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ÚVODNÍ SLOVO
Milí p#átelé,
dovolte mi na úvod V$ro%ní zprávy 2009
Barmského centra Praha, o.p.s, #íci pár slov.
Asi nejv$znamn&j'í skute%ností roku 2009 byl
pro na'i spole%nost posun sm&rem k profesionalizaci. Po letech vícemén& dobrovoln$ch aktivit
nám nové projekty umo(nily hradit zam&stnance a
zalo(it si kancelá#. Na'e aktivity jsme soust#edili
jak dovnit# "eské republiky, jako byly seminá#e o
Barm& nebo poskytování informací a anal$z, tak
nov& i za hranice, konkrétn& do Indie, kam jsme se
rozhodli sm&#ovat pomoc opomenut$m iniciativám
a hnutím, pomáhajícím Barm& z indické strany
hranice.
Tohoto malého prostoru bych ale hlavn& cht&la vyu(ít na pod&kování v'em na'im podporovatel)m, dobrovolník)m, P#átel)m Barmy, sympatizant)m na Facebooku, ú%astník)m na'ich akcí a zejména podporovatel)m sbírky „Pomozme Barmánc)m“, kterou jsme také v tomto roce zahájili.
Dokud budeme cítit a zaznamenávat Va'i podporu
a sympatie, má na'e práce smysl. Dovolte mi pod&kovat Vám v'em, stejn& jako celému t$mu na'í
spole%nosti. I kdy( barmské a %eské volby v roce
2010 z hlediska své demokrati%nosti nejsou srovnatelné, lep'í budoucnost si zaslou(í oba národy. My
o ní budeme s Va'í podporou i nadále usilovat.
Va'e
Sabe A. Soe
!"#$%"&'(

3

Cíle a poslání
Obecn& prosp&'ná spole%nost BCP byla
zalo(ena barmskou komunitou v "eské republice spolu s %esk$mi a mezinárodními podporovateli Barmy. Na'e %innost je v souladu s V'eobecnou deklarací lidsk$ch práv vyhlá'enou
OSN a Mileniov$mi rozvojov$mi cíly OSN.
Posláním Burma Center Prague (BCP) je
p#isp&t k demokratizaci Barmy, dodr(ování lidsk$ch práv a zlep'ení situace lidí v Barm& i v
exilu tím, (e:
!

analyzuje d&ní v Barm& a informuje a
zapojuje evropskou ve#ejnost

!

vytvá#í most a sít& mezi Evropou a Barmánci

!

zaji'*uje pot#ebné slu(by Barmánc)m,
zejména vzd&lávání

!

podporuje aktivní ú%ast Barmánc) p#i
transformaci Barmy

Na'ím cílem je zv$'it pov&domí ve#ejnosti
o Barm& v "eské i Slovenské republice a podporovat lid Barmy prost#ednictvím na'ich aktivit.
Pokládáme za nutné zd)raz+ovat v$znam otázky lidsk$ch práv v Barm& a zajistit lidem základní v&ci, jako jsou vzd&lání, zdravotní pé%e
a právní jistota.
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$ÍDÍCÍ ORGÁNY SPOLE"N OS TI
Správní rada v roce 2009
P#edseda:
Richard Win
"lenové:
Reena Sara Sattar
Gin Khan Khup

Dozor#í rada v roce 2009
"lenové:
Ing. Maung Hla Shwe
Veronika Hanu'ová
Gwendolyn Hubka Albert

$editelka
Sabe Amthor Soe

Zakladatelé
Sabe Amthor Soe
Christoph Amthor
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KONTAK TNÍ ÚDAJE
Kancelá%
Burma Center Prague, o.p.s.
D&lnická 54
170 00 Praha 7
Telefon: 266 710 045
(nejlépe mezi 10:00 a 14:00 hodinou)
E-mail: info@burma-center.org

Zapsané sídlo
Burma Center Prague, o.p.s.
Jare'ova 397/10
149 00 Praha 4
I"O: 275 95 323

Bankovní ú#et
z "eské republiky:
211639170/0300
mezinárodní p#evod:
IBAN: CZ42 0300 0000 0002 1163 9170
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

"Pou!ijte, prosím, svou svobodu
na podporu té na"í!"
Aun Sc han Su ,ij
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HL AVNÍ AK TIVIT Y V ROCE 2009

