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1. Zasedání orgánů sdružení
Rada Namasté Nepál se sešla dne 29.1.2013, dne 15.3.2013, dne 21.11.2013. Valná
hromada Namasté Nepál se sešla dne 19.12.2013 v notářské kanceláři. Valná hromada
potvrdila ve funkci předsedy - statutárního orgánu Namasté Nepál RNDr. Tomáše Beránka,
CSc. a připravila poklady pro přeměnu právní normy Namasté Nepál z občanského sdružení
na obecně prospěšnou společnost v intencích nového Občanského zákoníku včetně schválení
návrhu nových stanov.

2. Členská základna
K 1.1.2013 mělo sdružení 33 řádných členů. Rada Namasté Nepál na svém zasedání dne
21.11.2013 přijala žádost o ukončení členství od Aleny Pavlovské, Zuzany Kozubkové
a Davida Rolce. Rovněž přijala jednoho nového člena: Anetu Kantorovou. K 31.12.2013 se
členská základna sdružení skládala ze 31 řádných členů. Funkcí revizora jako náhradu za
dosavadního Davida Rolce byla Radou pověřena Romana Špačková.
Rada sdružení doporučila předsedovi, aby neaktivní členové, neplatící členské příspěvky byli
vyzváni k zaplacení s přesným návodem, jak tak učinit a do kdy. V případě, že někdo
nezaplatí příspěvky 2 roky po sobě, Rada vyzve člena ke zvážení svého členství.

3. Pořádané a spolupořádané akce
Nepálské večery v Yeti
9.1.2013
17.1.2013
21.1.2013
28.1.2013
31.1.2013
6.2.2013
12.2.2013
19.2.2013
20.2.2013
27.2.2013
6.3.2013
13.3.2013
18.3.2013
21.3.2013
26.3.2013

Himálaj – domov sněhu - Tomáš Beránek
Cílem je vrchol - Peter Habeler
Od nepálských Tamangů k ekvádorským Kečuům – Matěj Čuhel, Bára
Šafránková
Jak se žije v Nepálu - Tomáš Beránek
Odysea: Makálu a Khumbu – Tomáš Obtulovič
Masala tour aneb Subkontinentem pod Himálajem – Klára Jakešová,
Silvie Svobodová
Putování do Říše středu – Tomáš Beránek
Voda po nepálsku - Zuzka Boukalová, Jan Těšitel
Co pálí Nepál – Radžendra Šrestha
Nepál nohama, rukama, hlavou a taky srdcem – Jaroslav Volšický
Himálajské pohádky – Mirek Pošta, Lenka Jasanská, Veronika
Hudečková
Úsměv z Nepálu – Martina Matuštíková
Tibet 1913 - 2013 - Zuzka Ondomišiová
Nepálem okolo „japonské“ hory – Jan Žalud
Ladák – země vysokých sedel – Jitka Jakešová
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3.4.2013
11.4.2013
15.4.2013
18.4.2013
22.4.2013
25.4.2013
29.4.2013
16.5.2013
20.5.2013
23.5.2013
28.5.2013
5.6.2013
6.6.2013
13.6.2013
24.6.2013
25.6.2013
25.6.2013
28.6.2013
10.7.2013
24.7.2013
5.8.2013
21.8.2013
9.9.2013
12.9.2013
16.9.2013
19.9.2013
26.9.2013
1.10.2013
9.10.2013
11.10.2013
22.10.2013
29.10.2013
8.11.2013
11.11.2013
26.11.2013
3.12.2013
4.12.2013
10.12.2013

