Výroční zpráva
za rok 2019

Burma Center Prague, o.p.s.

Vážení a milí přátelé,
dovoluji si Vá m př edlož it Vý roč nı́ zprá vu Burma Center Prague, o.p.s. za rok 2019.
V tomto roce jsme ú spě šně ukonč ili implementaci projektů , které navazovaly na naš e aktivity
z př edchozı́ch let, s cı́lem pomá hat Barmě /Myanmar př i transformaci k demokracii, budová nı́
prá vnı́ho stá tu a dodrž ová nı́ lidský ch prá v.
Druhý a poslednı́ roč nı́k projektu „Podpora nezávislých právníků a legislativních reforem v Barmě“
ve spoluprá ci s CEELI Institute, o.p.s., a s finanč nı́ podporou Ministerstva zahranič nı́ch vě cı́ CN R
v rá mci programu Transformač nı́ spoluprá ce se soustř eďoval na podporu legislativnı́ reformy
v Barmě a zvyš ová nı́ profesioná lnı́ch znalostı́ barmský ch prá vnı́ků há jı́cı́ch obě ti poruš ová nı́
lidský ch prá v.
Spolupracovali jsme jak s barmský mi prá vnı́ky na zvyš ová nı́ pově domı́ veř ejnosti o prá vech, tak
s regioná lnı́mi poslanci, pro které jsme organizovali odborné seminá ř e s dů razem na
transformač nı́ zkuš enosti z jiný ch demokratický ch zemı́ a na legislativnı́ a justič nı́ reformu.
Ve spoluprá ci s organizacı́ Post Bellum, o.p.s. a Asociacı́ pro pomoc barmský m politický m vě zň ů m
(AAPP) jsme implementovali pilotnı́ projekt „Pamě ť Barmy“, který zaznamená val pamě ť
barmský ch politický ch vě zň ů . I v ná sledujı́cı́ch letech v tě chto aktivitá ch plá nujeme pokrač ovat.
V CN eské republice pokrač ujeme s pomocı́ v nalé havý ch zá lež itostech naš ım
́
př esı́dlený m
barmský m uprchlı́ků m. Ti se pomě rně dobř e integrovali v č eské společ nosti, a proto nadá le cı́tı́me
potř ebu soustř edit se na naš e aktivity př ım
́ o uvnitř Barmy, která se stá le nachá zı́ v klı́čové m
obdobı́ transformace. Rok 2020 je totiž v Barmě volebnı́, v listopadu se budou konat dalš ı́
parlamentnı́ volby, které mohou př iné st dalš ı́ změ ny pro transformaci země .
Rá da bych tı́mto podě kovala vš em naš im dobrovolnı́ků m, př átelů m Barmy, př ispě vovatelů m,
podporovatelů m, sympatizantů m na sociá lnı́ch sı́tı́ch a ú č astnı́ků m naš ich akcı́. Dı́ky Vaš ı́ stá lé
př ıź ni a pomoci mů ž eme pokrač ovat ve svý ch aktivitá ch pro Barmu a lidi z Barmy. Dovolte mi
podě kovat vá m vš em, stejně jako tý mu a č lenů m sprá vnı́ a dozorč ı́ rady naš ı́ organizace.
Vaš e
Sabe Soe
ř editelka
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Přehled vybraných aktivit v roce 2019
Podpora nezávislých právníků a legislativních reforem v Barmě
Tento projekt, který byl realizován během dvou let 2018 – 2019, se zaměřoval na klíčovou oblast
budování právního státu a přístupu ke spravedlnosti. Zaprvé, posilováním vzdělání a schopností
nezávislých barmských právníků a právních sítí (především v regionech a především těch, kteří
se věnují pro bono právní pomoci zranitelným skupinám obyvatelstva). Cílem bylo zlepšit
technické právní dovednosti regionálních právníků, jejich porozumění transformačním procesům
a role právníků v nich, a zlepšit jejich přístup k příležitostem profesního růstu, které toto období
nabízí. Součástí tohoto komponentu byly také přednášky pro občanské skupiny i širokou
veřejnost v menších městech, kde mohou právníci hovořit o své pro bono práci. Implementátoři
rovněž poskytovali mikrograntovou podporu právním sítím. Druhou, propojenou částí projektu
byla práce s poslanci, zejména regionálních parlamentů, a posilování jejich porozumění
legislativnímu procesu, soudní interpretaci zákonů a jejich propojení s právníky. V obou
případech se implementátoři primárně (i když ne výhradně) zaměřují na regiony dosud méně
pokryté velkými zahraničními iniciativami, kde mohou jako malé a flexibilní organizace
(s poměrně unikátní expertízou kombinující transformační zkušenost a přístup k okruhu
špičkových odborníků) přinést relativně nejvyšší přidanou hodnotu. Spoléhají přitom na svou
vlastní expertízu a kontakty vybudované dlouhou prací v zemi, i na spolupráci s lokálními
nevládními organizacemi, v tomto případě především Myanmar Lawyers’ Network (MLN), Union
Lawyers’ and Paralegals’ Association (ULPA) a Myanmar Center to Empower Regional
Parliaments (MCERP). V průběhu dvouletého projektu tak proběhly různé typy tréningů,
seminářů a kulatých stolů v Yangonu, Mandalay, Nay Pyi Taw, Mawlamyine, Bago, Taungoo,
Pathein a Myeik.
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Výstupy z aktivit realizovaných v roce 2019:
•

Legislativně-transformační semináře na téma budování právního státu při
demokratické transformaci a

