MARATON PSANÍ DOPISŮ 2018
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PROJEKTU AMNESTY INTERNATIONAL ČR*

*VYPRACOVÁNO K 21. 1. 2019

ROK 2018 = REKORD V POČTU RUČNĚ PSANÝCH DOPISŮ

Díky!
Obrovské díky patří vám všem, kdo jste si našli chvilku postavit se za obránkyně lidských práv, které se staly
obětmi bezpráví jenom proto, že stejně jako vy neúnavně bojují za práva jiných.
Skoro tři stovky lidí v Česku to s podporou práv ostatních dotáhlo tak daleko, že uspořádalo vlastní maratonskou
akci, na které se psaly dopisy na podporu těchto lidí. Podařilo se vám ručně napsat naprosto neuvěřitelných 16 637
dopisů!! Je to váš úspěch, protože jste dokázali přesvědčit své přátele, kolegy, spolužáky, studenty, rodinné
příslušníky či sousedy, aby sedli a ručně napsali dopis možná nejpodivnějšímu adresátovi, na kterého se kdy obraceli.
Zkuste si takový počet dopisů představit na jednom místě, do naší Amnesty kanceláře by se určitě nevešly. Stejně
to asi vypadá v prosinci a v lednu v kancelářích prezidentů a ministrů reprezentujících represivní režimy, ale i ve
vězeňských celách. Každý podpis je jako kapka a společně můžeme vytvořit moře a oceány, které symbolicky
zaplaví zmíněná místa.
Okamžiky jako počítání dopisů napsaných na maratonských akcích v Česku, pročítání ohlasů od Vás – pořadatelů
Maratonu psaní dopisů – mě jen utvrzují v tom, že naše práce má skutečně smysl. Že za každou akcí stojí její
pořadatel a za každým napsaným dopisem stojí jeden člověk a všichni jsou to lidé, kteří věnovali kus svého času do
něčeho, co není samozřejmé! Znamená to, že nejen ve světě, ale i v České republice jsou tisícovky lidí, kteří věří,
že bránit lidská práva a základní hodnoty jako jsou spravedlnost, svoboda, pravda a solidarita je i v dnešní době,
a možná právě v dnešní době, nezbytné.
Ale Maratonem naše práce rozhodně nekončí, naopak. Jsme v plné síle a pohánění vaší motivací jsme odhodlaní
pokračovat v naší lidskoprávní misi i v roce 2019 a budeme rádi, když v tom budeme společně s vámi. Protože,
upřímně, bez vás by Amnesty International – lidskoprávní hnutí – nikdy nebylo tím, čím je. Naše práce je postavená
na vás, lidech, kteří spolu s námi chtějí dělat svět krůček po krůčku o trochu lepším místem.

Obrovské díky patří i celému týmu Amnesty International, všem dobrovolnicím, dobrovolníkům, stážistkám a
stážistům, bez jejichž nasazení, entusiasmu a dobré nálady by letošní Maraton psaní dopisů zdaleka nebyl takovým,
jakým byl!

Žaneta Sladká
Koordinátorka kampaně Maraton psaní dopisů

Veronika Gosťová, stážistka v Amnesty International
Podílet se na organizaci Maratonu psaní dopisů mi ukázalo, jak práce dokáže naplňovat
člověka nadějí v lepší společnost. Tato kampaň je skvělou ukázkou toho, že lidem na druhých
záleží a chtějí pomáhat i v této uspěchané době. Na těchto případech si lidé uvědomují, jak
křehká je demokracie a svoboda. Je velmi důležité, abychom nezapomínali, že náš způsob
života není samozřejmostí.

Michaela Dzurmanová, stážistka v Amnesty International
Maraton psaní dopisů má úžasnú myšlienku a každoročne skvelé ohlasy. Presne viete, komu
chcete pomôcť a núti Vás premýšľať trochu inak. Ľudské práva sú to najcennejšie čo máme a
je dôležité za nich bojovať. Ako stážistka som mala možnosť spolupodieľať sa na organizácii
Maratonu a bola to pre mňa skvelá skúsenosť. Je milé vidieť, že aj napriek dnešnej
uponáhľanej dobe sa ľudia o túto problematiku zaujímajú a chcú podporiť dobrú vec.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Září

Interní plánování, příprava webu (grafika + texty), spolupráce s dalšími sekcemi a partnerskými
organizacemi (Erasmus Student Network, Skaut, Olympiáda lidských práv, vysokoškolské spolky,
Česká rada dětí a mládeže aj.).