Kampan&
Hladomor v Barm&
Jako sou%ástí projektu "Indická základna pro
transformaci Barmy" byla v #íjnu zahájena ve#ejná
sbírka "Pomozme Barmánc)m". Sbírka je zam&#ená na pomoc etnické skupin& "jin v severozápadní %ásti Barmy a na indicko-barmské hranici,
kde 100.000 lidí trpí hladomorem a chorobami z
podv$(ivy, a na pomoc %jinsk$m uprchlík)m v Indii. By* p#í%inou humanitární katastrofy je jednou
za 50 let kvetoucí bambus a krysy likvidující úrodu
a zásoby vesni%an), prav$m viníkem je vojenská
junta.
Sbírka byla v podob& t#íleté aktivity schválena Magistrátem hl. m&sta Prahy v srpnu 2009, v
zá#í pak bylo schváleno Fórem dárc) za%len&ní
sbírky do systému dárcovsk$ch SMS. Oﬁciáln&
sbírku BCP vyhlásilo dne 14. zá#í 2009 na tiskové
konferenci v %ítárn& UNIJAZZ za p#ítomnosti cílové
skupiny "jin) a partnersk$ch organizací, zastoupen$ch panem Bawim Lianem Mangem z Chin Human Rights Organization.
Jako podp)rn$ propaga%ní materiál BCP vytisklo 7700 barevn$ch leták) a 1000 informa%ních
stojánk) pro %ajovny, 1500 %ajov$ch sá%k) bylo
rozdáno s v$zvou k darování. Vyrobily se 2 videospoty a 1 webov$ banner. Zaregistrovala se doména dmsbambus.cz. Bylo zorganizováno 8 barmsk$ch ve%er). Do kampan& se poda#ilo zapojit 80
%ajoven a kaváren z celé republiky, kam se distribuovaly stojany, letáky a %aje na ochutnávku.
Poda#ilo se získat Radio Wave jako mediálního
partnera. Pro sbírku se vytvo#ila speciální webová
stránka s interaktivnímy prvky.
Od zahájení sbírky v zá#í 2009 do konce
roku 2009 se poda#ilo vybrat ve prosp&ch hladov&jících Barmánc) 122.000,- korun. Za vybrané
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prost#edky budou za%átkem roku 2010 nakupovány potraviny a distribuovány pot#ebn$m hladov&jícím v Barm&. Humanitární pomoc zaji'*uje BCP
s exilov$mi %jinsk$mi organizacemi se základnami
v Indii v blízkosti barmsk$ch hranic, kde se shroma(-uje r$(e a léky a odkud nosi%i p#es zelenou
hranici distribuují pomoc do t&(ko dostupn$ch %jinsk$ch vesnic v Barm&. Sou%asn& s pomocí dojde k
'í#ení informací, které mohou p#isp&t k transformaci Barmy. V'em p#isp&vatel)m chceme tímto pod&kovat.
Sbírka „Pomozme Barmánc)m“ potrvá a( do
roku 2011. P#ispívat je dále mo(né pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS BAMBUS na telefonní
%íslo 87 777 nebo na sbírkov$ ú%et %:
4547242001/5500
Více informací najdete na:
www.dmsbambus.cz

Narozeniny Aun Sc han Su 'i j
BCP se p#ipojilo k mezinárodní akci, v rámci
které byli lidé vyz$váni napsat paní Aun Schan Su
,ij k 64. narozeninám pozdrav v délce 64 slov.
Kampan& se zú%astnilo p#es 10.000 osob.

Ang lic ko-barmsk( slovník
Úsp&'n$ anglicko-barmsk$ slovník dostupn$
na stránkách www.bumese-dictionary.org byl b&hem roku 2009 dále vyvíjen a aktualizován a ve
verzi 1.5 dosáhl k u(ivatelské spokojenosti zna%ného zv$'ení rychlosti zobrazovan$ch dat.

