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ÚVODNÍ SLOVO
Milí p#átelé,
s radostí Vám p#edstavuji V$ro%ní zprávu
2010 Barmského centra Praha, o.p.s. Dovolte mi,
abych Vám úvodem shrnula nejd&le'it(j)í skute%nosti uplynulého roku.
Pokra%ovali jsme v druhém ro%níku na)eho
projektu, kter$ se koná v Indii a na indicko-barmské hranici, a kter$ má za cíl pomáhat Barm( p#i
transformaci k demokracii a dodr'ování lidsk$ch
práv tím, 'e podporuje svépomocné struktury Barmánc& 'ijících v Indii.
Úsp()n( jsme ukon%ili projekt pro zlep)ení
)ance integrace barmsk$ch uprchlík&, kte#í jako
první skupina p#i)li do "R v rámci programu p#esídlení %eské vlády a UNHCR, a p#ipravili jsme získan$mi poznatky cestu pro dal)í pot#ebné aktivity.
U' pot#etí se nám poda#ilo získat grant pro
kulturní akce a vydání %asopisu "Zaost#eno na Barmu". Krom( zmín(n$ch projekt& pokra%ovala na)e
organizace bohatou paletou aktivit, které se realizovaly jako dal)í p#ísp(vek na)eho t$mu, a které
pomáhaly utvá#et proﬁl Barmského centra Praha.
Zejména chci pod(kovat v)em na)im podporovatel&m, dobrovolník&m, P#átel&m Barmy,
sympatizant&m na Facebooku, ú%astník&m na)ich
akcí a podporovatel&m sbírky „Pomozme Barmánc&m“, kterou ji' druh$ rok realizujeme díky Va)í
nezi)tné pomoci. Dovolte mi pod(kovat Vám v)em,
stejn( jako celému t$mu na)í spole%nosti.
Va)e
Sabe A. Soe
#editelka
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Cíle a poslání
Obecn( prosp()ná spole%nost BCP byla
zalo'ena barmskou komunitou v "eské republice spolu s %esk$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 "NOS TI
Správní rada v roce 2010
P#edseda:
Richard Win
"lenové:
Reena Sattar
– v pr&b(hu roku nahrazena Michalem Malysou
Gin Khan Khup

Dozor#í rada v roce 2010
"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% a sídlo
Burma Center Prague, o.p.s.
D(lnická 54
170 00 Praha 7
(náv)t(vy jen dle domluvy)
Telefon: 266 710 045
E-mail: info@burma-center.org
I"O: 275 95 323

Bankovní ú#et

Dve!e do kancelá!e Chin Refugee
Committee, jednoho p!íjemce mikrogrant" BCP.

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 Schan Su ,ij
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HL AVNÍ AK TIVIT Y V ROCE 2010