Říjen

Spuštění a tvorba nového webu, hromadné oslovení aktivistů, škol, příznivců partnerských
organizací, příprava materiálů (manuály, karty k případům, vzorové dopisy, plakáty, lampiony aj.).

Listopad

Příprava a rozesílání materiálů, mapa akcí na webu, telefonické instrukce organizátorům, pořádání
workshopů pro organizátory, šíření na sociálních sítích.

Prosinec

Rozesílání materiálů, telefonické instrukce organizátorům, šíření online petice, tvorba a odesílání
formuláře zpětné vazby, pořádání workshopů pro organizátory maratonu. 10. – 18. prosinec –
oficiální termín pro realizaci akcí Maratonu psaní dopisů.

Leden

Vyhodnocování zpětné vazby, tvorba a rozeslání závěrečné zprávy a rozesílaní dopisů.

PŘÍPADY

Gulzar Dujšenová (Kyrgyzstán)
Bojovnice za práva lidí
s hendikepem

Marielle Francová (Brazílie)

Atena Daemiová (Írán)

Zavražděná radní, která

Vězněná bojovnice proti

bojovala za práva LGBT+,

trestu smrti

černošských žen a chudých lidí

Nonhle Mbuthumová (JAR)
Ohrožovaná bojovnice
proti těžbě

Vitalina Kovalová (Ukrajina)

Me Nam (Vietnam)

Ohrožovaná bojovnice za

Vězněná blogerka

práva LGBT+

PROPUŠTĚNA

NÁSTROJE PRO ÚČASTNÍKY A ORGANIZÁTORY AKCÍ
Vitalina Kovalová (Ukrajina)

CESTA ORGANIZÁTORA MARATONSKÉ AKCE:

Me Nam (Vietnam)

Registrace na webu (vytvoření osobního profilu organizátora, zaslání e-mailu s odkazem na profil)
Možnost doplnit podrobnější informace o plánované akci
Doručování materiálů organizátorům poštou (na vyžádání)
Realizace akce
Zaslání zpětné vazby (vyplněním formuláře na profilu organizátora)

PŘEHLED PODPŮRNÝCH MATERIÁLŮ:
Manuály:
Obecný „JAK NA MARATON“ (info o akci, o

Plakáty

případech, výsledky z loňského roku, dojmy

Letáček

organizátorů aj.)

Karty k případům (různé jazyky)

Specializovaný „JAK NA MARATON PRO ŠKOLY“

Vzory dopisů (různé jazyky)

Specializovaný „JAK NA MARATON PRO SKAUTY“

Videa

Praktický „MŮJ MARATONSKÝ DEN“ (checklist,

Lampiony

tipy na propagaci/realizaci, instrukce jak psát

Obrázky a fotky

dopis aj.)

Seznam účastníků akce

K propagaci „MEDIA KIT“

Podrobné informace o případech

MATERIÁLY OBDRŽENY

poštou
v kanceláři
staženy on-line

Většina nástrojů byla dostupná a distribuovaná elektronicky prostřednictvím webu maraton.amnesty.cz nebo e-mailu.
Organizátoři akcí měli možnost požádat o zaslání materiálů poštou.

PROPAGACE
Maraton psaní dopisů jsme propagovali prostřednictvím několika kanálů:
Mailing členům a podporovatelům AI

Impuls, 13 online nebo tištěných periodik, včetně Mladé

Hromadné oslovení škol, skautských oddílů, účastníků

fronty DNES nebo Blesk.cz.

Olympiády lidských práv, České rady dětí a mládeže

Sociální sítě – propagace Maratonu na Facebooku,

nebo studentů prostřednictvím vysokoškolských spolků.

Instagramu a Twitteru AI ČR

Představení Maratonu na akcích partnerských organi-

Podpora propagace akcí v regionech – organizátoři

zací – Olympiáda lidských práv, Miquik (skautské

jednotlivých akcí dostali tipy a podklady (plakáty, videa,

setkání), přednášky na školách, akce k 17. listopadu.

vzor tiskové zprávy aj.) ke zvýšení povědomí o své akci,

Média – o konání Maratonu psaní dopisů informovali

veřejné akce byly propagovány přes kanály AI.

