Občanské sdružení Surya – výroční zpráva za rok 2010

Občanské sdružení Surya v roce 2008 postavilo budovu školy a již od roku 2007 provozuje výuku v odlehlé
himálajské vesnici Kargyak v indickém státě Jammu and Kashmir. Cílem sdružení Surya je podpora
vzdělávání, ať již v samotném Kargyaku nebo na dalších místech naší planety.
Vesnice Kargyak se nachází ve výšce 4200 m n. m., 3 dny cesty od nejbližší silnice. Donedávna v ní nebyla
žádná škola a děti musely odcházet do vzdálených internátů nebo se nikdy nenaučily číst a psát. O.s. Surya
zahájilo výuku ve vesnici již v roce 2007, aby zabezpečilo vzdělání v oblasti, kde nikdy předtím neprobíhala
žádná souvislá školní výuka. Obec je izolována od okolí zejména v zimních měsících a v letních měsících je
třeba využít veškerých lidských zdrojů pro zajištění obživy rodiny: Vegetační období je velmi krátké a děti
proto často pomáhají rodičům na polích i v domácnosti, čímž se také učí životně důležité dovednosti. Výuku
je tedy vhodné organizovat zejména v zimních měsících. Pro tento účel se v roce 2008 podařilo vybudovat
energeticky nezávislou budovu školy, která v mrazivých dnech, kdy v noci klesají teploty až na -40°C,
udržuje teplotu ve třídách mezi 12-20 °C. K prospěchu celé obci je tak zajištěna výuka po celý rok. Indická
vláda pracuje v zanskarském kraji na výstavbě komunikace, která povede vesnicí. O. s. Surya proto nabízí
možnost získat základní vzdělání obyvatelům této oblasti a dát jim tak šanci důstojně obstát v novém světě,
který k nim proniká stále rychleji.
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Aktivity v roce 2010
Výuka v kargyacké škole
Sluneční škola plnila své poslání v Kargyaku po celý rok 2010 a níže můžete nejít informace o tom, jak
školní rok probíhal.
Školní den v kargyacké škole má zpravidla 5 vyučovacích hodin po 45 minutách a týdně se učí 5 nebo 6
dnů (sudé a liché týdny). Aktuální novinkou je zavedení šesté třídy. Všichni žáci s pravidelnou
docházkou v 1-6.ročníku Sluneční školy mají v této době zajištěnu podporu studia formou
sponsoringu. Kromě toho žákům, kteří dokončili první stupeň naší školy, umožňujeme zprostředkování
další podpory ve studiu, čehož zatím využil jeden student, který pokračuje ve studiu na HBCA škole v
Manali. V budoucnosti, v závislosti na zájmu studentů a v na spolupráci s rodiči, zvažujeme i zavedení
vyšších tříd.

Jako každoročně se v průběhu roku děti připravovaly na zkoušky. Období testů zvládli i v roce 2010
žáci Sluneční školy velice obstojně, což nám jen potvrdilo, že se systematická práce na vzdělání ubírá
správným směrem.
Značnou pozornost jsme věnovali osvojování základních hygienických návyků (obvyklá ranní hygiena
sestávající se z čištění zubů a důkladného mytí rukou). Jednou za čas vyhlašujeme „Washing day“, kdy
na místo poslední vyučovací hodiny mají děti možnost umýt si také vlasy voňavým šamponem. U nás
běžné hygienické návyky totiž rozhodně nejsou v této odlehlé oblasti všeobecně rozšířené.
V mimoškolních aktivitách nebo přestávkách se mohou děti věnovat józe nebo krátké dechové
meditaci podporující soustředění. Škola má k dispozici a neustále obnovuje vybavení vyučovacích
pomůcek, učebnic a sportovního vybavení. Nedílnou součástí organizace volného času kargyackých

dětí se staly také výlety, dětské dny, soutěžní dny ve spolupráci s okolními školami, úklid vesnice,
výsadba stromků apod.

