské dílny.
Výroba i další prodej všech výrobků je založen na bázi fair trade.
E-shop protibet – www.protibet.org
V našem E-shopu si můžete vybrat tradiční výrobky od
tibetských uprchlíků a tibetských žen, které šijí v chráněné
šicí dílně ProTibet Tailoring v Ladaku. Tibeťany podporujeme
odkupem jejich výrobků, tyto výrobky pak nabízíme v ČR na
různých benefičních akcích nebo jako firemní dárky.

DOBROVOLNICTVÍ V HIMÁLAJÍCH
V roce 2012 se stáží v Himálajích pod vedením našich
pracovníků účastnili studenti oborů Mezinárodních rozvojových studií UPOL, Speciální pedagogiky OSU a Sociální
pedagogiky MUNI. V Ladaku a údolí Spiti pomáhali při koordinaci
několika projektů. V rámci projektu Kmotrovství na dálku
navštívili klášterní školy, kde předávali dětem dopisy od dárců.
Dále se také účastnili projektu Koza ProTibet, kdy pomáhali
u tibetských hranic na pláních ve výškách kolem 5 000 m n. m.
při monitoringu problémů života tamních nomádů. Pomáhali
i při rozdělování koz jednotlivým rodinám.
Další dobrovolnická skupina se v létě vydala do údolí Spiti, kde
pomáhala stavět ženskou klášterní školu. Jejich mise byla
úspěšná a do České republiky přijeli velmi nadšení. Proto v roce
2013 chceme umožnit početnější skupině, aby mohla spolu
s místními vesničany školu dostavět.

KOZA PROTIBET
Pomáháme rodinám, které naši pomoc nezbytně potřebují, aby
přežily v nesnadných podmínkách ve výškách nad 4 500 m n. m.
U tibetských hranic v oblasti Čhangthangu od roku 2011
podporujeme 35 velmi chudých nomádských rodin pocházejících z vesnic Sumdho a Henle. Každoročně rodinám darujeme
určité množství koz, aby dále mohly pokračovat v tradičním
způsobu života. Z darovaných koz je už velké stádo čítající
137 koz a 49 kůzlat. Konkrétně v roce 2012 jsme 11 rodinám
darovali 54 koz a potraviny.
Patronkou projektu je herečka Bára Hrzánová.

DLOUHODOBÁ HUMANITÁRNÍ POMOC
V roce 2012 jsme pokračovali v humanitární pomoci po
tragických povodních v Ladaku. Ve zcela zničené vesnici č. 12
jsme od roku 2010 vybudovali 20 vodních pump včetně
elektrického stabilizátoru, dvě ekologické veřejné toalety
a v roce 2012 jsme se podíleli na vybudování rozvodů vody.

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ PROGRAMY V ČESKÉ REPUBLICE
Kulturně vzdělávací akce určené české veřejnosti pořádáme
celoročně již od roku 2004. Nejvýznamnější z nich je březnový
Festival ProTibet, jehož poslední ročníky se díky mnoha
dobrovolníkům konaly ve více než 23 městech. V roce 2012
jsme v rámci projektu Tibet a Barma seznamovali nejen
veřejnost, ale i školy s problematikou rozvojové a humanitární
pomoci v souvislosti s globálními problémy.
Festival ProTibet
Jedenáctý ročník festivalu se uskutečnil ve 23 městech ČR
a představoval mizející kulturu Tibetu a Himálají také díky
vystoupením světoznámé tibetské zpěvačky Namgyal Lhamo.
Přes 100 akcí (přednášek, výstav a filmových projekcí) se
věnovalo otázkám lidských práv a ochrany kulturního a přírodního dědictví, o nichž diskutovali Tibeťané, zástupci univerzit,
cestovatelé a známé osobnosti. Festival se konal díky mnoha
dobrovolníkům a motivoval veřejnost k zapojení do rozvojových
projektů. Poděkování patří městům Ostrava, Opava a Olomouc
a řadě dalších institucí, klubů, knihoven a univerzit, které se na
festivalu aktivně podílely.

