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SLOVO
ŘEDITELKY

Vážení přátelé, i letos vám
předkládáme účet ze své činnosti
v roce 2017. V Bělorusku dosud
vládne Alexandr Lukašenko a
nezdá se, že tam v dohledné době
dojde k převratným změnám.
Mnozí z nás to znají z dob
normalizace:
nepozorovatelně
plynoucí bezčasí občas přeruší
nějaké výročí, sem tam rozvíří
nehybnou
hladinu
vlna
demonstrace
nebo
zatčení
některého aktivisty. To jsou také
jediné chvíle, kdy se taková vlna
přehoupne přes hranice Běloruska

a dosáhne až k zahraničním (i rozhodují občané a jejich volení
českým) médiím. A pak zase nic, zástupci, nikoli jen diktátorský
bezvětří, bezčasí.
prezident. A vyrůstají další
generace: mládež komunikuje přes
Naše Občanské Bělorusko však počítač s celým světem, nemůže
zastává názor, že se máme o nevnímat, jak se jejich země liší
zdánlivě nehybnou – a dost možná od jiných. Jsme přesvědčeni, že
spokojenou? – zemi zajímat. Stejně bychom jim měli pomáhat. Ne
jako v někdejším Československu propagandou či ideologií, ale
v sedmdesátých a osmdesátých podporou jejich činnosti, která se
letech tam však pod nehybnou neodvozuje od státu, ale vyplývá z
hladinou plynou různé proudy, přirozené spontánní touhy zlepšit
mnozí lidé jsou přesvědčeni, že se poměry kolem sebe. Podobně
musejí snažit, aby se z Běloruska nám v dřívějších neblahých časech
stala demokratická země, kde pomáhali jednotlivci i instituce
vyspělého západního světa. Máme
co splácet.
Budeme se vám dál snažit
poskytovat informace i o tom
dění v Bělorusku, jehož ohlasy se
za hranice nedostanou – a které
by se mohlo zdát bezvýznamné,
kdybychom nevěděli, že v
nesvobodném státě má svůj
význam každá inciativa, při níž se
lidé seznámí, spřátelí a začnou si
důvěřovat. Sebevědomá občanská
společnost je to jediné, co může
dříve či později nenásilně odstranit
diktaturu. Právě vzniku takové
společnosti se snažíme pomáhat.
Tato pomoc samozřejmě něco
stojí, a proto vás prosíme o pomoc
– a upřímně děkujeme těm, kteří
nám ji poskytli.

Petruška Šustrová:
Předsedkyně správní rady Občanské Bělorusko

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

OBČANSKÉ BĚLORUSKO

// 4

SITUACE V BĚLORUSKU V
ROCE 2017

Jednou
z
nejvýznamnějších
událostí loňského roku byly
protesty běloruských občanů proti
tzv. “Dani z příživnictví”. Tuto
nesmyslnou daň uvalila běloruské
vláda na své občany v domnění,
že tím bude moci úspěšně bojovat
proti různým druhům nedaněných
přivýdělků. Na seznam občanů,
který však vláda připravila se
dostaly statisíce lidí, z nichž
valná většina tam byla uvedena
omylem. Tyto vládní kroky pak
způsobily, že nespokojení občané

vyšli poprvé po dlouhé době
do ulic. Protesty se odehrávaly
zejména ve velkých městech a
zpočátku proti nim vláda příliš
nezasahovala. Tvrdý zásah si
však vyžádaly hlavní protest 25.
března, kdy největší protest svého
druhu běloruská vláda rozehnala
silou. Byli zatčeni prakticky
všichni vůdci opozice a více než
100 občanů, novinářů a aktivistů
bylo odsouzeno k trestům odnětí
svobody a vysokým pokutám.
V zjitřené atmosféře protestů a

celkového společenského napětí
se běloruské bezpečností síly
rozhodly vytvořit precedent a
na konci března zatkli celkem 35
běloruských občanů, v minulosti
spjatých zejména s dnes již
rozpuštěnou organizací Bílý
legion, a obvinili je z nelegálního
ozbrojování
a
přípravy
ozbrojených masových nepokojů.
Celý
zátah
bezpečnostních
sil a jimi předložené důkazy
vzbuzovaly již od počátku velké
pochybnosti a v průběhu dalších
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SITUACE V BĚLORUSKU V
ROCE 2017

měsíců pak byli všichni obvinění
postupně propouštěni, protože
bezpečnostní síly se svými
tvrzeními neobstály u soudu.

