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Burma Center Prague, o.p.s.

Budování právního státu v Barmě
Přesvědčivým vítězstvím Národní ligy pro demokracii (National League for
Democracy – NLD) ve volbách v listopadu 2015 vstoupila Barma/Myanmar do
další fáze transformačního procesu. Výsledek parlamentních voleb přinesl novou
naději barmským profesionálům i aktivistům, hledajícím příležitosti a způsoby jak
v zemi dosáhnout standardní a udržitelné demokracie. Kromě řady překážek, na
které tato ambice naráží na vrcholné politické i čistě praktické úrovni, země také
díky nízké úrovni vzdělávání a desítkám let mezinárodní izolace trpí nedostatkem
kvalifikovaných profesionálů prakticky v každé oblasti. Tento projekt s názvem
"Budování právního státu v Barmě III", který je realizován společně Burma Center
Prague a CEELI Institutem a podporován z finančních prostředků Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce, se zaměřuje na
posilování schopností nezávislých právníků, především těch, kteří se věnují pro
bono právní pomoci zranitelným skupinám obyvatelstva. Podpora se z velké části
zaměřuje na síť nezávislých právníků Myanmar Lawyers Network (MLN). Projekt
kombinuje velmi zkušené experty ze Spojených států amerických a zemí
postkomunistické Evropy a zaměřuje se na budování praktických právních
dovedností (trial skills) mladých právníků především v barmských regionech;
porozumění procesu politické transformace, legislativnímu procesu a roli právníků
v něm; podporu síťování nezávislých právníků z různých částí země a na
posilování

schopností

a

sebedůvěry

vybraných

mladších

právníků

MLN

organizovat vlastní veřejné aktivity.
Díky dodatečné podpoře britského velvyslanectví v Rangúnu v rámci grantů
Foreign & Commonwealth Office (FCO) jsme byli schopni rozšířit aktivity projektu
o konzultační roundtable s poslanci barmského parlamentu – první kolo se
v koordinaci se zkušenými právníky MLN uskutečnilo v listopadu 2016 v Nay Pyi
Taw. Tématem kulatého stolu byly legislativní změny, na kterých se poslanci
v současnosti snaží pracovat a jakým způsobem organizovat činnost pracovních
skupin tak, aby v dohledné době byly pro parlament připraveny kvalitní návrhy
zákonů, které by mohly nahradit řadu zastaralých nebo přímo represivních
právních norem. Vzhledem k aktuálním potřebám zákonodárců (změna zákonů je
klíčová pro vývoj země a z volebního období přitom uplynul již více než rok bez
velkých výsledků v této oblasti) by implementátoři chtěli pokračovat v tomto
druhu podpory i v dalším roce.
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Přehled

výstupů

z

aktivit

realizovaných v roce 2016:
• Workshopy s českými a
mezinárodními experty pro
barmské právníky
o

4 odborné workshopy

zorganizovány ve městech
Pyay, Pyapon, Myitkyina a
Dawei. Celková účast 118
právníků a právniček.
o

1 přednáška v Yangonu o základech právních dovedností před soudem

• Debaty o právním státě a zkušenostech s transformací ve Střední a
Východní Evropě
o

5 debat zorganizováno ve městech Yangon, Pyay, Pyapon, Myitkyina a

Dawei. Celková účast 138 právníků a právniček
• Workshop o legislativních reformách pro poslance a právníky
o

1 konzultační kulatý stůl s poslanci barmského národního parlamentu a

členy Myanmar Lawyers‘ Network v Nay Pyi Taw
• Intenzivní příprava 6 právníků z Myanmar Lawyers Network na roli
budoucích trenérů
o

Průběžná příprava Training of Trainers (ToT) po celou dobu trvání

projektu
• Školení o projektovém řízení, IT školení a poskytování právnických
mikrograntů
o

Individuální školení o projektovém řízení pro členy Myanmar Lawyers‘

Network (MLN) a poskytování pravidelného poradenství o projektovém a
organizačním řízení
o

