Výroční zpráva O. s. Surya za rok 2009

Úvod
O.s. Surya v roce 2008 postavilo a již od roku 2007 provozuje školu v odlehlé
vesnici Kargyak v indickém státě Jammu and Kashmir. Vesnice Kargyak
se nachází ve výšce 4200 m n. m., 3 dny cesty od nejbližší silnice. Cílem
sdružení je podpora vzdělávání, ať již v samotném Kargyaku nebo na dalších
místech naší planety.
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Základní údaje o sdružení:
Název: Občanské sdružení Surya
Členové Surya, O. s. (k 31.12.2009):
Sídlo: Na Šťáhlavce 1a, 160 00 Praha 6
Ing. Jan Tilinger – předseda (statutární
IČO: 270 33 473
orgán)
DIČ: CZ456146464
Mgr. Eva Machová, PhD.
Datum vzniku: 9.5.2006
Ing. Jitka Akrmanová
Číslo registrace: VS/1-1/64115/06-R
Monika Klementová
Číslo účtu: 208036504/0300
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Číslo účtu veřejné sbírky: 213617426/0300
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AKTIVITY O. S. SURYA V ROCE 2009
Výuka
V roce 2009 probíhala výuka po celý rok. Rok 2009 zahájili ve škole čeští
dobrovolní učitelé Martin Kalabis a Miroslava Humlová. Martin Kalabis byl
ve škole vystřídán Josefem Hrubcem. V letním období byl hlavním
dobrovolníkem Tiago Pedrosa z Portugalska, který byl v září vystřídán Jiřím
Nešporem a Ondřejem Marvánkem. Celý rok ve škole působili tibetští učitelé
Yega, Topjor a Pemba, kteří zde vyučují již od roku 2008.
Na konci roku 2009 bylo do školy zapsáno celkem 37 žáků v osmi ročnících:
jesličky (nursery), školka (lowerkindergarten), předškolní (upperkindergarden)
a 1. až 5. třída. V zimním období školu dočasně doplnilo také 12 studentů
ze školy v Raru, kteří přijeli do Kargyaku strávit zimní prázdniny. Kromě
vzdělávání dětí probíhala zvláště v zimním období i výuka pro dospělé,
o kterou projevili zájem. Jednalo se především o osm žen z doksy
(polonomádského tábora), které jsou mimo zimu v horách s jačími stády.
Vzdělání těchto žen je zvláště důležité, protože se jedná o budoucí matky
místních dětí.

Titulek popisující

Každý školní den v kargyacké škole má 5 vyučovacích hodin po 45 minutách
a učí se 5 – 6 dnů v týdnu (každou sudou sobotu). V kompetencích českých
učitelů je zejména výuka angličtiny, počítačů a částečně matematiky. Vedle
výuky mají především na starost také organizační zajištění chodu školy.
Tibeťané vyučují hlavně hindštinu, tibetštinu, přírodní a sociální vědy. Vedle
výše zmíněných předmětů se ve škole vyučuje také výtvarná výchova, zpěv
s tancem a hry. Využity jsou také některé přestávky, které jsou věnovány
osvojování základních hygienických návyků, případně józe nebo krátké
dechové meditaci podporující soustředění. Ve škole je k dispozici celá řada
vyučovacích pomůcek, učebnic a také sportovního vybavení. Vedle klasického
vyučování proběhlo mnoho mimoškolních aktivit jako výlety, dětské dny, úklid
vesnice apod.

.
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Dostavba elektrárny
Díky podpoře nadace Via a společnosti T-mobile se v létě roku 2009 podařilo Surya
teamu nainstalovat a zprovoznit malou větrnou turbínu. Větrná elektrárna byla
propojena s již existující fotovoltaickou elektrárnou. Poskytuje dostatek energie
i v noci, kdy by jinak v chladu docházelo k vybíjení a tím poškození akumulátorů.
Doplnění elektrárny o větrnou turbínu výrazně prodlouží životnost akumulátorů
a zvýší výkon elektrárny. Zároveň je tak energeticky pokryto i několik neslunečných
dní, které občas mohou nastat.

Kontrola fungování školy
V létě členové sdružení provedli kontrolní cestu do Kargyaku. Doprovázeli je zástupci
Nadačního fondu Heleny Houdové Slunečnice, aby provedli zhodnocení projektu
pro účely grantového řízení. Projektem školy byli nadšeni a rozhodli se ho podpořit.
Proběhlo několik schůzí s vesničany, kde byly projednány vize fungování školy
do budoucna a personální obsazení místa školníka.