Tibet a Barma – opomíjené rozvojové problémy
www.tibet-barma.cz

V tomto dvouletém projektu jsme seznamovali školy a veřejnost s problematikou lidských práv, environmentálních
problémů, s kulturními odlišnostmi a dalšími rozvojovými tématy Tibetu a Barmy.
V roce 2012 se našich interaktivních workshopů a přednášek
účastnilo přes 700 žáků ze základních a středních škol. Žáci
měli možnost se díky účasti rodilých Tibeťanů setkat nejen
s tibetskou kulturou, ale rozvíjeli jsme u nich také schopnosti
spolupráce, kritického myšlení a aktivního zapojení do různých
problémů. Některé školy se také zapojily i do našich rozvojových projektů v Himálajích. Přes 20 škol využilo naši putovní
výstavu a další výukové materiály.
V akreditovaných kurzech s tematikou globálního rozvojového
vzdělávání jsme proškolili přes 150 učitelů a vytvořili pro ně
metodiku s pracovními listy a putovní výstavu.
Veřejnost jsme oslovili interaktivními webovými stránkami,
přednáškami a rozsáhlou putovní výstavou věnovanou Tibetu
a Barmě. Ta byla také součástí doprovodného programu
Konference Forum 2000 na Žofíně.

LIDÉ
Spolupráce se studenty a dobrovolníky
V roce 2012 se zvýšil počet spolupracujících dobrovolníků
a stážistů, bylo jich více než 50. Zapojili se do Festivalu ProTibet,
podíleli se na koordinaci Kmotrovství na dálku, lektorovali
programy pro školy a pomáhali s prodejem tibetských výrobků.
Všem za jejich pomoc děkujeme!
Setkání s dárci
V listopadu se v Praze uskutečnilo již čtvrté setkání s dárci,
kteří jsou zapojeni do našich projektů. Na komplexní představení a hodnocení naší činnosti navázala debata, které se
účastnily i herečky Bára Hrzánová a Nela Boudová a nechyběl
mezi nimi ani tibetský mnich Geše Nyima Özer. Názory
účastníků nám pomohly zlepšit fungování projektů.
Klub ProTibet
Klub ProTibet je pro všechny, kteří chtějí pomáhat a jsou
ochotni měsíčně darovat třeba 100 Kč. Jak tato částka
pomůže? 50 % podpoří projekty v Tibetu, 25 % v Indii a 25 %
v ČR. V roce 2012 se zvýšil počet členů klubu, kteří v Tibetu
přispěli k dostavění vzdělávacího centra pro 200 dětí, v Indii
pomohli 11 nomádských rodinám a v ČR umožnili konání
interaktivních workshopů pro děti.
Staňte se i Vy členem Klubu ProTibet!

Alenka a její cesta do Indie
Proč pomáháte s námi?
Zaujalo mě, že chcete pomáhat i lidem starým, což si myslím, že
v začátcích vaší práce nebylo tak samozřejmé. A tento záměr
se mi moc líbil a oslovil mě.
Setkala jste se s lidmi, kterým pomáháte?
Setkání bylo skvělé. Sice ležela mezi námi jazyková bariéra, ale
lidsky jsme si byli blízcí a často jsme ani nepotřebovali slov.
A hlavně ti lidé se mi zhmotnili, stali se mi konkrétními přáteli,
jsou součástí mého života.
Co byste vzkázala někomu, kdo by se chtěl zapojit do
kmotrovství na dálku a tápe?
Pomoci není nikdy dost a je jí potřeba všude a vždy! Jde
samozřejmě o osobní rozhodnutí a nastavení každého a o jeho
cíle. Za sebe mohu říct, že jsem nikdy nelitovala, že jsem do
kmotrovství vstoupila a mám pocit, že to naopak zhodnotilo
můj život.
Z rozhovoru s Alenou Čejchanovou, která v rámci kmotrovství na
dálku pomáhá stařečkovi Jamyangovi a dvěma ženám.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)
dary od jednotlivců 56 %
vlastní činnost 16 %
dary od firem 5 %
nadace 2 %

státní rozpočet ČR 19 %
místní rozpočty 2 %

Stav k prvnímu
Aktiva
dni úč. období
A. Dlouhodobý majetek
31
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
11
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
180
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
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B.
I
II.
III.
IV.

Příjmy podle skupin zdrojů v roce 2012
skupina fin. zdrojů

Kč

státní rozpočet ČR

950.000

místní rozpočty ČR

100.000

dary od jednotlivců

2.909.712

vlastní činnost

806.000

dary od firem

240.000

nadace

100.000

celkem

5.105.712

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

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

Stav k posl.
dní úč. období
12
11
204
-203

1.059
195
56
803
5
1.090

1.870
346
79
1.407
38
1.882

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

954
1.152
-198

1.698
1.314
384

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

136
112
24
1.090

184
158
26
1.882

Položka „Jmění celkem“ činí 1.313.885 Kč. Tato položka se skládá z vlastního jmění ve výši 310.935 Kč a z fondů
ve výši 1.002.950 Kč. Fondy jsou přijaté dary v rámci projektu Kmotrovství na dálku za druhé pololetí roku 2012
a budou v roce 2013 převedeny do Indie a Tibetu.

