
Dobrovolnictví v Malém Tibetu
Výuka dětí, pomoc na stavbě,  

odborná asistence v rozvoji školy  14 dní až 6 měsíců



Tradiční dům Socha Buddhy S nůší na dříví

Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože je zde 
kultura, život a geografie velmi podobná Tibetu, říká se mu Malý Tibet – jedná je vlastně 
o poslední místo na světě, kde zůstává tibetská kultura nepotlačena. V nadmořské výšce, 
která neklesá pod 3 500 m n. m., žije na ploše velké jako Česká republika přibližně tolik 
lidí jak v Brně. Přes Malý Tibet procházela kdysi jedna z větví hedvábné stezky a díky 
prosperitě z dávných dob je zde sousta klášterů, stup a paláců, které stojí za to objevit. 
Tradiční život formovaný po dlouhá léta limitovaným množství možností se v posledních 
desítkách let začíná měnit a proto je zde příležitost pomoci proto, aby se z původní kultury 
zachovalo to nejlepší.
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Oprava školní haly odborná asistence Výuka hudebky

Můžete vyučovat děti, pomáhat na stavbě nebo odborně asistovat při rozvoji školy v délce od 14 dnů do půl roku. Dobrovolná 
pomoc je příležitost jak poznat zajímavou zemi a zároveň udělat něco dobrého. Můžete získat nové přátele, zkušenosti a také 
více poznat sám sebe.

Prázdninový dobrovolník – jedná se o čtrnáctidenní 
výuku nebo pomoc na stavbě realizovanou skupinou dobro-
volníků na začátku letních prázdnin bez velkých nároků na 
schopnosti dobrovolníků. 

Akademický dobrovolník – jedná se o minimálně jed-
noměsíční výuku podle dohody nad tématem výuky nebo 
školních osnov realizovatelnou kdykoliv v průběhu školního 
roku s požadavkem na pedagogické zkušenosti nebo vzdě-
lání dobrovolníka.

Odborný asistent – jedná se o individuálně dlouhý pobyt 
zaměřený na rozvoj kapacity zaměstnanců školy v plánování 
a realizaci rozvoje školy s požadavkem na praxi dobrovolníka 
v požadovaném oboru/oblasti.

Ostatní – například fotograf/novinář; zdravotník; dobrovol-
ník, který posbírá příběhy podporovaných rodin z Mulbekhu; 
někoho kdo postaví nové prolézačky; hokejové hřiště a naučí 
děti hrát hokej, bude vyučovat v zimně IT atd.

Dobrovolnická nabídka



Údolí vesnice Mulbekh Děti z vesnice Mulbekh Model nového školního kampusu

Ve vesnici Mulbekh si před dvaceti lety založili tamní obyvatelé školu s vizí: „zajištění dobrého vzdělání 
vlastním dětem v jejich rodném prostředí pomocí intelektuálního, tělesného rozvoje a rozvoje dovedností, 
jakož i ctěním moudrosti morálních, duchovních a kulturních hodnot v moderním, pozitivním a přátelském 
prostředí“.
Pro naplnění vize školy je zpracován komplexní plán rozvoje současné školy zahrnující rozvoj infrastruk-
tury, výuky, financování, personalistiky a organizační struktury, realizovaný v termínu 2011 až 2021. Nový 
školní kampus pro 350 dětí bude energeticky závislý na solární energii, postaven inovovanými tradičními 
stavebními metodami z lokálně dostupných materiálů. Moderní vyučovací schéma umožní dětem jednak 
kontakt s okolním světem, ale také pěstování vztahu k tradiční kultuře. Studium ve škole bude dostupné 
dětem ze všech sociálních vrstev. Škola bude sloužit také jako vzdělávací centrum pro všechny obyvatele 
bloku Shergole, kde žije 3500 obyvatel.V průběhu let 2011 až 2014 se podařilo vystavět 1/5 nového školní-
ho kampusu na jehož realizaci bylo získáno 8,6 milionu Kč od pěti partnerů.
Rozvoj školy podporuje česká organizace Brontosauři v Himálajích finančními prostředky (v termínu 2011 
až 2014 částkou 3,6 milionu Kč), odbornou asistencí při plánování a realizaci rozvojového plánu a zajiště-
ním pomoci od českých dobrovolníků.

Škola Spring Dales Public School

Mulbekh

Malý Tibet



Údolí vesnice Mulbek Celodenní tancování na pikniku Tisíc let stará socha buddhy

Vesnice Mulbekh je první Buddhistickou vesnicí, na kterou narazíte při cestě z Kašmíru do Malého Tibetu. Její dominantou je 
sedmimetrová socha Buddhy vytesaná do kamene před tisíci lety.  V malebných klášterech v okolí vesnice Mulbekh byl natá-
čen film Samsara (2001).

V průběhu pobytu mohou dobrovolníci bydlet ve škole nebo u rodin dětí, které učí, vyrazit společně s dětmi na školní piknik, 
nebo se zúčastnit různých oslav, které ve vesnici probíhají. Po skončení svojí práce mohou dobrovolníci objevovat místní 
kláštery, vyrazit na trek nebo cestovat po Indii.

Vesnice Mulbek



Světlana Nálepková při výuce David Kraus při výuce Ivana Jirešová při výuce

Brontosauři v Himálajích jsou jedinou českou organizací, jejíž rozvojový projekt spolufinancuje 14. Dalajláma. Za Dalajlámovu 
podporu předal v listopadu 2011 Václav Havel Dalajlámovi poděkování. Dalajláma se každé léto setkává se zástupci organi-
zace Brontosauři v Himálajích k diskuzi a potěšení se nad společným dílem.

Od roku 2008 pomáhalo v Malém Tibetu díky Brontosaurům v Himalájích přibližně 150 Čechů. Z mediálně známých osob 
absolvovali cestu David Kraus nebo Světlana Nálepková. Společně s rodinou vyrazili manželé Ivana Jirešová a Viktor Dyk s 
osmiletou dcerou Sofií nebo manželé Martin Bursík a Kateřina Jacques s tříletou dcerou Noemi.

Audience s 14. Dalajlámou

„Cítím jako svou povinnost usilovat o přežití odkazu Václava Havla. Jsem rád, že mi v tom po-
máháte svou nezištnou pomocí dětem z Malého Tibetu“ 

sdělil Jeho Svatost 14. Dalajláma skupině dobrovolníků v červenci 2012.



Organizace Brontosauři v Himálajích podporuje rozvoj školy Spring Dales Public 
School ve vesnici Mulbekh finančními prostředky (doposud 3,6 mil. Kč), odbor-
nou asistencí při plánování a realizaci rozvoje (Martin Knap - architekt - člen týmu 
architektů olympijského stadionu v Londýně) a pomocí od českých dobrovolníků 
(ze známých osob například David Kraus, Světlana Nálepková, Martin Bursík, 
Kateřina Jacques, Ivyny Jirešová, Viktor Dyk).

www.BrontosaurivHimalajich.cz


