
Upozornění: Vyplněnou Přihlášku ke kandidatuře, včetně podpisů členů/ek podporujících kandidaturu, 
zašlete na adresu kanceláře AI ČR do 14 dnů před konáním valné hromady (do 25. 9. 2020). Přihlášku ke 
kandidatuře je možné místo odeslání klasickou poštou naskenovat a zaslat jako přílohu emailu na 
valnahromada@amnesty.cz rovněž do 14 dnů před konáním valné hromady (do 25. 9. 2020). Jména 
podporovatelů/ek kandidatury nebudou zveřejněna. 
Upozorňujeme také kandidáty/ky o povinnost informovat VH prostřednictvím této přihlášky o případném 
členství v politické straně/hnutí, a to na základě rezoluce schválené VH 2018 „Nepolitická Amnesty“. Tuto 
povinnost lze splnit uvedením členství a strany/hnutí v kolonce „další informace“. Více informací viz 
přiložená rezoluce. 

 

Přihláška ke kandidatuře do Správní rady (SR) Amnesty 

International ČR 

 
Jméno: Mgr. Dana Nalevanková  

 

E-mail: nalevankovadana@gmail.com 

 

Program kandidáta/ky do SR: 

 

• Podpora a komunikácia s regiónmi a reginálnymi skupinkami,  
 

• Kooperácia s aktivistmi a aktivistkami, ich podpora, komunikácia s nimi, predávanie 
informácii, zapojenie a hlavne motivácia  

 

• Komunikácia s členmi a členkami hnutia  
 

• Komunikácia s AI ČR 
 

• Riešenie konfliktních situácií, prípadne medziľudských vzťahov  
 

 

 

Předchozí zapojení v AI ČR: členství ve skupině, správní radě, dozorčí radě, 

zaměstnanec/kyně, lektor/ka vzdělávání k lidským právům, aktivista/ka, 

stážista/ka, atd. 

 

• Stážistka v HRE  

• Aktivistká členka  

• Členka Pražskej Amnesty skupinky 

• Koordinátorka prepisovania petic, ich zberu a následného spracovania  

• Koordinátorka ,,Zahajovací akce Maratonu psaní dopisů“, (2018, 2019).  

• Lektorka vzdělávacích workshopov AI 

• Aktivistka a dobrovoľníčka, podieľanie sa na akciách AI, stánkovanie(Korzo 

národní, festivaly, spoluorganizovanie Maratonu psaní dopisů, pomoc při 

organizácii ľudsko právnych vzdelávacích workshopov, zber dát pri 

evaluácii projektov, organizácia živých knihoven) 
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Další informace: 

 

Vyštudovala som  odbor Sociálna práca na Prešovskej univerzite v Prešove. Následne som bola 

prijatá na absolvenskú stáž práve do Amnesty International v Českej republike, na pobočke 

v Prahe. Bola to pre mňa asi tá najväčšia skúsenosť, ktorá odštartovala moju budúcnosť a 

vnímanie rôznych problémov a vecí okolo seba. Nie len okolo seba ale aj vo svete, kde sú 

ľudské práva stále porušované. Moja cesta síce teda putovala do neziskovej organizácie Cestou 

necestou, z.ú,ktorá sa venuje deťom v pestúnskej starostlivosti a v ktorej momentálne 

pracujem až do teraz. Pracujem jako sociálna pracovníčka a som v neustálom kontakte s ľudmi, 

zároveň som stále dobrovoľníčkou v AI ČR. Komunikácia s ľudmi  je pre mňa veľmi dôležitá, 

v mojej práci sa učím neustále novým metódam a technikám. Najviac si však myslím, že je 

potřebné komunikovať čo najviac ľudsky, prirodzene, empaticky a s čo najväčším 

porozumením.  To prenášam aj do svojej dobrovoľníckej práce, s ktorou vďaka AI ČR mám už 

celkom veľké skúsenosti. Od pozície stážistky, lektorky ľudskoprávnych vzdělávacích 

workshopov, zbierania petíc a kontaktov, ich spracovania, koordinácie prepisovania, aktivizmu 

až po organizáciu zahájovacej  udalosti Maratónu písania listov  už dva roky po sebe. Je to 

obrovská skúsenosť zorganizovať tak krásne podujatie, s tak úžasnými ľudmi a stakým veľkým 

významom.  Tieto skúsenosti by som chcela využiť a posunúť aj ďalej a byť užitočná a naučiť 

sa znovu niečomu novému.   Mojou víziou by bola najviac asi komunikácia s aktivistami a 

aktivistkami,  členmi a členkami AI a s kanceláriou. 
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Informace o kandidátovi/ce: Informace jsou sbírány kvůli sledování zastoupení 

různých skupin ve správní radě. Nebudou spojeny s konkrétním kandidátem/kou. 