Spravedliv( obc hod
Provoz Spravedlivého obchodu byl zahájen
v #íjnu 2009. Jeho cílem je poskytnutí trvalé podpory a pomoci ohro(en$m barmsk$m skupinám v
Indii, zejména uprchlík)m, prodemokratick$m aktivist)m a ob&tem hladomoru v %jinském regionu a
sou%asn& slou(í jako v$ukov$ panel k informování
lidí o slo(ité situaci barmsk$ch aktivist), etnick$ch
men'in, mnich) a dal'ích, kte#í (ijí v exilu.
Hlavními dodavateli tradi%ních barmsk$ch
produkt) jsou t#i (enské organizace, dv& z Dillí
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(Centre for Chin Women Organization a Kachin
Women Delhi) a jedna ze státu Mizoram (All Burma Democratic Lushai Women Organization). Dodávají zejména ta'ky, ubrusy, 'ály a dal'í tkalcovské v$robky, které uprchlíci v Indii v extrémn&
nevyhovujících podmínkách vyráb&jí. Zbo(í BCP
následn& nabízí zákazník)m, kte#í si p#ejí tyto cílové skupiny podpo#it. Zisk je pou(it k nákupu
nov$ch produkt) od v$robc) a zaji't&ní pomoci
pro tyto lidi.
Obch)dek nabízí 35 druh) v$robk) barmsk$ch uprchlík) a je mo(né jej nav'tívit na adrese:
shop.burma-center.org

Mikrog ranty – Investujte do budoucnosti barmsk(c h uprc hlík)!
S na'ím indick$m partnerem Burma Center
Delhi jsme v roce 2009 p#ipravili grantové
schéma, v rámci n&ho( hodláme v roce 2010 ud&lit
minimáln& 15 mikrogrant) do maximální velikosti
35.000 indick$ch rupií (cca 15.000 K%) barmsk$m
ob%ansk$m iniciativám a hnutím v Dillí a na indicko-barmsk$ch hranicích, které se sna(í zlep'it
podmínky barmsk$ch uprchlík) a/nebo usilují o nastolení demokracie v Barm&. Sou%asn& s pomocí individuálních dárc) v "eské republice chceme
v roce 2010 získat prost#edky, které umo(ní tyto
vybrané mikroprojekty realizovat. Dárce m)(e
podpo#it %ást projektu nebo cel$ a tím p#evzít odpov&dnost za jeho ne/realizaci. Více o mikroprojektech a mikrodárcovství na:
www.mikrogranty.cz

Volby 2010
BCP pozorn& sledovalo a nadále sleduje v$voj v Barm& v souvislosti s blí(ícími se volbami
2010, 'í#í informace a poskytuje vy(ádané anal$zy.
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Barmské ve#er y a seminá%e
Zástupci BCP vystoupili na 24 seminá#ích a
kulturních ve%erech v&novan$ch Barm&. V rámci
t&chto akcí, které se odehrávaly po celé "R pro
r)zné cílové skupiny, vystupovaly rodiny %jinsk$ch
uprchlík) se sv$mi d&tmi, diskutovaly se zku'enosti
uprchlík) s integrací do %eské spole%nosti, byla
prezentována minulá a sou%asná situace Barmy,
promítány ﬁlmy jako Burma VJ, servírována
uprchlíky p#ipravená barmská jídla, vystavovány
fotograﬁe z Barmy, probírány politické, kulturní i
sociáln&-ekonomické rozdíly mezi Barmou a "echami, i mo(nosti Barmánc) znovu získat svobodu
a nastolit demokracii. Ve%ery a seminá#e nav'tívilo
zhruba 600 lidí.

P%átelé Barmy a Facebook
BCP se v #íjnu roku 2009 rozhodlo z#ídit
stránku na Facebooku k ú%elu sociálního sí*ovaní a
propagaci kampaní a akcí BCP a propojení P#átel
Barmy. Do konce roku 2009 se p#ipojilo 221 fanou'k). Stránka je dostupná na adrese:
www.facebook.com/barmskecentrum