Jak se léčí v Nepálu – Jan Havlín
Přes Káčaňdžungu do Sikkimu – Tomáš Obtulovič
Nový rok v půli dubna - Tomáš Beránek
Momo 100x jinak – Sagar Dhakal
Na střechu Karákóramu aneb K2 - královna hor - Pavel Bém
Bambusová škola – Soňa Huberová, Jakub Svatoň
Po zamrzlé řece do nitra Himálaje – Martin Mykiska
Na Annapúrnu - Leoš Chládek
Káthmándská ukolébavka - Antonio Riestra
Kailás - posvátný Sněžný klenot - Tomáš Beránek
Stál jsem ve frontě na Everest - Vít Morava
Na indické svatbě - Jana a Debashish Chaudhuri
Češi v Himálaji - Nawang Sherpa, Jiří Novák, Petr Schnabl
Vzpomínky na Dhaulágirí - Petr Schnabl
Nepál - země turistiky a dálbhátu - Tomáš Beránek
Tibetské mísy - koncert - Richard Lang
Mustang - větrem himálajské pouště – Jan Žalud
Večer tibetské medicíny - Anastazja Holečko, Jiří Klozar
Práva nepálských žen - Tomáš Beránek
Nepali Food Festival – Sagar Dhakal
Tajemné stezky Tibetu - Tomáš Beránek
Momo Full Moon Party – Sagar Dhakal
Newari Food Festival - Lisha a Lina Dongol
Nepálský školní rok - Jana Nuslauerová
Ganga - posvátná Matka řeka - Tomáš Beránek
Ladák očima české dívky - Linda Fidrmucová
Na nepálské svatbě - rej barev a vůní - Tomáš Beránek
Večer nepálských filmů - Tomáš Beránek
Dvě tváře Manáslu – Tomáš Beránek
Báječné dny pod psa v nepálské nemocnici – Ivana Čopová, Anna
Klepetková, Helena Merašická
Festival čaje - Hubert Hákle
Mustang - větrem himálajské pouště – Jan Žalud
Dasain + Tihar Festival – Sagar Dhakal
Tibetské mísy - koncert - Richard Lang
Vzpomínky na Kailás – Josef Ptáček
četba z knihy Šprýmař Akhu Tänpa – Mirek Pošta
Žízeň Pátanu – Zuzka Boukalová, Jan Těšitel
Po zamrzlé řece do nitra Himálaje – Martin Mykiska

Nepálské večery v Himcentru
19.2.2013

Cesta do školy v Nepálu – Eva Vondrusová

3

Ostatní akce a přednášky
18.-20.1.2013

9.2.2013

14.2.2013

21.2.2013
23.4.2013
23.-24.3.2013

4.-5.4.2013

14.4.2013
17.-19.4.2013

15.5.2013
25.5.2013

15.6.2013

26.6. 2013
15.7.2013
19.-20.7.2013

31.8.2013
5.9.2013

Festival GO Kamera Brno - Nepálský obchůdek + stánek s nepálským
občerstvením - Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová, Sagar Dhakal,
Markéta Musilová, Soňa Pejcharová, Petra Jirmalová, Daniela
Hořínková + přednášky Dvě tváře Manáslu a Tři dívky na vsi
Losar 2140, Novoměstská radnice Praha - Nepálský obchůdek
+ stánek s nepálským občerstvením - Tomáš Beránek, Ludmila
Hnilicová, Renata Lažanská, Oskar Lažanský, Daniela Hořínková, Lisha
Dongol, Klára Jakešová, Silvie Svobodová
vernisáž prodejní výstavy fotografií z Nepálu „Mustang – ve větru
himálajské pouště“, InGraden, Praha + stánek s nepálským
občerstvením– Jan Žalud, Jaroslav Volšický, Tomáš Beránek, Sagar
Dhakal
přednáška ZŠ Pyšely – Nepálské děti – Martina Matuštíková
Světlo z Himálaje - Viki Dzurenková, Randžán Rampal
festival Kolem světa, KD Ládví Praha - Nepálský obchůdek + stánek
s nepálským občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová,
Martina Matuštíková, Irena Rybová, Sagar Dhakal, Jan Žalud
festival Volyňský rozcestník - Nepálský obchůdek + stánek s nepálským
občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová, přednáška Jak se
žije v Nepálu – Tomáš Beránek
oslavy nepálského Nového roku 2070, Yak Yeti
festival tibetských filmů FLIM, kino Aero Praha - Nepálský obchůdek
+ stánek s nepálským občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila
Hnilicová, Sagar Dhakal
přednáška Jak se žije v Himálaji - Fakulta sociálních věd Praha –
Tomáš Beránek
festival Refufest, Praha-Kampa - Nepálský obchůdek + stánek
s nepálským občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová,
Randžán Rampal, Mukunda Bharal
festival Všechny chutě světa - Dobřichovice - Nepálský obchůdek
+ stánek s nepálským občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila
Hnilicová, Sagar Dhakal
K2 - P. Bém - vernisáž výstavy Novoměstská radnice - stánek
s nepálským občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová
výstava Šangri-la Ostrava - workshop - Jak se malují thangky – Tomáš
Beránek + stánek s nepálským občerstvením – Mukunda Bharal
výstava Šangri-la Ostrava - přednáška Na nepálské svatbě - rej barev
a vůní – Tomáš Beránek + Nepálský obchůdek + stánek s nepálským
občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová, Manodž Dhungel
festival Barevná planeta - Chomutov - Nepálský obchůdek + stánek
s nepálským občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová
Seminář k česko-nepálské spolupráci - Ministerstvo obchodu ČR Tomáš Beránek - zástupce ministerstva prezentoval Bambusovou
školu jako příklad spolupráce
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7.9.2013