 
a) Gender: muž / žena / jiný 

b) věk: 18 – 25 / 26 – 40 / 41 – 65 / 65 a vyšší 

c) region: uveďte kraj Praha  

  

 

 
 
Přílohy: 

 

1) CV 

2) Formulář k podpoře kandidatury (v případě kandidatury na pozici 

zástupce/kyni skupin přiložte místo formuláře dopis o podpoře od konkrétní 

skupiny vystavený jejím koordinátorem/kou) 

3) Sebehodnotící dotazník 

 

Datum: 24. 09. 2020                                                       Podpis:  

mailto:valnahromada@amnesty.cz


Upozornění: Vyplněnou Přihlášku ke kandidatuře, včetně podpisů členů/ek podporujících kandidaturu, 
zašlete na adresu kanceláře AI ČR do 14 dnů před konáním valné hromady (do 25. 9. 2020). Přihlášku ke 
kandidatuře je možné místo odeslání klasickou poštou naskenovat a zaslat jako přílohu emailu na 
valnahromada@amnesty.cz rovněž do 14 dnů před konáním valné hromady (do 25. 9. 2020). Jména 
podporovatelů/ek kandidatury nebudou zveřejněna. 
Upozorňujeme také kandidáty/ky o povinnost informovat VH prostřednictvím této přihlášky o případném 
členství v politické straně/hnutí, a to na základě rezoluce schválené VH 2018 „Nepolitická Amnesty“. Tuto 
povinnost lze splnit uvedením členství a strany/hnutí v kolonce „další informace“. Více informací viz 
přiložená rezoluce. 

 

Návrh rezoluce pro valnou hromadu 2018 Amnesty International Česká republika, z.s. 
 

I. 
Na základě rozhodnutí Valné hromady 2017 v tématu Nepolitická Amnesty, 

předkládá správní rada ke schválení tuto rezoluci. 
 

II. 

Amnesty International Česká republika, plně si vědoma hodnoty její absolutní politické 
nezávislosti, podniká k upevnění své nezávislosti na politickém vlivu následující kroky: 

 

I. Osoby vykonávající funkce statutárních orgánů ve správní radě nesmí být členy politických 
stran či hnutí. Předseda/kyně dozorčí rady nesmí být členem/kou politické strany či hnutí. 

 

II. Ostatní členové/ky volených orgánů se mohou v politických stranách sdružovat pouze 
v případě, že 

a) o svém členství informují při kandidatuře do volených orgánů valnou hromadu 
prostřednictvím Přihlášky ke kandidatuře. V případě záměru se politicky sdružovat během 
výkonu svého mandátu o tomto záměru bezodkladně informují správní a dozorčí radu; 

b) během svého členství v politické straně či hnutí nezavdají příčinu, aby mohla být 
důvodně zpochybněna nezávislost Amnesty International  ČR  a  dále  postupují  v souladu s 
pravidly o střetu zájmu, které jsou součástí Pravidel práce správní rady, resp. pravidel 
upravujících střet zájmu v případě členství v dozorčí radě. 

 

III. Důvodné podezření na porušení pravidel o střetu zájmu obsažených v čl. 6. Pravidel práce 
správní rady posuzuje ad hoc vyšetřovací komise ve složení dva členové/ky z dozorčí rady a 
člen/ka správní rady. Ad hoc vyšetřovací komise může na základě výsledků svého šetření 
konsensuálně rozhodnout o vyloučení člena/ky ze správní rady. Proti rozhodnutí vyšetřovací 
komise se odvolaný člen může odvolat k Valné hromadě. Případné odvolání nemá odkladný 
účinek. 

 

IV. Správní radě se ukládá, aby výše uvedené změny týkající se správní rady promítla do 
Pravidel práce správní rady. Znění Pravidel práce správní rady se zapracovanými pravidly 
tvoří přílohu č. 1 této rezoluce. 

 

V. Dozorčí radě se ukládá, aby vytvořila vlastní pravidla střetu zájmu a promítla do nich výše 
uvedené změny týkající se dozorčí rady, včetně vytvoření obdobného mechanismu na 
vyšetřování jejich porušení. 