tvrdé potlačení protestů proti tzv.
“Dani z příživnictví” na jaře 2017.
Reakce evropských zemí se sice
nesla v duchu formálních protestů,
ale na stejné úrovni pak i nadále
Rok 2017 se nesl ve znamení probíhala jednání o obchodních
neustálého
zlepšování otázkách.
diplomatických a ekonomických
vztahů se Západem. A to i Hlavním cílem represí ze
navzdory neměnné situaci v strany běloruského režimu se
oblasti lidských práv - což se v průběhu roku staly zejména
týká zejména volebního procesu, novináři, aktivisté a přední
svobody slova a např. otázky trestu představitelé odborových svazů.
smrti. Nic na tom nezměnilo ani Ti poslední zejména v obavách

z koordinovaných sociálních
protestů v průběhu jara. Politicky
motivovaná trestní řízení byla
zahájena proti představitelům
nezávislých odborů REP, na
základě obvinění z neplacení daní.
Tato obvinění běloruská vláda
již v minulosti několikrát využila
proti některým aktivistům či
představitelům opozice.
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NAŠE PROJEKTY

Projekty Občanského Běloruska
se dlouhodobě věnují podpoře
a rozvoji občanské společnosti v
Bělorusku skrze přímou spolupráci
s
nevládními,
neziskovými
iniciativami a organizacemi. S těmi
Občanské Bělorusko pracuje na
budování jejich kapacit a rozvoje
jejich schopností skrze semináře,
vzdělávací tréninky, formou
přímé pomoci skrze minigranty a
v neposlední řadě i skrze výměnu
zkušeností v průběhu studijních
cest do ČR pro vybrané aktivisty.

Aksakovschina
Borovljany

Vitebsk

Mogilev

Hrodno
Minsk

Brest

Gomel

přednášelo pro 135 studentů
vysokých i středních škol
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18
2

18 na míru šitých tréninků

Podpora 2 ekologických
kampaní v Bělorusku

10
metodologické vedení 10
iniciativ

NAŠE
AKTIVITY V
ROCE 2017

5
5 hromadných workshopů
pro 75 aktivistů z 25
různých iniciativ

2
2 studijní cesty do ČR
pro běloruské aktivisty a
novináře

6 minigrantů pro 7
iniciativ

60,000
60,000 Kč z veřejné sbírky bylo
rozděleno na podporu politicky
pronásledovaných osob

6

163
163 diagnosticko-konzultativních
setkání s iniciativami a aktivisty po
celém Bělorusku.
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
Občanské Bělorusko spravuje veřejnou sbírku,
díky níž podporuje osoby perzekuované režimem
a jejich rodinné příslušníky. Libovolnou částku,
jednorázově i pravidelně, můžete poukázat na

2900120912/2010

PODPORA NOVINÁŘŮ
V
posledních
letech
se
zintenzivňují
represe
proti
novinářům, kteří pracují pro
zahraniční média. Novináři jsou
často zastrašováni s cílem zabránit
jim v získávání objektivních
informací o aktuálních tématech,
která jsou důležitá pro běloruskou
společnost. Tito novináři jsou však
často jediní, kdo píší o tématech
jako je korupce a rozkrádání
státního majetku, o problematice
LGBT komunity v Bělorusku,
ekonomických
problémech
a porušování lidských práv.
Občanské Bělorusko se v roce 2004

stalo jedním ze spoluzakladatelů
Evropského rádia pro Bělorusko
(nyní Euroradio), které sídlí ve
Varšavě. Stanice je zaměřena
na mladé posluchače (18 – 35
let), proto kromě zpravodajství
a publicistiky v běloruštině
nabízí kvalitní hudební program
(včetně české hudby) a podílí
se na řadě akcí zaměřených na
podporu běloruských nezávislých
kapel, z nichž některé jsou v
nemilosti režimu. V programu
rádia nechybějí autorské pořady
věnované různým hudebním
žánrům, rozhovory s hosty a

soutěže pro posluchače. Podle
posledních průzkumů poslouchá
v Bělorusku tuto stanici téměř 480
000 lidí.
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Demas

Green Network
Belarus

Visa-free Europe

Solidarity with
Belarus Information
Office

Občanské Bělorusko
je zakládajícím
členem Asociace pro
podporu demokracie
a lidských práv DEMAS, ve které
se sdružilo 11
českých nevládních
organizací
dlouhodobě se
věnujících podpoře
demokratizace,
lidských práv a
občanské společnosti
v ČR i v zahraničí.

Je partnerství
ekologických
organizací, aktivistů,
iniciativ a odborníků,
kteří společně tvoří
síť, jejímž cílem je
rozvoj ekologického
hnutí v Bělorusku,
a která má vliv
na rozhodování o
životním prostředí
na místní, národní i
mezinárodní úrovni,
která monitoruje a
řeší otázky spjaté s
životním prostředím
a do tohoto procesu
zapojuje občanskou
společnost.

Jsme členy koalice
Visa-Free Europe,
která se snaží tlačit
na proces liberalizace
vízového režimu pro
státy východního
partnerství jako jsou
např. Bělorusko,
Ukrajina, Gruzie,
Moldavsko, Arménie
či Ázerbájdžán).