Kampan& a Akce
Hladomor v Barm&
Jako sou%ást projektu "Indická základna pro
transformaci Barmy" pokra%ovala 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$m viníkem je vojenská junta, nebo její
zástupci v civilu.
Sbírka byla v podob( t#íleté aktivity schválena Magistrátem hl. m(sta Prahy v srpnu 2009, v
zá#í pak bylo schváleno Fórem dárc& za%len(ní
sbírky do systému dárcovsk$ch SMS.
Jako podp&rn$ propaga%ní materiál slou'ily
zejména sbírkové letáky. Stránky na domén( dmsbambus.cz byly redesignovány do profesionáln(j)í podoby. Bylo zorganizováno 28 propaga%ních akcí. Radio Wave nadále fungovalo jako
mediální partner.
Humanitární pomoc zaji)*uje BCP s exilov$mi
%jinsk$mi organizacemi se základnami v Indii
v blízkosti barmsk$ch hranic. Soub('n( s pomocí
)í#íme k cílové skupin( informace, které mohou
p#isp(t k transformaci Barmy. V)em p#isp(vatel&m
chceme tímto pod(kovat.
Celková %ástka dar& sebran$ch v roce 2010
%inila 207.524,43 K%. Prost#edky (v%etn( zb$vajících z roku 2009) byly p#edány pov(#ené organizaci Chin Human Rights Organization (CHRO)
ve dvou %ástech: první ve v$)i 122.714,- K% dne v
lednu bankovním p#evodem a druhá ve v$)i
100.078,00 K% v zá#í 2010.
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Disponujeme detailní zprávou o distribuci
první a druhé %ásti sbírky. Zji)t(ní pot#eb, pr&zkum
cílové oblasti, nákup r$'e a doprava do zem(
byly zaji)t(ny svazem, kter$ tvo#ili zástupci z posti'ené oblasti disponující dostate%nou znalostí situaci a regionu.
Z první %ásti bylo zakoupeno 15.100 kg r$'e
v Pan Myon, která byla p#epravena lo-mi po #ece
a potom p()ky do 11 vesnic, kde pomohla 350 rodinám (1630 osobám). Zejména díky dobré spolupráci s místními partnery jsme mohli dodat o skoro
8% více r$'e ne' p&vodn( plánovan$ a b(hem
kampan( v "R propagovan$ cíl 14 tun.
Z druhé %ásti bylo zakoupeno v Barm( 195
pytl& r$'e, co' odpovídá 9.750 kg, a p#epraveno
k 7 vesnicím, kde bylo p#edáno 246 domácnostem
s 1390 osobami. Distribuce se uskute%nila v únoru
a b#eznu 2011.
Sbírka „Pomozme Barmánc&m“ je)t( potrvá
minimáln( a' do konce roku 2011. P#ispívat je dále
mo'né pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS
BAMBUS na telefonní %íslo 87 777 nebo na sbírkov$ ú%et %: 4547242001/5500
Více informací najdete na:
www.dmsbambus.cz
Zprávy o distribuci jsou k dispozici na:
blog.burma-center.org/hladomor-v-barme
-pomozme-barmancum/

Anglic ko-barmsk' slovník
Anglicko-barmsk$ slovník je dostupn$ na
stránkách www.bumese-dictionary.org. Jeho náv)t(vnost se pohybuje kolem 2,5 tis. zobrazení
stránek za den.

Spravedliv' obc hod
Provoz Spravedlivého obchodu byl zahájen
v #íjnu 2009 a pokra%oval i b(hem celého roku
2010. V pr&b(hu roku 2010 bylo prodáno 162
kus& a p#íjem %inil 17.410 K%. Portfolio nabízeného
zbo'í se roz)í#ilo na 57 druh&.
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Cílem obchodu 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$ch
produkt& jsou t#i 'enské organizace, dv( z Dillí
(Centre for Chin Women Organization a Kachin
Women Delhi) a jedna ze státu Mizoram (All Burma Democratic Lushai Women Organization). Dodávají zejména ta)ky, ubrusy, )ály a dal)í tkalcovské v$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. P#íjem je pou'it k nákupu
nov$ch produkt& od v$robc& a zaji)t(ní pomoci
pro tyto lidi.
Obch&dek je mo'né nav)tívit na adrese:
shop.burma-center.org

Mikrogranty – Investujte do
budoucnosti bar msk'c h uprc hlík(!
Mikrogranty prezentujeme jako malé nevratné granty, které jsou vázané na realizaci mikroprojekt& za ú%elem dosa'ení p#edur%en$ch cíl&.
Platí se z projektového rozpo%tu mal$m organizacím a svépomocn$m skupinám v Indii. P#íjemci nepot#ebují b$t formáln( registrovaní a nemusí vykázat zku)enosti. Tímto zp&sobem jsme cht(li
p(stovat grassroots organizations p#ímo od základ&, to znamená za%ít od pot#eb a aktivit lidí a s v$vojem projekt& rozvíjet pot#ebné schopnosti a zku)enosti realizátor&.
Doba pro realizaci mikroprojekt& byla stanovena od %ervence do listopadu 2010. V$b(r p#íjemc& prob(hl podle formálních a obsahov$ch kriterií, je' jsou:
# relevance navrhovaného projektu pro ú%el
programu
# pot#eby cílov$ch skupin
# aktivitám odpovídající náklady
# schopnost zájemce realizovat projekt
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Podle t(chto kriterií bylo vybráno 19 p#íjemc&, kte#í získali mezi 21 a 40 tisíc indick$ch rupií.
Dále jsme roz)í#ili webové stránky, na kter$ch
jsme p#edstavili celkov$ program a projekty jednotliv$ch p#íjemc&. "lenové skupiny BCP P!átelé Barmy m(li p#íle'itost podporovat tyto projekty v podílech ve v$)i 500 K%. Do konce roku bylo podpo#eno 115 podíl&.
Více o mikroprojektech a mikrodárcovství je k
nalezení na:
www.mikrogranty.cz