 

 

Základní teze rezoluce na téma Nepolitická AI 
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• Minimální standardy „etiky a chování“ pro členství v SR již dnes existují v pravidlech o 
střetu zájmu, které tvoří nedílnou součást Pravidel práce správní rady (dále jen „pravidla o 
střetu zájmu“). 
• Pravidla o střetu zájmu neumožňují vykonávat činnost, která by byla neslučitelná se 
zásadami a cíly spolku, nebo která může ohrozit jeho pověst. Tím je tedy např. zakázáno 
vyjadřování určitých (např. rasistických) názorů či hlášení se k aktivitám či skupinám (ať už 
jde o povolání, politickou stranu či „běžný“ spolek), které tyto názory zastávají. Zároveň lze 
z pravidel o střetu zájmu vyvodit i neslučitelnost s výkonem určité funkce ve veřejné sféře, 
např. těžko si lze představit  slučitelnost  členství  ve  správní  radě  s pozicí  předsedy/kyně 
vlády či vedoucího lidskoprávního oddělení ministerstva zahraničí. 
• Navrhovaná rezoluce směřuje zaprvé k tomu, aby nad rámec dosavadní úpravy 
napevno stanovila postup, kdy chce člen/ka voleného  orgánu  být  „pouhým“  členem/kou 
politické strany, která žádné xenofobní či obdobné body ve svém programu nemá a ani 
takové názory nevyjadřuje. Neobáváme se zde tedy tak o morální konflikt daného člena/ky, 
ale především toho, aby organizace nebyla zvenčí napadnutelná z toho, že není nezávislá, 
byť v realitě by tomu tak bylo. 
• Za tím účelem navrhujeme, aby bylo napevno stanoveno, že pouhé  členství v politické 
straně či hnutí není neslučitelné se členstvím ve voleném orgánu. Zároveň však navrhujeme 
zakázat toto členství osobám mající významné funkce (statutární, reprezentativní či vedoucí 
v rámci AI, popř. jejích volených  orgánů),  tedy  předsedovi/kyni SR a DR a 
místopředsedovi/kyni SR. 
• Zadruhé, pro lepší domyšlení mechanismu obecně posuzujícího porušení pravidel o 
střetu zájmu, navrhujeme umožnit vznik tzv. ad hoc vyšetřovací komise, která by v krajním 
případě mohla odvolat provinělého člena/ku z jeho funkce (nikoliv  zrušit  členství člena/ky 
v AI, tato pravomoc náleží dle čl. 4 odst. 3 stanov správní radě). 
• Z technického hlediska je pak nutné vzít v potaz, že správní rada má již dnes na rozdíl 
od dozorčí rady dokument řídící její práci (Pravidla práce správní rady), ve kterých jsou 
obsažena pravidla o střetu zájmu. Správní rada tak závěry rezoluce může promítnout do 
těchto pravidel, které samo o sobě nemohou uložit povinnosti dozorčí radě. Dozorčí radě 
bude uloženo, aby přijala vlastní pravidla (minimálně) upravující střet zájmu, ve kterých by 
měla vytvořit na základě rezoluce obdobou konstrukci, jaká vznikne v Pravidlech práce 
správní rady (v případě DR tedy zákaz členství v politické straně či hnutí pro předsedu/kyni, 
obecné nastavení  minimálních  standardů  chování   a   etiky   upravujících   aktivní jednání 
směřujcí k možnému narušení naší nezávislosti a v neposlední řadě možnost vzniku 
vyšetřovací komise). 
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Mgr. Dana Nalevanková                                                                     

Adresa: 37, 05566 Smolník 

Tel.: +421910330595 

E-mail: nalevankovadana@gmail.com 

Dátum narodenia: 3.6.1992 
 
 

VZDELANIE  

Filozofická fakulta (Prešovská univerzita), Prešov 

2012 - 2017, Sociálna práca 
 

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 

2007 - 2012, Hotelový a gastronomický manažment 
 

PRIEBEH ZAMESTNANÍ  

Cestou necestou, z.ú. Praha 

3/2018- doteraz Klíčový pracovník doprovázení pěstounských rodin- sociálna pracovníčka  

Amnesty International ČR , Praha 

2018- doteraz koordinovanie prepisovania petíc, zber, spracovanie  

2018- doteraz dobrovolníčka, podieľanie sa na akciách a kampaniach AI, na akciách vzdelávania 

v ľudských právach 

2019-organizácia, koordinovanie  zahájenia maratónu písania listov, 

2018- organizácia, koordinovanie zahájenia maratónu písania listov,  

09/2017 - 03/2018, Stážistka oddelenie ľudskoprávneho vzdelávania- Human Rights Education, 

lektorovanie a organizovanie živej knižnice, vzdelávacích workshopov na školách, zameraných na 

odstránenie predsudkov, stereotypov študentov a študentiek voči ľudom s rôznymi životnými 

problémami. 