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012 (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
297
942
818
6
43
5
2.111

Výsledek hospodaření
Účetní jednotka dosáhla za účetní období 2012 zisk ve výši
384.357 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 164.272 Kč a z hospodářské činnosti zisk 220.085 Kč. Tyto prostředky budou použity
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 celkem

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

Výnosy
806
405
234
1.050
2.495

1.050.000
950.000
40.000
10.000
30.000
20.000

PODĚKOVÁNÍ
Institucím, organizacím a firmám:
Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí
ČR, Statutární město Olomouc, Statutární město Opava,
Statutární město Ostrava, Statutární město Ostrava –
MOaP, Fórum 2000
Antikvariát Fiducia, České centrum fundraisingu, ČRo, DC Krůček, Člověk v tísni, o.p.s., DH Olomouc, Divadlo Loutek Ostrava,
EPONA, o.s. FoRS, o.s. Gotama, Grund a.s., Hedvábná stezka,
Hotel Radun, Charita ČR, Katedra rozvojových studií PřF UPOL,
Jazz Tibet Club Olomouc, Kavárna Mandala, Knihovna města
Ostravy, o.s. Lungta, Moravské divadlo Olomouc, NF Pomozme
dětem žít lépe, Sdružení Taši Delek, OK Design, Ostravská
univerzita v Ostravě, Peculium s.r.o., Pontopolis o.s.,
Portaflex s.r.o., o.s. Potala, Profit s.r.o., Ragtime Records s.r.o.,
Repronis s.r.o., Web4ce
Zvláště těmto dárcům, dobrovolníkům a příznivcům:
Jakub Adámek, Míla Bartusková, Hanka Bártová, Nela Boudová,
Petra Brejšová, David Březina, Roman Burda, Martin Bušina,
Jana Burešová, Martin Cabejšek, Eva Čadová, Kateřina
Cieslarová, Alena Čejchanová, Monika Čuhelová, Zuzana Daňková, Petr Drbohlav, Jana Dybalová, Karel Ďásek, Barbora
Ďásková, Jan Feller, Vladimír Foret, Gabriela Gazdíková, David
Gladiš, Radka Hášová, Roman Havránek, Bára Hrzánová,
Jaroslava Herbrichová, Eva Chytková, Radim Chytka, Michal
Jaroš, Barbora Jarošová, Martin Jiřík, Tomáš Jurníček, Dita
Kalousová, Jan Klika, Hana Klínková, Vladimíra Kmečová,

Dagmar Kopecká, Simona Koplíková, Olga Kosíková, Jan
Koudela, Jana Koulová, Václav Kozina, Jana Kölblová, Johana
Krajčírová, Martin Králíček, Adam Kubesa, Radan Kuča, Alice
Kučová, Libor Kukliš, Pavel Kurfürst, Radoslava Kvasničková,
Ivan Machek, Tereza Malochová, Jan Marek, Lukáš Masner,
Martina Machotová, Pavlína Mikulcová, Lukáš Mokrý, Júlia
Mudruňková, Tomáš Multana, Marek Musil, Irena Neboráková,
Ivo Neborák, Marek Nesázal, Karel Nešpor, Pavel Nováček,
Libor Novák, Martin Novotný, Daniela Olbertová, Petra
Orálková, Zuzka Oravcová, Geše Nyima Özer, Iva Palkovská,
Štěpánka Pecháčková, Marie Pijáčková, Josef Podstata, Daniel
Polman, Viliam Poltikovič, Dana Poludvorná, Marika
Procházková, Tomáš Přichystal, Ivana Pustějovská, Tereza
Sikorová, Pavel Smílek, Rudolf Sosík, Eva Stejskalová, Michal
Svačina-Dobrý, Pavla Svobodová, Petra Šnirchová, Michal
Štěpánek, David Šrubař, Stanislava Švarcová, Eva Tenzin, Jigme
Tenzin, Gabriela Tomešová, Lucie Trošková, Jana Třešková,
Tomáš Turek, Oldřich Vaňko, Irena Velčovská, Jakub Vyroubal,
Miroslav Závada, Tomáš Zetek, Vladimír Petr in memoriam
Děkujeme také mnoha dalším menším 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.
Poděkování za poskytnutí fotografií Martinu Pustelníkovi.

KONTAKT
Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, Ostrava, 709 00
Kancelář Ostrava: Poděbradova 97, tel.: 774 899 242
Kancelář Olomouc: Wurmova 7, tel.: 775 076 013
IČO: 26672740
č. účtu projektu Kmotrovství: 2200249897/2010
www.protibet.org, info@protibet.org
www.tibet-barma.cz

Grafické zpracování: Jana Šmídová – Ergones, sociální firma
2013

WWW.PROTIBET.ORG