Volby 2010
BCP pozorn( sledovalo pr&b(h barmsk$ch
voleb dne 7. listopadu 2010 a do)lo k záv(ru, 'e
volby nelze pova'ovat za demokratické a nelegitimizují jimi vzniklou novou vládu, která p#edstavuje
navzdory n(kter$m nov$m faktor&m pokra%ovaní
b$val$ch politick$ch pom(r&. O to siln(j)í je pot#eba trvat na skute%ném prosazení demokracie,
rovnosti lidu a dodr'ování lidsk$ch práv. Svoje
stanovisko vyjád#ila organizace tiskovou zprávou.
V souvislosti s volbami konalo BCP mediální
workshop, kter$ se uskute%nil v Dillí v zá#í 2010
za ú%asti %esk$ch, indick$ch a barmsk$ch noviná#&. Akce byla zahájena nov$m %esk$m velvyslancem v Indii, JE Miloslavem Sta)kem. Noviná#i pod
vedením expert& získali informace, obzvlá)* od
barmsk$ch exilov$ch médií, vyhodnocovali je a
znovu diskutovali o mo'nostech zpravodajství.

Barmské ve#er y a seminá%e
V roce 2010 se konalo celkem 28 debat zam(#en$ch na problematiku Barmy s d&razem na
aktuální situaci v Barm(, hladomor a p#esídlování
barmsk$ch uprchlík&. Tyto akce probíhaly po celé
"eské republice bu- v rámci vlastních aktivit
projekt& BCP nebo ve spolupráci se p#átelen$mi
organizacemi, institucemi a festivaly (nap#. festival
Jeden sv(t, festival Barevná planeta, cestovatelsk$
festival Kolem sv(ta, veletrh neziskov$ch organiza-
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cí, Amnesty International, Masarykova univerzita v
Brn(, Univerzita J. E. Purkyn( v Ústí n. L., zoologická zahrada Ústí n. L., atp.)

P%átelé Barmy a Facebook
BCP se v #íjnu roku 2009 rozhodlo z#ídit
stránku na Facebooku za ú%elem sociálního sí*ovaní a propagace kampaní a akcí BCP. B(hem
roku 2010 se p#ipojilo 416 nov$ch fanou)k&, co'
p#edstavuje nar&st o 80% oproti konci 2009.
Stránka je dostupná na adrese:
www.facebook.com/barmskecentrum

Uprc hlíci
Na základ( Dohody s UNHCR o spolupráci
p#i p#esídlování uprchlík& byli p#esídleni do "R
uprchlíci z Barmy, kte#í byli mu%eni, v(zn(ni a donuceni k út(ku p#es hranice do Malajsie a Thajska.
Prvních 9 rodin v po%tu 43 osob bylo z Malajsie
p#esídleno do "eské republiky v roce 2009. T(mto
lidem byl b(hem p&lro%ního pobytu v integra%ním
azylovém st#edisku ministerstva vnitra ud(len azyl
a poté byly rodiny rozmíst(ny do integra%ních byt&
v obcích Bohdalice-Pavlovice, Bzenec, "erná
Hora, Hluk, Nové M(sto na Morav(, Ose%ek,
Vsetín, Zlín a .idlochovice.
V roce 2010 schválilo MV "R pokra%ování
programu p#esidlování a p#ijetí 8 dal)ích barmsk$ch rodin v po%tu 40 lidí, kte#í do "ech p#ilet(li v
zá#í 2010. Uprchlíci se v integra%ním a azylovém
st#edisku u%ili základ&m %e)tiny a reálií a v b#eznu
2011 byli rozmíst(ni do dal)ích obcí v "R,
konkrétn( Brand$s nad Labem, Chrast u Chrudimi,
Nové M(sto na Morav(, P#elou%, P#ibyslav, Pod(brady, Vysoké M$to a Zru% nad Sázavou.
BCP pomáhalo azylant&m v sociální, nábo'enské, kulturní a pracovní integraci a orgán&m
státní správy a samosprávy v jednání s p#esídlenci
a p#i zaji)t(ní tlumo%ení.
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Mezinárodní spolupráce
Delegace BCP v roce 2010 nav)tívila v Lond$n( sch&zku sít( Euro Burma Network (EBN), v
rámci které se vym(+ují informace o d&le'it$ch
rozhodnutích v evropsk$ch zemích t$kajících se
Barmy a sla-ují se kampan(. "etné mezinárodní
otázky BCP konzultuje a vym(+uje si informace i
s dal)ími, na Barmu zam(#en$mi NNO, a to z r&zn$ch zemí Evropy i celého sv(ta.