Seznam TV i Česká televize, 5 rádií, mimo jiné i Rádio

JAK MARATON PROPAGOVALI ORGANIZÁTOŘI:

sociální sitě
plakáty
web
jiné
rádio
TV

PŘEHLED AKCÍ
V ČR bylo zaregistrováno 467 akcí v 76 městech a obcích. Z celkového počtu registrovaných organizátorů letošního
Maratonu psaní dopisů předpokládáme, že se podařilo uskutečnit 294 akcí. Čtvrtina akcí byla propagována jako veřejně
přístupná, ostatní se konaly pro uzavřený okruh lidí (školní, oddílové, rodinné atd.). Až 149 organizátorů pořádal/a
Maraton psaní dopisů již v předchozím roce/předchozích letech.

ZE VŠECH REGISTROVANÝCH

uskutečněné akce
nepotvrzené akce*

*Zaregistrované akce, o jejichž realizaci bohužel nemáme údaje.

CHARAKTER POŘÁDANÝCH AKCÍ:

veřejné akce
neveřejné akce

MAPA AKCÍ:

Veřejné
Neveřejné
Zahajovací akce

KDO AKCE POŘÁDAL?

školy (učitelé a žáci ZŠ, SŠ, VŠ)
jednotlivci (rodina, přátelé)
komunity (skaut, farnosti,
komunitní centra)
organizace (knihovny, kavárny,
čajovny, veřejná místa)
místní skupiny Amnesty
International

KOLIKRÁT POŘÁDALI ORGANIZÁTOŘI MARATON V PŘEDCHOZÍCH LETECH?

vícekrát
jednou
dvakrát
ani jednou

POČET DOPISŮ
Celkem bylo evidováno 16 637 napsaných či ručně podepsaných dopisů, které byly odeslány úřadům nebo přímo
vězněným či pronásledovaným lidem a jejich blízkým. Dalších 8 471 dopisů bylo podepsáno online. Celkem se nám tedy
podařilo shromáždit 25 108 dopisů.

25 108

podepsané online
ručně psané

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLNÍ AKCE:
1.

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo

874 dopisů

2.

Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola Kyjov

763 dopisů

3.

Gymnázium Jihlava

548 dopisů

4.

Školní skupina Amnesty International Chotěboř (Gymnázium Chotěboř)

490 dopisů

5.

Gymnázium Velké Meziříčí

379 dopisů

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE:
1.

Místní skupina Amnesty International Karviná

1900 dopisů

2.

Zahajovací událost Maratonu psaní dopisů

400 dopisů

3.

Alena Nesnídalová, soukromá akce

300 dopisů

4.

Místní skupina Amnesty International Brno

203 dopisů

5.

Místní skupina Amnesty International Olomouc

150 dopisů

OBLÍBENOST PŘÍPADŮ

JAR

Írán
Brazílie
Kyrgyzstán
Ukrajina

ZPĚTNÁ VAZBA ORGANIZÁTORŮ
Ve formuláři měli organizátoři možnost vyjádřit míru spokojenosti v rámci následujících oblastí:
•

výběr případů a informace o nich

•

podpora ze strany kanceláře AI ČR

•

webová stránka maraton.amnesty.cz

•

materiály pro organizátory

•

motivace pro zapojení do Maratonu

•

Obecně i pro každou kategorii zvlášť mohli připojit vlastní komentář

Výběr případů a informace o nich:

Podpora ze strany kanceláře AI ČR:

nejlepší

nejlepší

velmi dobré

velmi dobré

dobré

dobré

slabé

špatné

špatné

slabé

Webová stránka Maratonu a profil organizátora:

Materiály pro organizátory:

nejlepší

nejlepší

velmi dobré

velmi dobré

dobré

dobré

slabé

slabé

špatné

špatné

FINANCOVÁNÍ ZNÁMEK

Naprostá většina organizátorů a organizátorek dokázala odeslat dopisy samostatně – na známky přispěli sami
účastníci na akcích (případně dopisy sami odeslali), v některých případech poštovné hradil zčásti nebo zcela sám
organizátor či organizátoři zvolili možnost odeslání dopisů prostřednictvím kanceláře AI ČR.

JAK ORGANIZÁTOŘI FINANCOVALI ODESÍLÁNÍ DOPISŮ?

účastníci přispívali do kasičky
uhradil organizátor/organizace
odesláno do AI

účastníci odesílali sami
jinak (benefiční prodej,
vstupné..)