Osvětové a propagační akce
V rámci propagace projektu jsou provozovány webové stránky www.surya.cz
s návštěvností 15 269 unikátních návštěvníků za rok 2009. Dále byly vytištěny
propagační letáky, kalendáře a pexesa, která byla prodávána na akcích
organizovaných O. s. Surya. V roce 2009 se sdružení prezentovalo v médiích
a uspořádalo několik přednášek a výstav fotografií.
Web sdružení
Statistiku návštěvnosti webu si můžete prohlédnout níže:
27 053

Návštěvy

15 269

Absolutní unikátní návštěvníci

121 391

Zobrazení stránek

4,49

Průměrná doba zobrazení stránky

55,58%

Nové návštěvy
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Dnešek je dlouhý.
Ledujeme celých 10
hodin. Jeskyně, v níž jsme
měli spát, je už plná, a
tak musíme o dvě hodiny
dál. Přicházíme k prvnímu
místu, kde led není pevný
jako bubínek, a přece se
přes něj šupajdí. Vypadá
to ale, že s každým dalším
člověkem se led trošku víc
propadne…
(Petra a Radim,
dobrovolníci)
…více najdete na
www.surya.cz
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Film Cesta ke sluneční škole
V létě roku 2008 navštívili rozestavěnou konstrukci budovy školy Kateřina
Otáhalová a Tomáš Obermayer. Z jejich cesty vznikl dokumentární film Cesta
ke sluneční škole (47min). Premiéra filmu proběhla 12.11.2009 v kině Světozor,
kam přišlo víc než 400 diváků. Od té doby doby byl film více jak desetkrát promítán
na různých místech ČR.
Povídání v divadle Čertovka
11.12.2009 Jan Tilinger představil v tříhodinovém bloku projekt Sluneční školy
v projekčním večeru divadla na Čertovce. Ve vyprodaném sále s Jaroslavem
Duškem přiblížili divákům krásy a úskalí projektu.
Výstavy
V roce proběhly výstavy o projektu v Ústí nad Orlicí, České Třebové, na fakultě
stavební ČVUT a v Králíkách. Výstavy byly organizovány manželi Kubíkovými.
Přednášky
Zástupci Surya pořádali v roce 2009 na čtyřicet přenášek a projekcí s povídáním.
Projekt osobně představili Jan Tilinger, Kamila Hnyková, manželé Kubíkovi a Martin
Kalabis.
Televize a rádio
Zástupci Surya presentovali výstupy projektu i v celostátních médiích, jmenovitě
na ČT24, ČT1, TV Nova, v Českém rozhlase a Rádiu 1.
Tisk
Články o Sluneční škole a akcích pořádaných sdružením byly otištěny v celé řadě
periodik, ať již tištěných nebo elektronických, jmenovitě například: iHned, Nedělní
blesk, Českenoviny.cz, novinky.cz, kultura21.cz, Lidé a země,
iMateriály,
FinancniNoviny.cz, metropolislive.cz, Hedvábná Stezka a mnoho dalších.
Ocenění v soutěžích
Sdružení nominovalo svého sponzora Jaroslava Sklenáře na ocenění nadace Via, Via
Bona, v kategorii Cena za odvahu podpořit inovativní projekt. Jaroslav Sklenář
získal první místo.
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Fundraisingové aktivity
Benefiční koncert
Na benefičním koncertě konaném v Betlémské kapli 12.5.2009 pod záštitou rektora
ČVUT, Prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., ministra pro lidská práva a menšiny Michala
Kocába, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a primátora hlavního města Prahy
Pavla Béma vystoupili Kakofon, Yellow sisters a Zdeněk Bína. Večerem provázeli Martin
Sedláček a Josef Rosen. Kromě hudebního programu proběhla i aukce fotografií a byly
vyhlášeny ceny Dobrovolník roku v několika kategoriích. Ve foyer byla umístěna výstava
fotografií z oblasti Zanskaru a z výstavby školy. Prostory kaple, catering, vystoupení
účinkujících a práce dobrovolníků na organizaci večera byly poskytnuty bezúplatně.
Náklady sdružení na organizaci koncertu tak představovali jen 25 000 Kč. Celkový
finanční přínos koncertu činil 340 000 Kč (90 000 Kč ze vstupného, 145 000 Kč z prodeje
a aukce fotografií, 100 000 Kč od hlavního partnera koncertu firmy Skanska, 25 000 Kč
ostatní drobné dary).