Zodpov&dné cestování
Kampa+ o d&vodech toho, pro% necestovat
do Barmy a pokud ano, pak za jak$ch podmínek,
pokra%ovala jako sou%ást projektu "Barma vzdálená i blízká". Zám(rem aktivity bylo diskutovat o
etice cestování do Barmy, nebo* %ím dál více "ech& do Barmy za%alo jezdit jako do atraktivní
zem( turismem dosud v$razn( nedot%ené.
Kampa+ byla zam(#ená na ve#ejnost a turistické
operátory. Ji' v roce 2009 jsme vydali manuál s
doporu%eními pro individuální cestovatele, navázána byla spolupráce s agenturou a cestovatelsk$m
klubem. Debata o Barm( a distribuce manuál& se
uskute%nila v roce 2010 m.j. na cestovatelském
festivalu Kolem sv#ta v Ostrav(, na festivalu Kolem sv#ta v Praze, v cestovatelském klubu Karavanseraj v Praze a pomoci cestovních agentur.
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). Jako jedna z nejoblíben(j)ích %ástí se prokázal seznam pr&zkumn$ch
zpráv v)ech d&le'it$ch zainteresovan$ch NNO a
institucí, kter$ je organizovan$ podle klí%ov$ch
slov.
Souhrn nejd&le'it(j)ích zpráv z noviná#sk$ch
médií, rozhodnutí Evropské komise, Evropského
parlamentu a OSN, p#íle'itostné anal$zy a komentá#e se rozesílal na registrované adresy pomocí Newsletteru.
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I v roce 2010 BCP rozeslalo ka'dé pond(lí
p#ehled zpráv o Barm( v %eském a v anglickém
jazyce. Krom( toho dostali odb(ratelé 17 newsletter& v %eském jazyce a 11 newsletter& v jazyce
anglickém. Médiím poslalo BCP b(hem roku 5 tiskov$ch zpráv v %eském jazyce a 2 tiskové zprávy
a 1 avizo v jazyce anglickém.
Stále je zpravodaj BCP jeden z nejaktuáln(j)ích zdroj& zpráv o Barm( nejen v "R,
ale i v Evrop(, a nadále jeden z mála, kter$ monitoruje a shrnuje jak mezinárodní, tak %eská média.

Burmablog.net
Webové stránky Burmablog.net vznikly do
konce roku na základ( poznatku, 'e barmské
blogy na webu pot#ebují centrální místo pro lep)í
propagaci a profesionáln(j)í provedení. Ostatn(
neexistuje mo'nost jak upozor+ovat )irokou ve#ejnost na existenci a rozmanitost barmsk$ch blog&
a zárove+ jak prezentovat nejlep)í %lánky.
Komplexní projekt by zahrnoval rovn(' vy)kolení
bloger&.
Krom( toho má Burmablog.net za cíl poskytovat Barmánc&m v diaspo#e p#íle'itost nau%it se v
praxi dovednosti pro nenásilnou debatu r&zn$ch
názor&, které budou nezbytné pro budoucí demokratick$ rozvoj Barmy.
P#edb('n( jsou k dispozici anglická a barmská verze a adresa pro mobilní telefony.
Stránky jsou dostupné na adrese:
burmablog.net
m.burmablog.net
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Projekty
V$)e popsané aktivity %áste%n( prob(hly v
rámci následujících ﬁnan%n( podporovan$ch
projekt&:

Indic ká základna pro transformaci
Barmy
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 byl Burma Centre Delhi.
Projekt byl zahájen v roce 2009 a pokra%oval v roce 2010 v souladu s projektov$m zám(rem. Hlavními nov$mi prvky aktivit byly v$)e zmín(né mikrogranty pro svépomocné skupiny barmsk$ch uprchlík& v Indii a zapojení t#í %esk$ch noviná#& v Dillí k vy)kolení jejich koleg& z barmsk$ch
exilov$ch médií a vypracovaní reportá'í ze 'ivota
barmsk$ch uprchlík& 'ijících v Dillí.
Dále se noviná#i zú%astnili zmín(ného
workshopu o volbách. Druh$m tématem této akce
byla otázka, jak ú%astníci vnímají roli Indie v
problematice Barmy a jaké strategie lze rozvinout,
aby se zlep)il podíl kritick$ch zpráv v indick$ch a
evropsk$ch médiích o Barm( a o barmsk$ch
uprchlících 'ijících v Indii.
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Cesta jednoho z noviná#& bylo umo'n(ná
v(cn$m darem spole%ností Best Western Hotels a
Finnair.
Blogy z cesty a %ást reportá'í %esk$ch noviná#& jsou k dispozici na adresách:
blog.burma-center.org/marek
blog.burma-center.org/novak
blog.burma-center.org/vlnas

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.
V sedmi obcích v regionech, kde 'ijí barm)tí
p#esídlenci v integra%ních bytech, se uspo#ádaly
barmské ve%ery, na kter$ch vystoupili barm)tí
um(lci a uprchlíci v krojích a nabízeli barmské tradi%ní produkty a tradi%ní barmská jídla. Na
programu byly také p#edná)ky o Barm( a d&vodech exodu "jin& a jak se objevili v "echách.
Uskute%nilo se ﬁlmové promítání o Barm( a v$stava o Barm(. Akce byly podpo#eny informa%ními
letáky, tiskov$mi zprávami, pozvánkami a plakáty.
Cílem bylo p#ipravit %eskou ve#ejnost na bezproblémovou integraci barmsk$ch uprchlík& p#esídlen$ch v rámci pilotního vládního programu.
Celkem 12 barmsk$ch ve%er& a podobn$ch
aktivit nav)tívilo více ne' 400 náv)t(vník& a
prob(hly v t(chto m(stech a obcích: Boskovice,
Bohdalice/Pavlovice, Pod(brady, Nové M(sto n.
M., Praha, Ole)nice n. M., Brno, Vsetín, Libice n.
C., P#edhradí/P+ov.
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Uskute%nily se 3 vernisá'e s fotograﬁemi Barmánc& a "jin& trpících hlady s poukazem na
azylanty v "echách, a to na Filosoﬁcké fakult( v
Ústí nad Labem, v kavárn( Trojka v Brn( a v Modré %ajovn( v D(%ín(.
Vyti)t(no bylo 3.500 leták& o "jinech s názvem „Znáte své nové sousedy?“, které byly distribuovány b(hem zmín(n$ch akcí a cílen( zasílány do v)ech obcí, kde uprchlíci 'ijí v integra%ních
bytech a ve )kolách a církevních sborech, které
d(ti azylant& nav)t(vují. Dále se vyrobila dv(
video-reportá'e o této tématice.
B(hem projektu vznikly dv( pr&zkumné
zprávy, které vypracoval t$m odborník& Fakulty
Sociálních Studií Masarykové Univerzity v Brn(, a
které porovnávaly pov(domí o barmsk$ch uprchlících na za%átku a na konci projektu, a ve Zlín(
uspo#ádalo BCP workshop v)ech stran na státní a
regionální úrovni zapojen$ch do integrace p#esídlenc&, aby spole%n( diskutovali a #e)ili problémy,
které jsou s p#esídlováním spojeny.
Projektová mana'erka byla pozvána Mezinárodní katolickou organizací pro migraci (ICOM)
do Portugalska, aby na pracovní seminá# prezentovala své zku)enosti o p#esídlování uprchlík&
v "R.
Dal)í informace o projektu jsou k dispozici na
adrese:
blog.burma-center.org/integrace

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 "Focus on Burma / Zaost#eno
na Barmu" se zam(#ením na Barmu. Projekt byl
podpo#en z ﬁnan%ních prost#edk& Ministerstva zahrani%ních v(cí "R a konal se po t#etí v #ad(.
"asopis je k dispozici na adrese:
www.burma-center.org/cs/publikace/zaostrenona-barmu
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Pod&kování za ﬁ nan#ní podporu v roce
2010 pat%í t&mto subjekt(m:
#
#