Uprc hlíci
"eská republika se zapojila do pilotní fáze
P#esídlovacího programu UNHCR, v rámci n&ho(
bylo do "eské republiky p#emíst&no z 9 rodin Barmánc) z %jinského etnika, celkem 43 lidí. BCP
asistovalo Odboru zahrani%ní a migra%ní politiky
Ministerstva vnitra "R p#i realizaci tohoto programu, zejména p#i tlumo%ení pro cílovou skupinu a
jako zprost#edkovatel, kter$ se sna(il #e'it
problémy, kterého ze st#etu dvou rozdíln$ch kultur
a o%ekávání vznikají. Rodiny byly po p)lro%ním pobytu v azylovém za#ízení ubytovány v integra%ních
bytech, zejména na Morav&. Program má v roce
2010 pokra%ovat v$b&rem a p#esunutím skupiny
dal'ích 40 Barmánc).
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Mezinárodní spolupráce
BCP je %lenem sít& Euro Burma Network
(EBN), v rámci které se stále vym&+ují informace o
d)le(it$ch rozhodnutích v evropsk$ch zemích t$kajících se Barmy a kampaní. "etné mezinárodní
otázky BCP konzultuje a vym&+uje si informace i
s dal'ími, na Barmu zam&#en$mi NNO, a to z r)zn$ch zemí Evropy i celého sv&ta.

Zodpov&dné cestování
BCP se p#ipojilo k celosv&tové diskuzi, zda turisté mají, %i nemají do Barmy jezdit. Svá doporu%ení, vedle vystupování na cestovatelsk$ch
festivalech, shrnulo také do dokumentu „Cestovat
do Barmy – ano, %i ne?“, kter$ lze získat na stránkách BCP
www.burma-center.org/cs/barma-cestovani.

Informa#ní aktivity
Hlavním prost#edkem ke komunikaci se 'irokou, odbornou i zainteresovanou ve#ejností slou(ily denn& aktualizované webové stránky BCP
(www.burma.center.org), které v roce 2009 zm&nily design.
Souhrn nejd)le(it&j'ích zpráv z noviná#sk$ch
médií, rozhodnutí Evropské komise, Evropského
parlamentu a OSN, p#íle(itostné anal$zy a komentá#e se rozesílali na registrované adresy pomocí Newsletteru. Obzvlá'* b&hem doby %eského
p#edsednictví v EU p#iná'elo BCP sv$m %tená#)m
prohlá'ení orgán) EU o Barm&. V roce 2009 BCP
rozeslalo 77 Newsletteru v %eském jazyce a 171 v
jazyce anglickém. To znamená, (e %tená#i
dostávají ka(d$ t$den pr)m&rn& 1,5 %esk$ch a 3,2
anglick$ch zpráv emailem - tím je zpravodaj BCP
jeden z nejaktuáln&j'ích zdroj) zpráv o Barm&
nejen v "R, ale i v Evrop&.
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Projekty
V$'e popsané aktivity bychom nemohli realizovat, kdyby nebylo podpory následujících
projekt):

Indic ká základna pro transformaci Bar my
T#ílet$ projekt "Indická základna pro transformaci Barmy", podpo#en$ z prost#edk) Ministerstva
zahrani%ních v&cí "R v rámci Programu Transforma%ní spolupráce "R, slou(í k budování a rozvoji
ob%anské spole%nosti v Indii a podpo#e aktivit zam&#en$ch na p#echod Barmy k demokracii. Ve
spolupráci s aktivisty v Indii jako západním sousedem Barmy zahrnují projektové aktivity podporu a
vzd&lávání zástupc) ze svobodn$ch médií zaobírajících se barmskou otázkou, vzd&lávání budoucích barmsk$ch leader), podporu místních iniciativ
a posílení kapacity ob%anského sektoru v západní
Barm& a na barmsko-indick$ch hranicích, propojování asijsk$ch a evropsk$ch sítí se zam&#ením na
Barmu, vybudování fair trade obchodu s barmsk$mi produkty, pomoc ob&tem hladomoru v "jinském
stát& rozprostírajícím se mezi Barmou a Indií a
dal'í aktivity. Partnerem i hlavním v$stupem projektu je Burma Centre Delhi.
Cíle projektu a ukazatele pro první rok 2009
byly napln&ny v souladu s projektov$m zám&rem.
Projekt umo(nil BCP najmout kancelá#ské
prostory a zam&stnat stál$ t$m a tímto zna%n& pomohl rozvíjet práci pro svou misi.