14.9.2013

28.9.2013
5.10.2013

15.10.2013
7.11.2013

14.11.2013
16.-17.11.2013
15.12.2013

festival Barevná planeta - Ústí n. L. - Nepálský obchůdek + stánek
s nepálským občerstvením – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová, Ivana
Čopová
přednáška Jeho Svatosti dalajlamy - Tip Sport Arena Praha - Nepálský
obchůdek – Tomáš Beránek, Ludmila Hnilicová, Martina Matuštíková,
Ivana Čopová, Kamila Hrubá
parník Lidé a země Praha - Nepálský obchůdek + stánek s nepálským
občerstvením – Tomáš a Ludmila Beránkovi, Aneta Kantorová
vernisáž výstavy Všechny barvy Nepálu – země tibetské thangky Městské muzeum Svitavy, Multikulrní centrum Fabrika, Čajovna
Namaste - Tomáš a Ludmila Beránkovi, Jan Žalud + přednáška Jak se
žije v Nepálu – Tomáš Beránek
zahájení dalšího kurzu nepálštiny – Lisha Dongol
workshop Nepálská kuchyně – Sagar Dhakal, Ludmila Beránková +
přednáška Na nepálské svatbě - rej barev a vůní - Tomáš Beránek Městské muzeum Svitavy
vernisáž výstavy fotografií P. Kouteckého Nepál - hory a lidé - centrum
Dajána Praha + přednáška Jak se žije v Nepálu – Tomáš Beránek
festival Kolem světa, KD Ládví Praha - Nepálský obchůdek + stánek
s nepálským občerstvením – Tomáš a Ludmila Beránkovi, Irena Rybová
výstava Svitavy muzeum - workshop Himálajské dovednosti – Ludmila
Beránková, přednáška Himálaj - domov sněhu – Tomáš Beránek

4. Jednotlivé projekty sdružení
ÚSMĚV Z NEPÁLU
Již sedmým rokem probíhá projekt podpory chudých nepálských školáků. O tento projekt je
stále mezi českou veřejností největší zájem. Na konci roku 2013 bylo v projektu celkem 225
dětí, z čehož 192 školáků v aktivní podpoře a 33 školáků, kteří již byli podporováni, ale jejich
sponzor smlouvu vypověděl nebo přestal zasílat finance. Aby tito studenti nemuseli školu
přerušit, byla jim distribuce školních pomůcek hrazena z Fondu dočasné pomoci.