IT školení o počítačových základech a síťování pomoci informační

technologie pro právníky sítě MLN
o

Poskytování 3 mikrograntů pro MLN na aktivity zvyšování

informovanosti veřejnosti o právech, pořádání odborných školení pro členy a
posilování vnitřních struktur organizace
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Vydání výběrových esejů a projevů Václava Havla v barmštině
Barmské centrum Praha ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla připravilo
barmské vydání vybraných úvah a esejů Václava Havla z transformačního období
ČR, s cílem předat tyto vybrané Havlovy reflexe přerodu země k demokratickým
poměrům všem barmským poslancům obou sněmoven Parlamentu a dalším
významným osobnostem a organizacím v Barmě, aby se nově zvolení zástupci
lidu a názoroví vůdci mohli inspirovat a poučit z vývoje České republiky a
současně se upevnila a zviditelnila role České republiky pro další transformační a
rozvojovou spolupráci s Myanmar/Barmou.
Mezi texty jsou např. článek „Hodina mezi zkrachovancem a
politikem“, esej „Letní přemítání“ nebo projev prezidenta ČSFR
Václava Havla z roku 1991 při převzetí Sonningovy ceny
v Kodani o politické moci. Kromě hlavních textů obsahuje
publikace předmluvu od pana Karla Schwarzenberga, životopis
pana Václava Havla, jeho dopis Výboru pro udělení Nobelovy
ceny míru, fotografie a informace o donorovi a realizátorech
projektu.
Publikace, která byla připravena a vytištěna s finanční podporou Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce, má 160 stran a
2000 ks bylo vytisknuto při tomto prvním vydání.
V součinnosti s ZÚ České
republiky byla publikace
prezentována na akcích ZÚ ČR
v rámci „Havel@80“
k připomenutí 80. narozenin
pana Václava Havla, které se
konaly v 17.11.2016 v Nay Pyi
Taw, hlavním městě Myanmar,
a v 18.11.2016 v Yangonu,
bývalém hlavním městě.
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Akcí dne 17.11.2016 se zúčastnili prezident Svazu Myanmar pan Htin Ťjo s chotí a
státní poradkyně paní Aun Schan Su Ťji, kterým byly též předány publikace.
Kromě účastníků akcí ZÚ ČR v Nay Pyi Taw a Yangonu obdrželi publikace všichni
poslanci obou sněmoven barmského národního Parlamentu (700 ks), a další
organizace jako např. 88 Generation, Assistance Association for Political
Prisioners (AAPP), Open Myanmar Iniciatives, Equality Myanmar, Myanmar
Lawyers Network, Shingnip Kachin Legal Aid Network, Kachin Lawyers Group,
Independent Lawyers Association Myanmar, Dawei Public Legal Aid Network,
Myeik Lawyers Group, Kauthaung Lawyers.

Podpora integrace barmských přesídlenců do české společnosti II
V březnu 2016 jsme dokončili realizaci jednoletého projektu „Podpora integrace
barmských přesídlenců do české společnosti II.“ Smyslem projektu bylo podpořit
integraci barmských přesídlenců v ČR.
Projekt obsahoval čtyři hlavní aktivity:
1) Barmsko-české dny;
2) Multikulturní festivaly;
3) Helpcentrum a zapojení dobrovolníků;
4) Národní platforma obcí pro spolupráci s přesídlování.
Většina projektových aktivit se uskutečnila během předchozího roku (viz. Výroční
zpráva za rok 2015). V rámci aktivity Barmsko-českých dnů se v únoru a březnu
2016 uspořádalo v Kutné Hoře, Brandýsu nad Labem a Staré Boleslavi „vaření u
českých přátel“, kdy čeští přátelé barmských přesídlenců a naši dobrovolníci
uvařili společně s Barmánci české jídlo. Tato akce navazovala na předchozí vaření
u barmských rodin, které připravili ochutnávky své etnické kuchyně pro
návštěvníky našich veřejných besed.
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Završením