Ministerstvo zahrani%ních v(cí "R
Nadace rozvoje ob%anské spole%nosti

Pod&kování za v&cné dar y pat%í
spole#nostem:
#
#

Best Western Hotels
Finnair

Sou#asn& c hceme 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,
M.O.S.T., Nesehnutí, Zelená pro planetu,
OPU, "lov(k v tísni, PPI, a jiné)
magistrát m(sta Zlína
Zoologická zahrada Ústí nad Labem a P#írodov(decká Fakulta Univerzity Jana Purkyn(
Petr Novák a Pavel Dyme), OAMP MV"R
ú#ady m(st a obcí, kde jsou barm)tí p#esídlenci ubytováni
Diakonie a %lenové sbor& "CE
a dal)í p#átelé.
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FINAN"NÍ ZPRÁVA

V roce 2010 získalo BCP ﬁnan%ní podporu z Ministerstva zahrani%ních v(cí "eské
republiky, v rámci Programu transforma%ní spolupráce "R 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 a od jednotliv$ch dárc&.
Celkové v$nosy v%etn( v$nos& z vlastních %inností za rok 2010 %iní 2 658 tis. K% a
náklady na poskytnutí obecn( prosp()n$ch %innosti a vlastní správu o.p.s. %iní 2 641 tis.
K%.

Objem V!NOS) za rok 2010 %inil celkem 2 658 tis. K#, v tom (v tisících K%):
Provozní dotace (stát. rozpo%et)
" Ministerstvo zahrani%ních v(cí
" P#ijaté p#ísp(vky a dary
v tom:
" Nadace rozvoje ob%anské spole%nosti
" Individuální dárci
Vlastní %innost
v tom:
" Tr'by ze slu'eb (tlumo%ení)
" Tr'by za prodej fair-trade zbo'í
" Ostatní v$nosy

1 575
881
701
180
202

"

147
41
14

Úpln$ objem NÁKLAD) za rok 2010 (v tisících K%):
"
"
"

na vlastní správu o.p.s.
na obecn( prosp()né %innosti
Celkem

10
2 631
2 641

BCP m(lo zam(stnance v pracovním pom(ru, pr&m(rn$ p#epo%ten$ stav zam(stnanc& za rok 2010 %inil 1,854.
Stav fond& BCP k poslednímu dni ú%etního období %iní 378 tis. K%.
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1. V$sledek hospoda#ení minulého období (2009) 179 tis. K% byl p#eveden do
rezervního fondu, co' je v souladu s § 17 zákona %. 248/1995 Sb. o obecn(
prosp()n$ch spole%nostech.
2. V roce 2010 dle zákona %. 117/2001 Sb. BCP pokra%ovalo v konání ve#ejné
sbírky „Pomozme Barmánc&m“. V$nos sbírky v roce 2010 %inil 117 tis. K%.

Stav krátkodobého majetku BCP k 1.1.2010 %inil 1 074 tis. K% (pokladna a ú%ty
v bankách) a stav k poslednímu dni ú%etního období %iní celkem 499 tis. K%. Jsou to (v
tisících K%):
" Fair-trade zbo'í na sklad(
43
" Pohledávky od odb(ratel&
6
" Jiné pohledávky (v%. ve#ej. sbírky)
15
" Pokladna
24
" Ú%ty v bankách
420
" Peníze na cest(
-10
" Náklady p#í)tích období
1
Krátkodobé závazky BCP k poslednímu dni ú%etního období %iní 129 tis. K%, a to
v&%i t(mto subjekt&m (v tisících K%):
" Ostatní závazky
1
" Závazky v&%i zam(stnanc&m
78
" Ostatní závazky v&%i zam(stnanc&m
25
" Závazky k institucím soc. zabezpe%ení a ve#. zdra. poji)t(ní 16
" Da+ z p#íjm&
9

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 v roce 2010 odrá'ejí p#ilo'ené dokumenty - zpráva
auditora, p#íloha ú%etní záv(rky za 2010, v$kazy zisku a ztráty a rozvaha.
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