Žáci ze školy Támákhání a Khándádeví po převzetí školních potřeb
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Po loňské návštěvě škol a kontrole distribuce školních pomůcek, která probíhá 4x do roka,
byl upraven seznam věcí, které děti obdrží. Jmenovitě tak školáci dostávají:
Školní batůžek s logem Namasté Nepál, látku na školní uniformu, pásek ke školní uniformě,
svetr na zimní období, anglicko- nepálský slovník, rýsovací potřeby, pastelky, penál, gumy,
ořezávátko, propisky, papíry na kreslení, sešity, školní atlas, ručníky hřeben, nůžky, mýdlo na
mytí a na praní, zubní kartáčky, zubní pasty a finanční příspěvek na závěrečné postupové
zkoušky.
Na většině předávaných věcí je logo
Namasté Nepál a na sešitech ještě nápis, že
se jedná o dar, aby bylo zřejmé, že tyto
věcmi nesmí být zpeněženy, ale musí
výhradně sloužit podporovanému dítěti
v jeho vzdělávání.
Školáci v distribučním balíčku obdrží vše, co
potřebují do školy a navíc i hygienické
potřeby, které poslouží celé rodině dítěte.
Není tedy potřeba, aby jejich sponzoři
v dopisech posílali výše uvedené. V případě,
že chtějí ještě nějak potěšit děti, mohou
poslat holčičkám nějaké sponky do vlasů
nebo jinou parádu a chlapcům třeba
samolepky nebo obrázky aut.
Snažíme se sponzorům všemožně vyjít vstříc
a rovněž zprostředkováváme například
nákup pytle rýže pro celou rodinu školáka
nebo přímé setkání sponzora se svým
podporovaným školákem.

Předávání školních potřeb dětem ve škole Peace
Angel Research Garden ve vesnici Dahú

Ve stálé nabídce projektu je možnost zakoupit pro školáky barevné tričko s výšivkou Úsměv
z Nepálu. Toto je další možnost, jak udělat dětem radost. Děti mnohdy nemají náhradní
oblečení a tudíž i ve volném čase běhají v uniformách nebo roztrhaném oblečení. V roce
2013 jsme rozdali 5 triček. V projektu triček se bude i v budoucnu pokračovat.

VZDĚLÁNÍ PRO NEPÁL
Projekt Vzdělání pro Nepál v sobě zahrnuje dvě hlavní větve a to financování výstavby
nových škol v Nepálu a vysílání dobrovolníků na výuku anglického jazyka.
1. Výstavba nových škol
Dne 28.4.2013 byla v nepálském distriktu Kávre, VDC Anaikot-8, asi 25 km východně od
Káthmándú, slavnostně otevřena pilotní budova Bambusové školy. Slavnostní ceremonie se
odehrála za účasti představitelů zaštiťujících organizací DCWC a Namasté Nepál, českého
velvyslance v Dillí Ing. Miloslava Staška, honorárního konzula ČR v Nepálu p. Vishnu
Agarwala, členů pracovního týmu, zástupců školy a komunity, médií a nepálské veřejnosti.
Odkaz na článek o otevření naleznete na stránkách MZV:

http://www.mzv.cz/newdelhi/cz/obchod_a_ekonomika/rozvojova_spoluprace/v_nepalu_se_p
ostavi_unikatni_bambusova.html
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Termín otevření nové budovy byl naplánován na začátek nového školního roku a stavba tak
ihned začala být využívána k výuce žáků 6.-8. třídy.
Fotografie z průběhu a dokončení projektu jsou k vidění na:

http://www.bambusovaskola.cz/fotogalerie/.
V současné době probíhá evaluace projektu. Po jejím dokončení by od roku 2014 měly na
pilotní projekt navázat realizace modelových staveb bambusových škol v Nepálu.
Projekt BAMBUSOVÁ ŠKOLA by měl rovněž rozšířit fungování dvou dlouhodobých projektů
občanského sdružení Namasté Nepál – „Úsměv z Nepálu“ a „Vzdělání pro Nepál“. Škola
zůstane pod trvalým monitoringem nadace DCWC, jež vybírá nejchudší rodiny, které si školní
docházku svých dětí nemohou dovolit. A rovněž ve spolupráci s občanským sdružením
zajišťuje zahraniční učitele angličtiny, např. z České republiky a Slovenska.