Nutno říci, že i kargyacké děti, potažmo děti z okolí, které školu navštěvují, mají také prázdniny.
Nevyhlašují se pevným termínem, ale korespondují s důležitými událostmi ve vesnici jako je období
sklizně nebo řada náboženských svátků, kterých by se děti měly také účastnit, aby nepřicházely o
spojení s tradicí a řádem běžného života ve svém kulturním prostředí.
V zimním období nabízí škola také výuku pro dospělé. Jedná se především o ženy z doksy
(polonomádského tábora), které jsou mimo zimu v horách s jačími stády a ve vesnici žijí jen v zimním
období. Vzdělání těchto žen je zvláště důležité, protože se často jedná o budoucí matky místních dětí.
Ve škole vyučují zpravidla 3 indičtí učitelé a dva dobrovolní učitelé z Čech. Odpovědností českých
učitelů je kromě vlastní výuky (především angličtiny, počítačů a částečně matematiky) i organizační
zajištění chodu školy a zásobování. Místní učitelé vyučují především hindštinu, tibetštinu, přírodní a
sociální vědy. Ve škole se vyučuje také výtvarná výchova, zpěv s tancem a hry.
Dobrovolní učitelé z Čech
Kromě indických učitelů ve škole vyučují a zajišťují její chod organizačně i dobrovolníci z Čech. Jejich
práce je vzhledem k přírodním podmínkám a zcela jinému kulturnímu prostření velmi náročná. Velkým
přínosem je už dlouhodobá spolupráce s centrem TCC, které se krom jiného specializuje na individuální
profesní diagnostiku využívanou při specifických a ne zcela běžných požadavcích na kandidáty. Přijímacím
řízením procházejí také místní učitelé hlásící se na pozici ve Sluneční škole. V roce 2010 se na pozicích
dobrovolníků vystřídali Petra Kykalová a Radim Špilka, Nikol Žižková a Štěpán Pastula a Štěpán Starha s
Lucií Jesenskou a Tomášem Hučkem.
Dostavba skladu
Škola byla v roce 2010 nově doplněna o malý sklad, ve kterém mohou být uchovávány zásoby. Stavba
byla provedena vesničany pod vedením dobrovolníků Nikol Žižkové a Štěpána Pastuly.

Benefiční , propagační a osvětové akce
K zajištění provozu školy je třeba pravidelně získávat finanční prostředky, bez nichž by provoz školy
nebyl možný. K tomuto účelu slouží benefiční a propagační akce pořádané sdružením, případně jeho
příznivci. Výčet a popis těchto akcí naleznete v textu níže.

Benefiční koncert v Betlémské kapli
Dne 11. 5. 2010 v 19.30 se v Betlémské kapli uskutečnil již druhý benefiční koncert a dražba fotografií,
jejichž výtěžek přispěl k zajištění výuky a celkovému rozvoji školy. Bylo získáno pres 150 000,-Kč.
Zúčastnilo se téměř 300 návštěvníků. Účinkovalo smyčcové kvarteto Lamborghini String Quartet,
Zdeňek Bína a Ondřej Pivec s Organic quartetem. Večerem provázel Jaroslav Dušek.

Benefiční koncert v hospodě U vystřeleného oka
Dne 16.9.2010 se U vystřelého oka uskutečnil benefiční koncert. Zahrála kapela Triglav a mluvilo se o
projektu Sluneční školy a možnostech, jak projektu přispět. Projekt přišla podpořit darem kapela Sto
zvířat a zahrála legendární undergroundová kapela Tonyho Ducháčka "Garage“. Na koncert navazovala
výstava fotografií v místní čajovně a prezentace projektu na Radnici Prahy 3.
Výstava a prodejní akce v obchodním centru Arkády Pankrác 27.4 – 9.5.2010
Díky podpoře firmy Canon a spolupráci s Obchodním centrem Arkády Pankrác bylo možné vystavit 120
fotografií zachycujících kulturu a životní podmínky tibetské menšiny žijící v oblasti Zanskaru ve výšce
nad 4000m. n. m. Občanské sdružení Surya a jeho dobrovolníci přinesli aktuální informace o projektu
ekologické Sluneční školy a životě v Himálaji. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si či zakoupit
vybrané fotografie a nechat si je obratem vytisknout na tiskárně Canon. Výstava byla doplněna
prodejním stánkem, kde bylo možné zakoupit různé výrobky z oblasti Indie i okolních zemí.
Výstavy fotografií
V rámci propagace projektu byla uspořádána i řada výstav. Za zmínku stojí například Výstava
fotografií v Chocni pořádaná manžely Kubíkovými a v Galerii U rudého vola v Brně pořádaná Veronikou
Krátkou.