•

•

Praktické tréningy právních dovedností
o

Kombinovaný seminář/tréning v Pyapon, Iravádský region, květen 2019

o

Kombinovaný seminář/tréning v Taungoo, Bagoský region, červen 2019

o

Kombinovaný seminář/tréning v Mandalay, Mandalajský region, listopad 2019

o

Kombinovaný seminář/tréning v Myeik, region Tanintharyi, listopad 2019

Semináře s poslanci, místními samosprávami a právníky o politické a legislativní
transformaci
o

2 transformačně/legislativní semináře v regionálních parlamentech v Pathein
v květnu 2019 a v Mandalay v listopadu 2019

o
•

1 seminář pro členy ULPA o porotním právním systému, Yangon, květen 2019

Workshopy s poslanci a/nebo představiteli místních samospráv o konkrétních
návrzích zákona.
o

Kulatý stůl s Myanmar Anti-Corruption Commission (pod vedením Transparency
International CZ), Nay Pyi Taw, listopad 2019

• Poradenství o projektovém řízení a poskytování mikrograntů
o Individuální konzultace o projektovém a organizačním řízení pro členy Myanmar
Lawyers‘ Network (MLN) a Union Lawyers' and Paralegals' Association (ULPA)
o Poskytování čtyř mikrograntů pro Myanmar Lawyers‘ Network (MLN), Union
Lawyers' and Paralegals' Association (ULPA) a Myanmar Centre to Empower
Regional Parliaments (MCERP) na aktivity zvyšování informovanosti veřejnosti o
právech, o parlamentním systému, pořádání odborných školení pro členy a
posilování vnitřních struktur organizace.
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Paměť Barmy
Tento projekt měl za cíl podpořit demokratizaci Barmy/Myanmar prostřednictvím svědectví
klíčových pamětníků, kteří osobně zažili časy represe (nejen) jako političtí vězňové. Svědectví
budou fungovat jako audiovizuální archiv, aby vědomost o těchto obdobích neupadla
v zapomnění, aby budoucí generace dokázaly pochopit předmětné události, jako zdroj inspirace
i jako prevence, aby se nic podobného znovu nestalo. Editovaná část rozhovorů je opatřena
anglickým

překladem

a

zpřístupněna

na

internetové

platformě

Paměť

národa:

https://www.pametnaroda.cz/cs/pamet-barmy?page=0
Výstupy projektu jsou rovněž zpracovány jako krátký dokumentární film. Tento pilotní projekt v
délce jednoho roku byl realizován ve spolupráci mezi Barmským centrem Praha jako hlavním
realizátorem a Post Bellum, o.p.s. a Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) jako partnery.
Projekt dále bude sloužit jako základ pro navazující aktivity, v rámci kterých bude skupina
pamětníků dále rozšiřována.
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Výstupy z aktivit realizovaných v roce 2019:
•

(2) praktická školení o metodě natáčení oral history a o základech stříhání videa
provedena českými odbornými lektory

•

(2) interní školení o dokumentační činnosti a o základech natáčení s kamerou

•

(31) rozhovorů natočených s barmskými pamětníky z řád bývalých politických vězňů,
jejich rodin a přátel

•

(23) rozhovorů publikovaných na portálu Paměť národa:

https://www.memoryofnations.eu/en/memory-myanmar-moving-forward-lookingbackward
•

(1) dokumentární film shrnující výstupy projektu

•

(2) akce prezentace ke zvyšování povědomí barmské veřejnosti
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Finanční zpráva
V roce 2019 získalo BCP finanční podporu z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České
republiky v rámci Programu transformační spolupráce.
Celkové výnosy včetně výnosů z vlastních činností za rok 2019 činí 3.597 tis. Kč a náklady na
poskytnutí obecně prospěšných činností a vlastní správu o.p.s. činí 3.659 tis. Kč.

2019
Výsledovka:
Výnosy celkem

3 597 tis. Kč

Provozní dotace

3 241 tis. Kč

Z toho:
Ministerstvo zahraničních věcí
Individuální dary
Vlastní činnost

3 241 tis. Kč
339 tis. Kč
16 tis. Kč

Z toho:
Tržby ze služeb (tlumočení)
Ostatní výnosy

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

11 tis. Kč
5 tis. Kč

3 659 tis. Kč
75 tis. Kč
3 584tis. Kč
-63 tis. Kč

Rozvaha:
Aktiva
Dlouhodobý nehmot. majetek
Fair-trade zboží na skladě
Pohledávky
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995 tis. kč
0 tis. Kč
18 tis. Kč
4 tis. Kč

Poskytnuté zálohy

0 tis. Kč

Nároky na dotace

0 tis. Kč

Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období

Pasiva

29 tis. Kč
901 tis. Kč
43 tis. Kč

995 tis. Kč

Ostatní závazky

1 tis. Kč

Závazky vůči dodavatelům

0 tis. Kč

Závazky vůči zaměstnancům

49 tis. Kč

Závazky k institucím soc. zabezp. a zdr.
pojišťoven

25 tis. Kč

Daň z příjmů ze závislé činnosti

9 tis. Kč

Výdaje příštích období

27 tis. Kč

Výnosy příštích období

0 tis. Kč

Rezervní fond

861 tis. Kč

Výsledek hospodaření ve schv. řízení

0 tis. Kč

Neuhrazená ztráta z min. let

0 tis. Kč

Vlastní jmění
Ztráta běžného období

86 tis. Kč
-63 tis. Kč

BCP mělo zaměstnance v pracovním poměru, průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok
2019 činil 2,0.
Stav rezervního fondu BCP k poslednímu dni účetního období činí 961 tis. Kč, vlastní jmění je ve
výši 86 tis. Kč.
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

IČ: 275 95 323
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