Je nezávislá nevládní
organizace založená
v roce 2011 ve
Varšavě. Dlouhodobě
spolupracuje s
běloruskými i
mezinárodními
novináři s cílem
překonat izolaci
Běloruska a
udržovala s ním
spjatá témata v
zorném úhlu světové
veřejnosti.

www.demas.cz

www.greenbelarus.info

www.visa-free-europe.eu

www.belarusinfocus.info
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TRANS

Program transformační
spolupráce poskytuje
ČR možnost
propojovat politickou
a programovou rovinu
lidskoprávní aktivity.
Úkolem programu
je vybírat, řídit a
financovat projekty a
aktivity na podporu
lidských práv a
transformace v souladu
s cíli a prioritami České
republiky. Obsahem
projektů je vzdělávání,
šíření informací a
sdílení české zkušenosti
se společenskou
transformací, případně
jiné formy pomoci a
podpory ohroženým
obráncům lidských
práv či obecněji

www.mzv.cz

The National
Endownment for
Democracy

zástupcům občanské
společnosti. Program
je budován na
principu partnerství
a spolupráce s
občanskou společností,
nevládními
organizacemi, místní
veřejnou správou,
médii či vzdělávacími
organizacemi. Forma
a náplň projektů
vždy reflektuje místní
podmínky a specifické
potřeby v přijímající/
cílové zemi. Politika
podpory lidských
práv a transformační
spolupráce je řízena
a financována
Ministerstvem
zahraničních věcí
České republiky.

The National
Endownment for
Democracy je
soukromá, nezisková
nadace, která se
dlouhodobě věnuje
podpoře rozvoje
demokracie a
demokratických
institucí ve světě.
Byla založena v roce
1983 a je financována
Kongresem USA.

www.ned.org
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

NÁKLADY
Kancelářské potřeby a drobný materiál
Cestovné zaměstnanců
Náklady na vysílání Evropského Běloruského rádia
Náklady na rozvoj občanského aktivismu
Přímá podpora běloruským občanům
Přímá podpora věžněným
Cestovné pro partnery a experty
Pronájem kanceláře ČR
Telefon, internet
Kopírování, tisk
Koordinace a asistence
Web
Poštovné
Překlady a tlumočení
Ekonomické poradenství
Audit
Mzdové náklady
Daně a poplatky
Bankovní poplatky
Víza
Pojištění
Členské příspěvky DEMAS
Kurzové ztráty

Celkem

2017
20,541.00
90,466.00
3,496,000.00
515,744.00
666,359.00
60,000.00
136,670.00
80,000.00
60,816.00
10,616.00
445,100.00
16,123.00
9,110.00
107,648.00
95,197.00
18,150.00
32,900.00
2,400.00
16,032.00
11,244.00
1,647.00
9,000.00
25,448.00

5,927,211.00

VÝNOSY
Dotace MZV
Příspěvek NED
Dary sbírka
Kurzové zisky
Jiné výnosy

Celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

4,596,000.00
1,224,819.00
43,250.00
7,098.00
58,658.00

5,929,825.00
2,614.00
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MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ
BĚLORUSKO BĚLOHORSKÁ 27

ROZVAHA

IČ 26996570
Praha 6, 16000, sdružení

Rozvaha dle 504/2002 Sb. // k 31.12.2017 //
v tisících Kč

AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
AKTIVA CELKEM

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Číslo
řádku
001
021
027
040
051
052
055
071
072
074
082
Číslo
řádku
001
006
007
008
009
010
021
022
024
026
045
046
047
048

Účetní období
stav k prvnímu dni
26
26
26
417
24
0
24
393
8
385
443

k poslednímu dni
26
26
26
214
22
5
17
192
78
114
240

Účetní období
stav k prvnímu dni
k poslednímu dni
120
123
120
123
xxxxxxxxxxxx
3
2
xxxxxxxxxxxx
118
120
323
117
80
2
62
2
17
0
1
0
243
115
40
30
203
85
443
240
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MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ
BĚLORUSKO BĚLOHORSKÁ 27

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

IČ 26996570
Praha 6, 16000, sdružení

VZZ dle 504/2002 Sb // k 31.12.2017 //
v tisících Kč // Od: 1.1.2017 - Do: 31.12.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek
Ostatní služby
Osobní náklady
Mzdové náklady
Daně a poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Kursové ztráty
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
Ostatní výnosy
Kursové zisky
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

Běžné období

Číslo
řádku
001
002

Hlavní
5 927
5 828

Celkem
5 927
5 828

003

20

20

008
013
014
019
020
021
025
027
028
035

5 808
32
32
1
1
57
25
2
30
9

5 808
32
32
1
1
57
25
2
30
9

036

9

9

039
040
041
042
043
045
048
052
054
061
062
063

5 927
5 930
4 596
4 596
1 268
1 268
66
7
59
5 930
3
3

5 927
5 930
4 596
4 596
1 268
1 268
66
7
59
5 930
3
3

HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ A ČLENOVÉ SDRUŽENÍ
Petruška Šustrová, direktorka
Jan Ruml, 1. vicepresident
Petr Bratský, 2. vicepresident
Martin Vidlák, revizor sdružení
Jaromír Štětina

KONTAKT
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
Žitná 27, 110 04, Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 774 522 733
E-mail: info@civicbelarus.eu
www.civicbelarus.eu
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