BAMBUSOVÁ ŠKOLA V ČÍSLECH
TERMÍNY
Délka přípravy projektu
3,5 roku (duben 2009 – říjen 2012)
Doba vlastní realizace stavby
5,5 měsíce (listopad 2012 – duben 2013)
FINANČNÍ ZDROJE
Česká rozvojová agentura, Nadace Vodafone, Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s., JP
Servis, a.s., soukromí dárci: manželé Lupínkovi, Petr Sikora, Darja Dobšíková,
Vítězslav Padevěd, Iva Nováková a další drobní dárci...
FINANČNÍ NÁKLADY
Přímé náklady na stavbu
Režijní náklady

(materiál, práce, doprava)
(supervize a management)

420 780 Kč
165 610 Kč

ÚČET ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Bambus
384 ks zaplaceno + cca 20 ks darováno
Cement
170 pytlů
Betonářské výztuž
570 m
Kámen z nedalekého lomu 9 nákladních aut
LIDÉ
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Příprava projektu:
Meem Architecture : Soňa Huberová, Jakub Svatoň, Petr Kostner, Martina Kostnerová
Development Children and Women Centre: Guna Waiba Lama, Akka Lama
Realizace – management:
Jakub Svatoň, Soňa Huberová, David Rolc + podpora z Čech: Martina Kostnerová,
Petr Kostner
Realizace - pracovní tým:
Govinda Parajuli, Bhola Shrestha, Suman Tamang, Kumar Shrestha, Dhana Bahadur
Mitar, Guna Bahadur Ramtel + 6 osob občasní pracovníci
Realizace – dobrovolníci:
Aneta Kantorová, Eva Neumayerová, Javier Navas, Matěj Šach, Pavel Sládek, Al Weir,
Markéta Pecková, Václav a Adam Kiliánovi
Na stavbě se podíleli lidé:
z Nepálu, České Republiky, Španělska a Nového Zélandu
Byla vypracována závěrečná zpráva, ve které jsou popsány detailní informace
o financování, udržitelnosti a lidských zdrojích. Ze zkušeností získaných při výstavbě
byly učiněny závěry pro stavby dalších škol. Tyto závěry budou zapracovány do nového
projektu školy MELA, jejíž výstavba je plánována na podzim roku 2014.
V průběhu roku 2013 pokračuje úsilí získat prostředky na stavbu další školy. Do
Bambusové školy odjela učit první dobrovolnice Namasté Nepál.
Z barevných fotografií byl opět vytvořen
kalendář Nepál 2014, jehož tisk v počtu 200
kusů sponzorovala firma JP Servis. Výtěžek
z prodeje kalendáře bude použit na stavbu
školy.
Jaroslav Volšický sehnal sponzorský dar
7.000.- Kč, který byl poskytnut na stavbu
toalet u školy Kharpání.

2. Dobrovolníci
V projektu vysílání dobrovolníků do nepálských škol především v distriktech Kávré
a Rámečháp, kteří vyučují ve školách angličtinu, nedošlo k žádným významným změnám.
Mezi školy, do kterých jsou zasíláni dobrovolníci, přibyla Bambusová škola v Anaikotu, distrikt
Kávre.
V průběhu roku 2013 se projektu Vzdělání pro Nepál účastnilo celkem 5 dobrovolníků. Z nich
3 učili ve škole Shree Antarastriya Yuba Barsa Lower Secondary School v Teksingu, VDC
Lakhanpur - 1, distrkt Rámečháp, 1 dobrovolník působil ve škole Shree Peace Angel Research
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Garden Primary School v Dahú, VDC Bethan - 1, distrkt Rámečháp a do Bambusové školy
v Anaikotu odjel také 1 dobrovolník.
Byla zpracována Příručka pro dobrovolníky pro Bambusovou školu v Anaikotu, dle které se
mohou dobrovolníci na systém výuky lépe připravit.
Ve spolupráci s dobrovolnicí, která působila v Bambusové škole, jsou vytvářeny pokyny
a osnovy pro výuku, které by v budoucnu měly fungovat jako podklad pro učitele ve
všech Bambusových školách.
Bývalí dobrovolníci Namasté Nepál poskytly svoje příběhy a fotografie pro projekt Ze života
dobrovolníka.

Česká dobrovolnice vyučující angličtinu v Bambusové škole v Anaikotu
Na internetovém portálu Hedvábné stezky stále funguje “Help Camp Nepál“
(http://www.hedvabnastezka.cz/klub-hedvabna-stezka/help-camp-nepal-2012/),
jehož
účelem je získávání dobrovolníků pro výuku v Nepálu. Na něm jsou rovněž uveřejňovány
články dobrovolníků o jejich působení na nepálských školách.