In school has movie. In
sheep shelter there is
snowleopard.
Snowleopard kills 4
sheep. Tibet losar is
finished. Penpa is
drinking arak and
chang. In the moring I
saw helicopter. I am
washing hair. I am
washing clothes. I am
sitting in the home…
( Chodon, 4th class)

…více najdete na
www.surya.cz
Adopce Surya
Symbolická adopce místních školáků je důležitým a stabilním zdrojem příjmů, díky
nimž je zajištěno krytí části nákladů na výuku a školní pomůcky v průběhu roku. V roce
2009 byl příspěvek na jednoho studenta 7.900 Kč. Prostřednictvím internetové adopce
se nám podařilo najít sponzory pro všechny děti v kargyacké škole. Zvláštní adopční
program byl vytvořen i pro děti navštěvující školu dočasně jen v zimním období
a pro ženy navštěvující večerní školu, z kterých se část také podařilo adoptovat.
Žádosti o granty
O. s. Surya dlouhodobě pracuje na získávání grantové podpory pro svůj projekt.
Získání státní nebo evropské podpory se jeví i v dlouhodobém časovém horizontu jako
nemožné. Přesto se ale v roce 2009 podařilo získat významnou podporu z nestátních
zdrojů. Fungování projektu bylo ve výši 450 tis. Kč podpořeno Nadačním fondem
Heleny Houdové Slunečnice. Nadace Via ve spolupráci s firmou T-mobile přispěla
částkou 100 000 Kč na výstavbu větrné elektrárny.
Nepálená cihla pro Kargyak
Již v průběhu roku 2008 začalo sdružení na svých webových stránkách
www.suryaschool.org nabízet symbolický nákup ručně vyráběných nepálených cihel.
Nakupující obdrží návod na ruční výrobu nepálených cihel. V roce 2009 bylo zakoupeno
48 cihel. Cena jedné cihly je 300 Kč. Výtěžek ze symbolického prodeje je používán na
drobné dostavby a v roce 2010 je plánováno z něj financovat výstavbu potřebného
skladu zásob.
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FINANČNÍ PŘEHLED
Příjmy

Výdaje

Příjmy
adopce
sbírky (pokladničky)
prodej předmětů

351 900 Kč
31 739 Kč
323 503 Kč

16,5%
1,5%
15,2%

nepálená cihla
hlavní sponzor

14 300 Kč
400 000 Kč

0,7%
18,8%

granty
zahraniční dárci
pravidelní dárci
ostatní
úroky

552 000 Kč
73 298 Kč
159 700 Kč
222 996 Kč
1 402 Kč

25,9%
3,4%
7,5%
10,5%
0,1%

příjmy celkem

2 130 837 Kč 100,0%

Výdaje
budova - údržba, meteostanice a
elektrárna
výuka
doprava
zajištění v ČR
ubytování
zásobování (potraviny)
drogérie a léky
personální zajištění
výdaje celkem

156 822 Kč
225 424 Kč
141 801 Kč
260 621 Kč
15 025 Kč
209 820 Kč
16 850 Kč
333 000 Kč

11,5%
16,6%
10,4%
19,2%
1,1%
15,4%
1,2%
24,5%

1 359 363 Kč 100,0%
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Poděkování
Náš velký dík patří všem našim sponzorům, dárcům, dobrovolníkům
i spolupracovníkům, kteří svojí finanční pomocí či dobrovolnou prací v České
republice, Indii nebo přímo ve vesnici podpořili dobrou věc. Jen díky nim
je možné tento projekt provozovat, a tak mohou i děti v Kargyaku dostávat
kvalitní vzdělání.
Dnes je již jasné, že postavením školní budovy a zajištěním školní výuky v roce
2008 práce neskončila a je potřeba i v následujících letech pokračovat,
aby si výuka i nadále zachovala dobrou kvalitu a bylo v budoucnu možné předat
školu místní samosprávě. Proto budeme my i děti v naší škole vděčni za vaši
další přízeň.
Speciální dík patří manželům Sýkorovým, kteří projekt podporují dlouhodobě.
Za významnou podporu projektu děkujeme Nadačnímu fondu Heleny Houdové
Slunečnice a za podporu výstavby větrné elektrárny nadaci VIA z Fondu
T-mobile. Významný dík patří i panu Sanjivu Suri. Jmenovitě bychom chtěli
poděkovat také následujícím firmám, za jejich materiální, finanční a jinou
podporu: Humi outdoor, Canon, Boom Tisk, Massimofilipi, Zátiší group, AWH
Servis, Nielsen, Energy Consulting, TCC, HG Sport, Dell, Microsoft, Boxed s.r.o.
Tauris plus s.r.o.

Pro více informací
sledujte náš web

www.surya.cz

Občanské sdružení Surya
Na Šťáhlavce 1a
160 00 Praha 6
info@suryaschool.org
tel.: +420 606411686
www.surya.cz
Číslo účtu: 208036504/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 213617426/0300

