Tisková zpráva
BARMSKÉ CENTRUM PRAHA už 5 let rozvíjí české akivity ve prospěch Barmy
PRAHA, 6.9.2011. Přesně před 5i lety byla zaregistrována obecně prospěšná společnost „Barmské
centrum Praha“ (Burma Center Prague, nebo jen BCP). Za krátkou dobu, často navzdory nepříznivým
podmínkám pro existenci neziskové organizace a navzdory ekonomické krizi, si dokázala postupně
vybudovat pozici respektovaného experta na problemaiku Barmy jako jednu z prioritních zemí české
zahraniční poliiky.
Organizaci spoluzakládala Sabe A. Soe, která sama pochází z Barmy. V Čechách zažila Sametovou revoluci a
následnou demokraizaci české společnosi, zaímco v její zemi bylo lidové povstání krvavě potlačeno
armádou. Když se dívá zpět na stovky akcí a projekty, které BCP dosud realizovalo, říká: „Díky povědomí
české poliiky o globální zodpovědnosi demokraických státu a také díky osobním zkušenostem českých
občanů s životem v totalitním státě, jsme se tu brzy setkali s pochopením a mnoha formami různé podpory“.
I když téměř dva roky organizace zcela závisela na příspěvcích a dobrovolné práci zakladatelů a zapojených
jednotlivců, byla to až inanční podpora Ministerstva zahraničních věcí, která umožnila zařídit si kancelář a
poskytnout pracovníkům částečnou pravidelnou mzdu. „Jsme vděčni především těm lidem, kteří od začátku
věřili v naši práci a podporovali nás svou ochotou a povzbuzováním“, dodává Soe.
Mezi uskutečněné akivity Barmského centra Praha patří mezinárodní konference barmských akivistů,
kulturní akce, služby poskytované barmským uprchlíkům v ČR, veřejná sbírka na pomoc hladovějícím Čjinům
v západní Barmě, prezentace české pomoci Barmě na mezinárodní půdě a průkopnické akivity pro barmské
svépomocné organizace v Indii. Často se podařilo zahájit zcela nové akivity, které inovaivně reagovaly na
zjištěné potřeby, čímž BCP získalo mezinárodní renomé a je vnímáno jako jedna z hlavních insitucí
zaměřených na pomoc Barmě.
Svou činnosí navázalo BCP na akivity jak barmských jednotlivců, kteří v Československu a posléze v České
republice usilovali o zavedení demokracie v Barmě již od 60ých let, tak občanského sdružení Barmánců,
které fungovalo v 90tých letech v Praze. Rozhodnuí založit BCP bylo výsledkem úvahy, že dlouhodobé a
úspěšné akivity za zlepšení situace v Barmě předpokládají zázemí řádné a profesionální organizace.
BCP dokáže vytvářet most mezi evropskou a barmskou stranou také ím, že sama je tvořena zástupci z obou
stran, což je nezbytné pro pochopení mentality, vzájemného porozumění a v překonávání překážek, které
jsou typické při střetu dvou zcela odlišných kultur. S ímto konceptem byla jedna z vůbec prvních barmských
iniciaiv v Evropě, která se rozhodla takto zprofesionalizovat svou činnost. Mezinárodní rozměr BCP zaručuje
také složení týmu, který se skládá z lidí z Barmy, ČR, Kanady a Německa.
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O Barmském Centru Praha:
Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague, nebo jen BCP), bylo založeno v roce 2006 barmskou
komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Zakladatelé pochází z
Barmy a Německa a byli akivní ve stejné oblasi už v minulosi. Posláním organizace je přispět k
demokraizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.
V současné době BCP realizuje projekt v Indii, která slouží k budování a rozvoji barmské občanské
společnosi a podpoře akivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Akivity zahrnují podporu a
vzdělávání zástupců z barmských exilových médií, vzdělávání a podporu místních iniciaiv, posílení kapacit
občanského sektoru, vybudování fair trade obchodu s barmskými produkty a pomoc obětem hladomoru v
Čjinském státě v západní Barmě. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR,
Programu transformační spolupráce.
Dále BCP usiluje o zlepšení vzájemného porozumění a soužií Čechů a barmských azylantů přesídlených do
Čech. Poskytuje tlumočnické a poradenské služby a připravuje se na realizaci projektu zaměřeného na lepší
zaměstnatelnost Barmánců přesídlených do ČR, který bude inancován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Informace pro novináře:
Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045
email: info@burma-center.org
web: www.burma-center.org

Burma Center Prague, o.p.s.
www.burma-center.org, info@burma-center.org, tel. 266 710 045
Dělnická 54, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 275 95 323, DIČ: CZ 275 95 323

