ZÁVEREČNÁ SPRÁVA – VAVROUŠKOVO ŠTIPENDIUM
MENO: Radoslav Kulla

ROČNÍK: 3

NÁZOV PROJEKTU: Kmotrovství na dálku
VÝŠKA ŠTIPENDIA: 8 000 Kč

KRAJINA REALIZÁCIE: India

TERMÍN REALIZACE: 17. 7. 2009 – 20. 8. 2009
CELKOVÉ NÁKLADY: 49 080,- Kč (z Vavrouškova stipendia hrazeno 8000,- Kč)

Popis projektu
Projekt „Kmotrovství na dálku“ občianskeho zruženia M.O.S.T. (ďalej len M.O.S.T.) je zameraný na
podporu tibetských detí, malých mníchov v budhistických kláštoroch, ako aj na podporu starých ľudí
v tibetských exilových dedinkách v oblasti Ladaku v Štáte Jammu a Kamír v Indii. Je postavený na podpore
sponzorov z Českej republiky a Slovenska, ktorí každoročne prispievajú určitou čiastkou na vzdelávanie a
dôstojný život detí, respektíve pokrytie nákladov na živobytie starých Tibeťanov v spomínaných oblastiach.
V poslednej dobe sa organizácia M.O.S.T. snaží podporiť lokálnych producentov tak, že od nich odkupuje
hotové výrobky, ktoré následne distribuuje v Českej republike. Ciele M.O.S.T. sú zachovanie tradícii
tibetských exilantov, podpora tibetských komunít v Indii a propagácia Tibetskej kultúry v Českej republike.

Vykonané činnosti
Mojou úlohou počas pobytu v Ladaku bolo napomáhať členom organizácie M.O.S.T. pri vykonávaní
činností v rámci ich projektov. Nasledujúci zoznam obsahuje aktivity vykonané počas môjho pobytu:
•

Nakrúcanie propagačného spotu pre M.O.S.T.

•

Divadelné predstavenie v kláštore Tiksey s Ivanom Fellerom

•

Odovzdanie dopisov a darčekov od sponzorov malým mníchov v kláštore Tiksey

•

Fotodokumentácia mníchov a výber nových kandidátov do projektu

•

Odovzdanie dopisov a darčekov od sponzorov malým mníchov v kláštore Diskit- fotodokumentácia
vykonaných opráv za posledný rok

•

Návšteva ženského kláštora Nerma a jeho podpora formou zakúpenia boxov na potraviny

•

Nahrávanie CD s tradičnými spevmi v nahrávacom štúdiu v Lehu

•

Návšteva exilových dediniek č. 6 a 12 a odovzdanie finančných prostriedkov od sponzorov

•

Návšteva niekoľkých domácností v exilovom kempe č. 12 spolu s campleaderom a výber vhodných
kandidátov do projektu- video + fotodokumentácia

•

Návšteva továrne v exilovej dedinke č. 12 a tibetský self help shop a nákup výrobkov

•

Administratíva

Prínos pre študenta:
Za veľmi veľké pozitívum považujem fakt, že počas môjho pobytu v Indii som si vyskúšal prácu
v niekoľkých projektoch. V každom z nich som bol plne zapojený a tak som mal priestor naučiť sa
pracovať v rôznych situáciácha podmienkach. Základ úspechu našich aktivít bola bezpochyby dobrá
tímová práca, flexibilita a psychická a fyzická odolnosť. Myslím, že tento pobyt mi pomohol zdokonaliť
sa v každej z týchto oblastí. Práca v rozvojových krajinách má svoje špecifiká, na ktoré sa treba
adaptovať. Pobyt v Indii, ktorá takouto krajinou bezpochyby je predstavoval pre mňa aj v tomto smere
veľmi cennú skúsenosť.
Pre M.O.S.T. znamenala moja prítomnosť v mieste pôsobenia značnú pomoc. Ako náhradník za jednu
z jej členiek som vykonával prakticky všetky činnosti, ktoré by v porípade svojej prítomnosti
vykonávala ona. Naviac, aj po návrate z pobytu ostávam spolupracovníkom M.O.S.T.

Prezentácia výstupu
Prezentácia výstupov sa uskutočnila dňa 14. 10. 2009 v rámci predmetu Blok expertov.