Barmánci v Evrop& - v(zvy k partnerství
pro transformaci Barmy 2009
BCP zorganizovalo konferenci s názvem "Barmánci v Evrop& - v$zvy k partnerství pro transformaci Barmy 2009". Konference se konala 15. a
16. zá#í v Praze. Prvního dne konference se zú%astnilo 60 ú%astník), druh$ den diskutovalo u
kulatého stolu 35 reprezentant) r)zn$ch názorov$ch proud) a hnutí. BCP jako po#adatel po-
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zvalo nejd)le(it&j'í osobnosti barmského exilového
hnutí z oblastí aktivismu, politiky a v&dy, ú%astníci
pocházeli z r)zn$ch evropsk$ch zemí, z USA,
Kanady, Indie, %i Thajska, dokonce jsme uvítali
jako hosty i dva zástupce p#ímo z Barmy.
Úvodní slovo jménem Evropské unie pronesl
zástupce 'védského velvyslance pan Rolf Ericsson
ze .védské ambasády v Praze. Konferenci zahájil
dr. Ji#í .itler, #editel odboru stát) Asie a Paciﬁku z
Ministerstva zahrani%ních v&cí "R.
Ú%astníci projednávali vysoce sporná témata,
jako nap#íklad otázky sankce nebo ú%ast opozice
ve volbách v roce 2010, které se jednotn& pova(ují za nedemokratické, které by v'ak na druhé
stran& zárove+ mohly otev#ít nov$ prostor na podporu demokracie.
Za nejv&t'í úsp&ch konference je mo(né pova(ovat to, (e navzdory rozdíln$m názor)m na
zp)sob transformace Barmy vyjád#ili p#edstavitelé
exilov$ch a opozi%ních skupin bojujících proti
vojenské junt& v Barm& v)li postupovat jednotn&.
Projekt byl podpo#en z prost#edk) Ministerstva zahrani%ních v&cí "R v rámci Projekt) v oblasti priorit zahrani%ní politiky "R a mezinárodních
vztah) a z prost#edk) Euro Burma Ofﬁce.

Barma vzdálená i blízka
Cílem projektu bylo zlep'ení vzájemného porozum&ní a sou(ití "ech) a barmsk$ch azylant) a
zv$'ení pov&domí o Barm&, její kultu#e a problémech. Hlavní aktivitou byly, s ú%astí barmsk$ch
p#esídlenc), barmské kulturn&-vzd&lávací ve%ery.
Dal'í sou%ástí projektu byl fair-trade obchod s v$robky barmsk$ch uprchlík) v Indii, v$stava o hladomoru v %jinském stát&, ﬁlmové promítání o Barm&, vydávání %lánk) a reportá(í o Barmáncích, vydávání informa%ních leták), diskuze o kladech a
záporech turistického cestování do Barmy apod.
12ti m&sí%ní projekt byl zahájen v %ervenci
2009 a podpo#en grantem z Islandu, Lichten'tejnska a Norska v rámci Finan%ního mechanismu EHP
a Norského ﬁnan%ního mechanismu prost#ednictvím Nadace rozvoje ob%anské spole%nosti.
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Pohled do Barmy
Projekt zam&#en$ na zvy'ování pov&domí %eské ve#ejnosti o Barm& jako celku a na úsp&'nou integraci barmsk$ch uprchlík). Vedle v$stav, besed
a seminá#) a asistencí barmsk$m uprchlík)m se v
rámci aktivit projektu rozesílal Newsletter a vydal
neperiodick$ %asopis se zam&#ením na Barmu.
Projekt byl podpo#en z ﬁnan%ních prost#edk) Ministerstva zahrani%ních v&cí "R.

Pod&kování za ﬁnan#ní podporu v roce 2009
pat%í t&mto subjekt)m:
Ministerstvo zahrani%ních v&cí "R
Nadace rozvoje ob%anské spole%nosti
The Euro-Burma Ofﬁce
UNHCR "R