Cestovatelský festival Kolem světa
Dne 27.-28.11.2010 prezentoval projekt Sluneční školy Štěpán Pastula s Kamilou Hnykovou na 15.
cestovatelském festivalu KOLEM SVĚTA v KD Ládví.
Propagace projektu na internetu
Na webové stránky pravidelně umísťujeme reporty z dění v Kargyaku. V roce 2010 se nám podařilo
sladit fungování webových stránek a sociální sítě Facebook. Anglická verze webu prošla celkovou
korekturou. Zprávy a reporty nově přidané na web se automaticky zobrazují i na Facebooku. Ke konci
roku počet přátel na Facebooku narostl téměř o polovinu.
Přednášky a osvětové akce
Dobrovolníci se po návratu do Čech zapojili do řady přednášek na základních a středních školách, což
se setkalo s příjemnou odezvou ze stran škol, dětí i rodičů. Je vytvářena ucelená nabídka přednášek
pro střední a základní školy. Koordinace přednášek na školách se ujala dobrovolnice Kamila Hnyková.
Prezentace v médiích
Projekt byl v průběhu roku prezentován v celé řadě médií, několika příklady z mnoha může být časopis
Era 21(2010/04), Český rozhlas Praha (27.8.), časopis Stavitel (9. 2. 2010), server Kulturní pecka (28.
01.2010), AB radio (29.03.2010) nebo stavební server ABS portál (25.01.2010).

Finanční přehled
Prostředky na účtech a v hotovosti na začátku roku 2010: 895 tis.
Prostředky na účtech na konci roku 2010: 814 tis.
Příjmy: 1.348 tis.
Výdaje: 1.443 tis.
Příjmy:
Adopce: 327 575Kč = 24,4% (Finanční podpora vzdělávání jednotlivých studentů v rámci programu
symbolické adopce)
Prodej předmětů: 335 323 Kč = 24,9% (Prodej fotografií, kalendářů a drobných předmětů v rámci
veřejné sbírky)
Ostatní dary v rámci veřejné sbírky: 120 936 Kč = 9% (Finanční dary poukázané na sbírkový účet a
příjem ze sbírkových pokladniček)
Program Nepálená cihla: 2 100 Kč = 0,2% (Symbolický prodej nepálených cihel)
Hlavní sponzor: 300 000 Kč = 22,3%
Zahraniční dárci: 4 926 Kč = 0,4%
Pravidelní dárci: 41 666 Kč = 3,1%
Ostatní dárci: 211 688 Kč = 15,7%
Výdaje:
Údržba budovy školy: 22 401 Kč = 2% (zahrnuje i dostavbu skladu)
Náklady na výuku ve Sluneční škole: 239 406 Kč = 17% (pomůcky a platy místních učitelů a školníka)
Náklady na české dobrovolníky vyučující ve škole: 223 804 Kč = 16% (víza, očkování a pojištění,
ubytování, lékárna, jídlo v Kargyaku, provoz satelitního telefonu)
Náklady na dopravu: 217 081 Kč = 15% (zejména doprava učitelů včetně letenek dobrovolníků, zásob a
jídla do školy, včetně dopravy na koních)
Náklady na ubytování a pronájmy v Indii: 16 824 = 1%
Předměty k prodeji a propagaci: 217 389 Kč = 15% (výroba a nákup předmětů a fotografií prodávaných
na benefičních akcích, propagační materiály a služby)
Náklady kanceláře v ČR: 127 078 Kč = 9% (telefony, internet, poštovné, kancelářské potřeby, služby a
vybavení kanceláře)
Personální zajištění projektu: 379 392 Kč = 27% (finanční odměny lidem, kteří na projektu dlouhodobě
pracují a zajišťují jeho chod z ČR a daně a odvody s tím související. Jedná se především o koordinaci
chodu kargyacké školy a práce dobrovolníků, organizaci benefičních akcí, komunikaci s veřejností a
médii, výroba prezentačních materiálů, účetnictví a vedení pokladny, administrativní činnosti,
překlady a další)

Poděkování:
Celý projekt Sluneční školy funguje díky dlouhodobé podpoře manželů Sýkorových a firem Humi
outdoor, Boom tisk, Zátiší group, TCC, Canon, HG sport, Dell, AWH, Občanskému sdružení
Praha12.net a společnosti Massimo Filippi.
Dalším pilířem našeho projektu jsou sponzoři jednotlivých studentů a lidé, kteří svými finančními dary
umožňují zajistit dětem prostředí pro pravidelnou a plnohodnotnou školní docházku.
Radostí našeho projektu jsou lidé, kteří projektu věnují svůj čas a schopnosti. Jsou to dobrovolní
učitelé, kteří tráví více než pět měsíců v naší škole v srdci Himálaje, a mnoho dalších, kteří pomáhají při
přípravě a organizaci výstav, koncertů, přednášek a promítání.
Všem velice děkujeme, neb právě díky jejich času, energii a finanční podpoře provozujeme výuku
v Kargyaku nepřetržitě od roku 2007.

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