3. Knihovna pro Nepál
Na podzim 2013 byla postavena a zařízena knihovna ve škole Thápagaon, distrikt Rámečháp.
Vznikl tak nový projekt Namasté Nepál, nazvaný Knihovna pro Nepál. Projekt knihovny
koordinovala Soňa Pejcharová, která již v minulosti ve škole působila jako dobrovolnice
vyučující angličtinu.
Knihy a další pomůcky byly do knihovny pořízeny jako dary. Přepravu do Nepálu zajistila
dlouhodobě spolupracující společnosti DB Schenker.
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Nově

zřízená knihovna
Thápagaon -

ve

škole

NEPÁLSKÝ OBCHŮDEK
je projekt prodeje nepálského zboží,
z jehož profitu je financována stavba
nových škol v Nepálu. V roce 2013
převedeno do Nepálu z profitu
Nepálského obchůdku 43.260.- Kč;
z toho poskytnuto 16.650.- Kč na
výstavbu toalet školy Shree Seti Devi
Lower Secondary School v Doble, VDC Lakhanpur - 2, distrikt Rámečháp a 26.610.- Kč na
dokončení opěrné zdi školy Shree Siddhartha Primary School v Čhjárpě, VDC Gaushwara - 3,
distrikt Rámečháp.
Celkem se uskutečnilo 13 akcí spojených s prodejem na stánku Nepálského obchůdku (viz
Pořádané a spolupořádané akce). Nepálský obchůdek byl rovněž otevřen v rámci Nepálského
a tibetského centra Yak Yeti.

Opěrná zeď u školy ve vesnici Čhjárpa

NETRADIČNĚ NEPÁLEM
Spolupracujeme s trekovou agenturou Buddha Eye Treks. Její průvodci mluví anglicky a jsou
schopni své klienty nejen správně vést, ale také jim předat všechny potřebné informace
a ukázat jim způsob života domorodých obyvatel a jejich tradiční zvyky. Zájemcům
sestavíme itinerář podle přání přímo "na tělo". Prostřednictvím Buddha Eye Treks zajistíme
cestu "českým baťůžkářským" způsobem i do těch oblastí Nepálského Himálaje, kam ostatní
agentury nabídnou pouze klasický "full trek" s týmem kuchařů, nosičů a dalších pomocníků.
Zaměstnanci Buddha Eye Treks se vzdávají části své mzdy ve prospěch naší partnerské
nadace DCWC. Rovněž část zisku trekové agentury je poskytnuta na pomoc Nepálu.
Během roku 2013 využilo nabídku na cesty do Nepálu 24 osob.
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NEMOCNICE
projekt podpory venkovské nemocnice v Rádžbásu v distriktu Kávre byl z české strany
pozastaven do vyřešení statutu lékařského dobrovolníka. Vyřízení takovéhoto statutu je
bohužel natolik komplikované, že v případě několikatýdenního pobytu dobrovolníka je téměř
nerealizovatelné.
Nemocnice je i nadále v provozu a zajišťuje dle svých možností základní léčebnou případně
preventivní péči chudým místním obyvatelům. Ovšem bez českého zdravotnického personálu.

NEPÁLSKÉ A TIBETSKÉ CENTRUM YAK YETI
Od prosince 2012 funguje Nepálské a tibetské centrum YAK YETI v Chodské ulici
v Praze 2. V provozu je tibetsko-nepálská restaurace, konají se zde různé kulturní akce,
přednášky nejen o Nepálu a kurzy nepálštiny pod vedením Nepálky žijící a studující v ČR
Lishy Dongol.
Kulturní centrum myslelo i na malé návštěvníky. Aby se zde i děti mohly zabavit, byl vytvořen
dětský koutek Jačátko a zaplacen z členských příspěvků členů Namasté Nepál.