Sou%asn& chceme pod&kovat následujícím
podporovatel)m a sympatizant)m:
%lenové skupiny P#átelé Barmy
%lenové správní rady a dozor%í rady BCP
sp#átelené NNO (Amnesty International,
"lov&k v tísni, M.O.S.T., Nesehnutí, Zelená pro
planetu, OPU, PPI, Lungta, KC Star$ pivovar a
jiné)
Divadlo DISK
FAMU
Petr Novák a Pavel Dyme', OAMP MV"R
ú#ady 9 m&st a obcí, kde jsou barm'tí p#esídlenci ubytováni
Diakonie a %lenové sbor) "CE
Fakulta sociálních v&d MU
a dal'í p#átelé.
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FINAN"NÍ ZPRÁVA
V roce 2009 získalo BCP ﬁnan%ní podporu z Ministerstva zahrani%ních v&cí "eské republiky, v rámci Programu transforma%ní spolupráce "R, Kancelá#e strategie, anal$z a plánování a
Odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci; grantu z Islandu, Lichten'tejnska a Norska v rámci Finan%ního mechanismu EHP a Norského ﬁnan%ního mechanismu prost#ednictvím Nadace rozvoje ob%anské spole%nosti; Euro-Burma Ofﬁce; UNHCR "R a od jednotliv$ch dárc).
Celkové v$nosy v%etn& v$nos) z vlastních %inností za rok 2009 %iní 2 972 tis. K% a náklady
na poskytnutí obecn& prosp&'n$ch %innosti a vlastní správu o.p.s. %iní 2 793 tis. K%.

V!NOSY celkem: 2 972 tis. K#
v tom (v tisících K%):
" Provozní dotace (stát. rozpo%et)
Ministerstvo zahrani%ních v&cí

1 892

" P#ijaté p#ísp&vky a dary

809

v tom:
Nadace rozvoje ob%anské spole%nosti

493

Euro-Burma Ofﬁce

100

UNHCR

18

Individuální dárci
" Vlastní %innost

198
271

v tom:
o Tr(by ze slu(eb tlumo%ení

79

o Tr(by za prodej fair-trade zbo(í

31

o Tr(by z prodeje majetku

57

o Slu(by ostatní

95

o Ostatní v$nosy

9

Úpln$ objem NÁKLAD* za rok 2009 (v tisících K%):
na vlastní správu o.p.s.

6

na obecn& prosp&'né %innosti

2 787

Celkem

2 793

Kone%n$ stav fond) BCP k poslednímu dni ú%etního období %iní 245 tis. K%.
"

V$sledek hospoda#ení minulého období (2008) 122 tis. K% byl p#eveden do rezervního
fondu, co( je v souladu s § 17 zákona %. 248/1995 Sb. o obecn& prosp&'n$ch
spole%nostech.

"

V roce 2009 dle zákona %. 117/2001 Sb. BCP po#ádá ve#ejnou sbírku „Pomozme Barmánc)m“, oznámení o konání této ve#ejné sbírky bylo p#ijato dne 13. %ervence 2009
Magistrátem hlavního m&sta Prahy. V$nos sbírky v roce 2009 %inil 123 tis. K%.

Stav krátkodobého majetku BCP k 1.1.2009 %inil 97 tis. K% (pokladna a ú%ty v bankách) a
stav k poslednímu dni ú%etního období %iní celkem 1 074 tis. K%. Jsou to (v tisících K%):
-

Fair-trade zbo(í na sklad&

61

-

Poskytnuté provozní zálohy

18

-

Jiné pohledávky (v%. ve#ej. sbírky)

88

-

Pokladna

30

-

Ú%ty v bankách

875

-

Náklady p#í'tích období

1

-

Kursové rozdíly

1

Krátkodobé závazky BCP k poslednímu dni ú%etního období %iní 153 tis. K%, a to v)%i t&mto
subjekt)m (v tisících K%):
-

Dodavatelé

3

-

Ostatní závazky

1

-

Ostatní závazky v)%i zam&stnanc)m

80

-

Závazky k institucím soc. zabezpe%ení a ve#. zdra. poji't&ní

42

-

Da+ z p#íjm)

7

-

Závazky ze vztahu k státnímu rozpo%tu

8

-

Dohadné ú%ty pasivní

12

Spole%nost nevlastní (ádn$ dlouhodob$ majetek, ani nepo#izuje (ádn$ majetek formou ﬁnan%ního leasingu.
Spole%nost nem&la k rozvahovému dni (ádné pohledávky %i závazky po splatnosti.
Spole%nost nemá (ádn$ majetek ani závazky nevedené v ú%etnictví, neposkytla ani nep#ijala (ádná ru%ení a záruky.
Celkov$ stav hospoda#ení BCP odrá(ejí p#ilo(ené dokumenty - zpráva auditora, p#íloha
ú%etní záv&rky za 2009, v$kazy zisku a ztráty a rozvaha.