aktivity

Barmsko-českých

dnů

vůbec

našeho

celého

projektu

pak

a
byl

vlastivědný

výlet

do

Velikonoční

Prahy

ve

dnech 25. – 27. března,
během

něhož

s rodinami

jsme

barmských

přesídlenců

navštívili

Národopisné

muzeum,

v němž probíhala výstava
přibližující návštěvníkům české tradice spojené se slavením Velikonočních svátků.
26. března večer pak v Langhans galerii Praha byla slavnostně „pokřtěna“
publikace s názvem „Chutě Barmy“. Jde o kuchařku obsahující recepty a
fotografie z veřejných akcí konaných v rámci našich Česko-barmských dnů a
účasti stánku Barmského centra na multikulturních festivalech. Publikace vyšla
v nákladu 200 kusů a byla distribuována především lidem a institucím, které se
aktivně zapojují do pomoci barmské komunitě v ČR.
Za celé trvání projektu jsme barmských přesídlencům
poskytli v souhrnu 767,5 hodin poradenství a asistence.
Uspořádali jsme 4 besedy na školách, 6 "Barmsko-českých
dnů" v šesti městech a obcích ČR. Účastnili jsme se 2
multikulturních festivalů. Navázali jsme spolupráci s 11
dobrovolníky, kteří pomáhali při realizaci projektových
aktivit a s výukou českého jazyka. Byli vybráni dva
velvyslanci,

kteří

zastupují

komunitu

barmských

přesídlenců v ČR. Vydali jsme také informační leták v počtu
4000 kusů a distribuovali jej. Zveřejněli jsme 3 tiskové
zprávy, napsali, iniciovali či zprostředkovali vznik několik
článků a reportáží představující barmské uprchlíky a
aktivity Barmského centra Praha.
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Jsme přesvědčeni, že projektové aktivity pomohly barmským uprchlíkům být více
nezávislí, navazovat a udržovat kontakty s většinovou společností a pomohl jim
začlenit se do českého prostředí. Projekt zvýšil povědomí obyvatel měst a obcí,
ve kterých uprchlíci žijí, o barmských přesídlencích a barmské komunitě v ČR.
Pomohl uprchlíkům překonat jazykové bariéry, které komplikují jejich plné
začlenění do českého prostředí, pomohl prolomit sociální izolaci a rozšířit
mezilidské vztahy mimo barmskou komunitu. Účast na projektových aktivitách
umožnila Barmáncům prezentovat své dovednosti, sdílet své osobní příběhy a
posílit

své

sebevědomí.

Sociální

poradenství

a

asistence

pomohla

řešit

každodenní problémy uprchlíků a vedla je k lepšímu pochopení svých práv a
povinností.
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Školení projektového plánování a mikrogranty pro občanskou
společnost
Díky štědré podpoře individuálních dárců bylo Barmské centrum Praha schopné
poskytnout
projektového
zaměřením
použitelnost

třídenní

školení

plánování

se

na

praktickou

a

opakovací

počítačový kurz práce s Excelem
zhruba 30 zástupcům občanských
společností v městě Kalay.
Kalay se nachází v západní Barmě
(Myanmaru) a představuje de facto
bránu do Čjinského státu, nejchudší
části země. Zatímco někteří představitelé komunitních organizací měli již
několikaleté zkušenosti, pro jiné byly informace zcela nové. Školení byla
zakončena poskytováním několika mikrograntů s primárním cílem umožnit
novým

skupinám

první

opravdovou

zkušenost

s

plánováním

projektů,
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odhadováním rozpočtu a následnou realizací plánů. Z osmi přihlášených byly
vybrány čtyři projekty s následujícími tématy:


podpora vdov v jednom z okresů a vytvoření struktury s cílem vyřešit jejich
izolaci



poradenství ohledně budoucího zaměstnání pro studenty středních škol
před imatrikulací



výcvik k zvyšování povědomí o CEDAW



vytvoření lokální sítě pro školy s wi-fi přístupem, s cílem poskytovat
zdarma studijní materiály pro samostudium.