FOTKY Z AKCÍ ORGANIZÁTORŮ

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a
Církevní základní škola, České Budějovice

Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo

Evangelická církev v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec

Poslanecká sněmovna, Praha

Opavské zastupitelství dětí a mládeže, Opava

MOTIVACE ORGANIZATORŮ ZAPOJIT SE
Daniel Molnár, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze
Věřím, že úsilí každého jednotlivce pomoci dobré věci má smysl a o to větší je naděje na
úspěch, o co víc jednotlivců se ve svém úsilí spojí. Zorganizovat Maraton psaní dopisů je
jednoduché a naděje na účinek a úspěch je vysoká. Skvělý pocit. 84 dopisů získaných
během akce, kde se účastnilo cca 100 lidí není vůbec špatný výsledek. Zapojilo se
spontánně i několik dětí z našeho sboru.
____________________________________________________________
Milan Freiberg, Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
Prospěšná věc, která nestojí tolik energie, ale může pomoci. Na mnoha případech jsme se
přesvědčili, že dopisy mohou přispět k zmírnění nebo odpuštění trestu nebo pomohou k
propuštění vězněných aktivistů. A jsem přesvědčen, že Maraton je krásná příležitost
výuky lidským právům a občanské angažovanosti. Organizátoři na školách vítali Maraton
k rozvoji v předmětech jako občanská výchova, angličtina nebo zeměpis.
____________________________________________________________
Magdaléna Bušová, Biskupské gymnázium Brno a MŠ
Zajímám se o sociální problémy a lidská práva. Jakožto studentka ale nemám moc
finančních prostředků ani času se aktivně zapojit do nějakého hnutí nebo jej finančně
podpořit. Proto jsem využila možnosti pomoci a zapojit se aspoň jednorázově a uspořádat
Maraton. Vzkaz? Je to věc malá, kterou zvládne s trochou úsilí každý, ale dokáže změnit
velké věci a je to super zkušenost do budoucna :-).
____________________________________________________________
Marek Winter, čajovna Domeček na Kopečku
Do Maratonu jsem se zapojil především proto, že je to věc, která upozorní na hrubé
porušování lidských práv v celosvětovém měřítku. Představuji si, jak to vlastně vypadá,
když se odpovědným osobám plní schránky a psací stoly desítkami tisíc dopisů z celého
světa, které jim říkají: "Víme o tom a nelíbí se nám to!" Akce je ze strany organizátorů
parádně připravena, podklady a instrukce jsou srozumitelné, takže stačí jen chtít!
_____________________________________________________________

Eliška Perutková, Skautská klubovna Kelč
Do organizace jsem se zapojila z jednoho prostého důvodu – udělat něco pro druhé. Když
jsme měli skautskou besídku, pustila jsem motivační video celému našemu středisku a
pozvala je další den na psaní. Nepřišli všichni, ale přišlo jich dost a jsem za to hrozně
ráda. Před Vánoci to mělo krásnou atmosféru. Lidem, kteří se organizace bojí, bych
chtěla vzkázat, že není důvod. Já jsem si vše nachystala a připravila sama, a přitom
jsem úspěšně splnila všechny zápočty a „předvánoční stres“. Váš Maraton může být
malá akce, ale ve výsledku to je obrovská věc.

