Tisková zpráva
Česká nezisková organizace Barmské centrum Praha podporuje prostřednictvím mikrograntů
projekty barmských uprchlíků v Indii
Praha, 11. června 2012. K dnešnímu dni spustlo Barmské centrum Praha Program mikrograntů
pro rok 2012. V rámci programu poskytujeme malé granty barmským uprchlickým organizacím
v Indii. Významná zdokonalení v činnost organizací jsou důkazem úspěchů, kterých tato forma
podpory během uplynulých dvou let dosáhla. Mikrogranty mají formu daru, jsou tedy
osvobozeny od povinnost pozdějšího splácení. Za pomoci těchto vysoce účinných grantů
dosahují lokální charitatvní organizace hmatatelných výsledků právě tam, kde je to nejvíce
potřeba.
Jako letošní příjemce mikrograntů jsme vybrali 17 projektů v oblastech zdraví, vzdělání a podpory
komunity. Mikrogranty jsou poskytovány v rámci BCP projektu Indická základna pro transformaci
Barmy. Projekt fnancuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Jeho cílem je podpora
barmských uprchlíků a rozvoj jejich schopností, které by následně přispěly k demokratizaci Barmy.
Reena Satar, projektová manažerka Barmského centra Praha, uvedla: “Je skvělé zahajovat již třetí
kapitolu Programu mikrograntů a jsme nadšeni z toho, jak mnoho vynikajících projektů můžeme v
následujícím období podpořit. Příjemně nás překvapila vysoká motivace příjemců grantů, se
kterými jsme se osobně setkali během naší služební cesty do Indie. Povinná školení, která jsme pro
ně připravili v Novém Dillí a v Aizawl, nás ujistila, že disponují dovednostmi potřebnými pro
dovedení projektů do zdárného konce.“
Projekty v roce 2012 poběží od června do října. BCP nyní hledá konkrétní dárce, kteří by přispěli a
pomohli tak pokrýt náklady na projekty. Minimální výše příspěvku činí 500 Kč, tedy 20 EUR nebo 25
dolarů. Lidé, kteří se rozhodnou přispět, si na webové adrese www.mikrogranty.cz vyberou jeden
z mnoha projektů pro rok 2012
“Nabízíme jeden z nejlépe fungujících způsobů podpory s trvalým pozitivním vlivem na barmskou
komunitu, jejíž členové museli opustit své domovy,“ dodává Reena Satar. „Na co jsme zvláště hrdí,
je transparentní kontrola zacházení s granty a fakt, že 100% těchto grantů bude opravdu využito na
chod a aktivity lokálních barmských organizací.“
O Barmském Centru Praha:
Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou
komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Základatelé
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pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je
přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.
Informace pro novináře:
Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.:
774 211 114
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
IČO: 275 95 323, DIČ: CZ 275 95 323