Posezení v Nepálském a tibetském centru

KURZ NEPÁLŠTINY
Od října 2013 pod vedením Lishy Dongol, rodilé Nepálky studující v ČR, začal v Nepálském
a tibetském centru další kurz nepálštiny pro začátečníky za účasti 6 posluchačů.
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5. Zpráva o hospodaření – tabulka zisků a ztrát
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V roce 2013 byla z účtu sdružení Namasté Nepál v rámci rozvojové pomoci převedena do
Nepálu částka 1 069 418 Kč.
z toho:
-

Úsměv z Nepálu
stavba Bambusové školy
svačinky pro školáky
stavba opěrné zdi v Čhjarpě
stavba knihovny
stavba toalet v Kharpani
stavba toalet v Doble
podpora chudé rodiny

923 100 Kč
61 500 Kč
2 750 Kč
26 610 Kč
12 538 Kč
7 000 Kč
16 650 Kč
19 270 Kč

6. Revizní zpráva
Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.
Jílovská 1150/41, 142 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 27 05 68 81, DIČ: CZ 27 05 68 81


Finanční prostředky

Příjmová základna sdružení je tvořena především členskými příspěvky a dary. Občanské
sdružení hospodařilo v roce 2013 s celkovými příjmy ve výši 1.376 tis. Kč.
Celkové výdaje občanského sdružení ve výši 1.243 tis. Kč jsou všechny podloženy účetními
doklady. 93% přijatých financí bylo zasláno přímo do Nepálu na rozvojové aktivity sdružení
a na konkrétní projekty a 7% nákladů tvoří provoz sdružení.
Občanské sdružení dosáhlo rozdílu mezi příjmy a výdaji v celkové výši 133 tis. Kč.


Hospodaření a revize účetnictví

Vedením účetnictví je na základě smlouvy dodavatelským způsobem pověřena Ing. Miluše
Geussová, rovněž zodpovědná za Účetní uzávěrku a zpracování daňového přiznání.
Dne 23.5.2014 byla provedena kontrola účetnictví. Účetnictví je vedeno dle platné právní
úpravy a všechny doklady z hlediska věcné i cenové správnosti odpovídají platným
předpisům.
Ke kontrole byly předloženy následující doklady:

hlavní účetní kniha
účetní deník
zahajovací rozvaha a výkaz zisků a ztrát
Za období roku 2013 je daňová povinnost (daň z příjmu) vypočtena v celkové výši 0.- Kč.
Touto kontrolou hospodaření nebylo zjištěno nesprávné a neoprávněné čerpání finančních
prostředků. Všechny finanční prostředky byly vynaloženy v souladu se stanovami sdružení.
Z provedené kontroly nevyplynula žádná opatření k nápravě.

Kontrolu provedla a revizní zprávu zpracovala Romana Špačková, v Brně dne 23.5.2014
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7. Prezentace sdružení ve sdělovacích prostředcích a na internetu
• na internetu:
http://www.mzv.cz/newdelhi/cz/obchod_a_ekonomika/rozvojova_spoluprace/v_nepalu_se_p
ostavi_unikatni_bambusova.html
http://www.bambusovaskola.cz/
http://www.meemarchitecture.org/
http://www.namastenepal.cz/
www.vsechnybarvynepalu.cz
http://www.hedvabnastezka.cz/klub-hedvabna-stezka/help-camp-nepal-2013/
http://namastenepal.rajce.idnes.cz/
• na Facebooku:
http://www.facebook.com/group.php?gid=301561634875
https://www.facebook.com/RangeenNepal?fref=ts
https://www.facebook.com/chhyarpa?fref=ts
• na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=SaeySWfxXRc film Úsměv z Nepálu

8. Poděkování
Občanské sdružení Namasté Nepál touto cestou děkuje všem svým členům,
příznivcům, podporovatelům a v neposlední řadě sponzorům. Bez jejich práce, úsilí a
financí by naše pomoc Nepálu nebyla uskutečnitelná.

9. Kontaktní a identifikační data
název organizace

Namasté Nepál (DCWC-CZ), o.s.

datum registrace

23.2.2007 u Ministerstva vnitra

sídlo organizace

Jílovská 1150, 142 00 Praha 4, Česká republika

statutární zástupce

RNDr. Tomáš Beránek, CSc.

telefon

+420 222 955 197

e-mail

info@namastenepal.cz

IČO

27 05 68 81

bankovní spojení

GE Money Bank

číslo účtu

129 929 929 / 0600

webové stránky

www.namastenepal.cz
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