VYBRANÉ DOJMY A ZKUŠENOSTI ORGANIZÁTORŮ
Děkujeme všem organizátorům Maratonu psaní dopisů za sdílení jejich dojmů a komentářů ve zpětné vazbě.
Robin Braun, Gymnázium Jateční 22, Ústí nad Labem
Mojí největší motivací je sama možnost pomoci někomu, kdo je ode mne oddělen třeba celým oceánem, ale zároveň je
mi možná lidsky ohromně blízko. Přináší mi pocit sounáležitosti i něčeho smysluplného a zásadního. Je to vědomí, že
pár okamžiků, minut, hodin, snad dnů strávených nad dopisy namísto bezpředmětných zábav možná někomu změní celý
život. Volba mezi hrstkou prázdných slov kdesi nad sklenkou v baru, nebo vlastním podpisem v dopise za práva
neskutečně odvážných lidí je proto volbou mezi chvilkovým potěšením a trvalým uspokojením. Nad tolik prostým
výběrem nezaváhám ani nejmenší chvilku, protože každé inkoustem vykreslené písmenko má smysl.
Tereza Soldátová, Domeček Šrot, Milevsko
Bylo to úžasné. Noc předtím jsem nemohla spát a bála se, že k nám nikdo nepřijde. Na FB událost nám totiž reagoval
malý počet lidí a ani pravidelné příspěvky nezvedly aktivitu pozvaných. Nakonec ale přišlo skoro dvacet lidí, zajímali se,
strávili s námi krásné nedělní odpoledne a všichni jsme si to užili. Podařilo se nám napsat dohromady 40 dopisů, tak
jsme rádi, že jsme alespoň malou měrou přispěli dobré věci. Doufáme, že se situace letošních hrdinek zlepší!
Anna Marie Horáková, Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice
Celá akce má úžasnou myšlenku. Přesně víte, komu pomáháte a do dopisu můžete vložit mnohem více emocí než třeba
do peněžní podpory. Budu ráda, když se myšlenka celého Maratonu dostane mezi mnohem více lidí, protože spoustu z
nich raději dělá, že se jich to netýká... A to není pravda!
Tereza Hniličková, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice
Celá akce má nosnou myšlenku, pomoci, a to je hlavní, o co nám šlo. Přiblížit studentům téma lidských práva a zapojit
je do dobré věci.

Blanka Hrochová, Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany
Smysluplná akce, která nutí v předvánočním shonu přemýšlet trochu jinak.
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
Jsem neskutečně rád, že existuje organizace, která se zabývá takhle důležitou věcí. Osobně jsem přesvědčen, že lidská
práva jsou to nejcennější, co máme. Baví mě za ně bojovat. Díky této akci jsem si přečetl LZPS a VDLP OSN 1948.
Myslím, že mě to neskutečně motivovalo, protože — a doufám, že to není pouze dětský sen —, chtěl bych jednou
pracovat pro Amnesty jako advokát. A protože v materiálech bylo nádherně popsané, jak můžeme propagovat ve školách
akci, udělali jsme to. Možná proto byl počet vybraných dopisů třikrát vyšší, než jsem čekal. Jsem rád, že se tolik
spolužáků a kamarádů dozvědělo o tom, že ne všude ve světě se mají tak dobře, jako se máme my.
Klára Odehnalová, Bar Malá scéna, Ústí nad Orlicí
Velice vydařená akce, účastníci byli moc nadšeni, že i v našem malém městě se něco takového zorganizovalo :) Jsem
moc ráda, že jsme se mohli zapojit.
Lucie Kuňáková, Střední pedagogická a zdravotnická škola, Krnov
Jsem ráda, že jsem se zapojila. Ze začátku jsem vše zvládala sama, ale v té škole, kde je spousty lidí už je opravdu
potřeba více lidí. Byla to zkušenost a měla spoustu skvělých ohlasů. Už v ten den se mě spolužačky ptaly, jestli hodlám
udělat to stejné i příští rok. Děkuji za příležitost udělat něco víc než jen sdílet či sem tam přispět. Lidská práva přinesla
opět jiný pohled na svět.
Marie Bušinová, Fara Vlkoš
Myslím, že akce proběhla skvěle! Nečekala jsem, že se i v tuto uspěchanou dobu najde tolik lidí, kteří budou chtít
podpořit dobrou věc. Byla jsem mile překvapena, že se lidi o tuto problematiku zajímali a většina jich akci podpořila i
tím, že dopis opravdu přepsala – nejen podepsala.
Emma Konečná, Matiční gymnázium, Ostrava
Je to výborný nápad, jen, jak už jsem zmiňovala – pro mne, jako studentku a pár kantorů, kteří mě podporovali, byla
organizace a zapojení různých věkových skupin z naší školy docela náročná. Pro příště ale víme, do čeho jdeme, moc se
těšíme a máme nadějné vyhlídky.
Jana Lantová, Gymnázium Krnov
Každoročně se studenty do Maratonu zapojujeme. Je to skvělá akce, která má vždy velký ohlas. Studenti poznají, že i
oni mohou pomoci někomu na druhé straně světa a ani je to nestojí tolik námahy. Rozvíjí se o u nich solidarita,
sounáležitost, tolerance, ochota pomoci ... Moc nás těší, že každým rokem se k Maratonu přidávají nejen samotní
studenti, ale také jejich rodinní příslušníci.