Další dvoudenní trénink o počítačových dovednostech (Excel a Photoshop)
proběhl v buddhistickém kláštere Asia Light ve městě Pyin Oo Lwin s několika
účastníky včetně mnichů. Jedná se o pilotní aktivitu k navázání kontaktů a
vyzkoušeni, jestli technické vybavení, jazykové dovednosti a dosavadní úroveň
mezi mnichy a neklerikálních zaměstnanců by postačily pro rozsáhlejší aktivity.
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Finanční zpráva
V roce 2016 získalo BCP finanční podporu z prostředků Ministerstva zahraničních
věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce, z Fondu pro
nestátní neziskové organizace NROS (grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v
rámci EHP fondů: www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz), a z prostředků grantu
Foreign & Commonwealth Office (FCO) poskytovaného Britskou ambasádou
v Rangúnu.
Celkové výnosy včetně výnosů z vlastních činností za rok 2016 činí 3.260 tis. Kč a
náklady na poskytnutí obecně prospěšných činností a vlastní správu o.p.s. činí
3.183 tis. Kč.

2016
Výsledovka:
Výnosy celkem
Provozní dotace

3 260 tis. Kč
2 957 tis. Kč

Z toho:
Ministerstvo zahraničních věcí

2 069 tis. Kč

NROS

261 tis. Kč

FCO – British Embassy, Yangon

627 tis. Kč

Individuální dary

102 tis. Kč

Vlastní činnost

171 tis. Kč

Z toho:
Tržby ze služeb (tlumočení)
Tržby za prodej Fair-trade zboží

170 tis. Kč
1 tis. Kč
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Ostatní výnosy

Náklady celkem
Na vlastní správu o.p.s.
Na obecně prospěšné činnosti
ZISK

30 tis. Kč

3 183 tis. Kč
183 tis. Kč
3 000 tis. Kč
77 tis. Kč

Rozvaha:
Aktiva
Nedokončený dlouhodobý

1301 tis. kč
52 tis. Kč

nehmot. majetek
Fair-trade zboží na skladě

41 tis. Kč

Pohledávky

493 tis. Kč

Poskytnuté zálohy

160 tis. Kč

Nároky na dotace
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období

Pasiva
Ostatní závazky
Závazky vůči dodavatelům
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0 tis. Kč
10 tis. Kč
456 tis. Kč
89 tis. Kč

1301 tis. Kč
356 tis. Kč
0 tis. Kč

Závazky vůči zaměstnancům

42 tis. Kč

Závazky k institucím soc.

25 tis. Kč

zabezp. a zdr. pojišťoven
Daň z příjmů ze závislé činnosti

5 tis. Kč

Výdaje příštích období

10 tis. Kč

Výnosy příštích období

0 tis. Kč

Rezervní fond

823 tis. Kč

Výsledek hospodaření ve schv.

0 tis. Kč

řízení
Neuhrazená ztráta z min. let
Vlastní jmění
Zisk běžného období

- 154 tis. Kč
117 tis. Kč
77 tis. Kč

BCP mělo zaměstnance v pracovním poměru, průměrný přepočtený stav
zaměstnanců za rok 2016 činil 3,0.
Stav rezervního fondu BCP k poslednímu dni účetního období činí 823 tis. Kč,
vlastní jmění je ve výši 117 tis. Kč
Společnost vlastní nehmotný dlouhodobý majetek – mobilní aplikace Mycitizen –
byl odepisován podle plánu odpisů ve výši 31 tis. za rok 2016.
Společnost neměla k rozvahovému dni žádné pohledávky či závazky po
splatnosti.
Společnost nemá žádný majetek ani závazky nevedené v účetnictví, neposkytla
ani nepřijala žádná ručení a záruky.
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Burma Center Prague, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7
www.burma-center.org

IČO: 275 95 323
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