Oddelenie kampani a pomoc s kampaňou Maratón písania listov  

 

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach  

Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov Košice 

Detský domov Košice 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Gelnica 
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Mestský úrad Prešov 

Komunitné centrum k Starej tehelni Prešov 

Denné centrum pre matky s deťmi a seniorov Prešov 

Zariadenie pre seniorov 

Trh dobrovoľníckych príležitostí, Prešovská univerzita 

Podieľanie sa na dobrovoľníckych akciách na Prešovskej univerzite v rámci univerzitných 

zbierok pre deti s autistickým syndrómom, charitatívne podujatia, práca s onkologickými 

klientmi, práca s chudobnými občanmi, s nezamestnanými 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI  

Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1) 

Ruský jazyk - Začiatočník (A2) 

  Český jazyk- začiatočník  

OSTATNÉ ZNALOSTI  

Práca v informačnom systéme 

CRM-pokročilý 

Práca v evidenčnom systéme pre 

sociálne služby 

Therappic/Kompassnet- 

pokročilý  

Jednoduché účtovníctvo - základy 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft SharePoint - základy 

Microsoft Outlook - základy 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

OMEGA -  stredne pokročilý  

 

ABSOLVOVANÉ KURZY A SEMINÁRE   
 

2020- Velký vůz- Individuální provázení dítěte metodou Kniha Života  

 

2019- Komunikační mosty- Duševní poruchy u dětí 8 hodin 

 

            Amalthea, z. s.- Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou 5 hodin 

 

            Sananim, z.ú.- Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči 8 hodin  
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2018- Komunikační bedna- Metoda pro zjištovaní přání, názorů a potřeb dítěte- akreditace  8 hodin 

 

            Seminář Syndrom CAN-  Dětské  krizové centrum -12 hodin 

 

            Komunikační mosty- Děti a úmrtí v rodině, ztráta 5 hodin  
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ĎALŠIE ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZÁUJMY  

Komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť, dobromyseľnosť, asertivita, aktívne počúvanie,  
dochvíľnosť, nadšenie pre prácu, pracovitosť, nadobúdanie nových kontaktov, skúsenosť s pracovnou 
činnosťou, práca so skupinami, tímová spolupráca, kultúra, empatickosť, kolektívnosť, čítanie kníh, 
príroda. 



Příloha č. 3: Sebehodnotící dotazník 

Uvedené znalosti a zkušenosti byly pro práci člena/ky správní rady a také SR jako celku identifikovány jako 

důležité. Dotazník má napomoci vašemu vlastnímu hodnocení a následně účastníkům, účastnicím valné 

hromady. Hodnocení používá 4-stupňovou škálu. 

0. Nemám žádné zkušenosti 

1. Mám určité zkušenosti, znalosti 

2. Mám dobré zkušenosti, znalosti 

3. Mám výborné zkušenosti, znalosti 

Níže najdete návodný popis úrovní s příklady z vybraných oblastí. Zkušenosti a znalosti můžete získat několika 

způsoby. 

a) studium střední, vysoké školy, další vzdělávání 

b) pracovní zkušenost 

c) občanské aktivity (dobrovolnictví, členství ve spolcích a neziskových organizacích) 

Nejnižší úroveň 0 znamená, že v dané oblasti nemáte žádné znalosti z vašeho studia, ani jste nenabyl/a žádné 

zkušenosti v rámci vaší současné, minulé práce nebo ze zapojení do občanských projektů. Pokud máte např. 

vystudovanou medicínu, budete mít pravděpodobně malé znalosti v oblasti fundraisingu. To ale za předpokladu, že 

jste tento nedostatek nedohnal/a v rámci své práce nebo dobrovolnické činnosti. 

Úroveň 1 znamená, že v dané oblasti máte určité zkušenosti, které jsou však pouze dílčí a doposud jste je příliš 

nerozvíjel/a. Např. v oblasti lidských práv můžete mít za sebou/nebo aktuálně absolvovat určitý typ studia (právo, 

politologie, mezinárodní vztahy, filosofie, apod.), kde jste se seznámil/a s určitými informacemi. Nebo jste 

zapojen/a, či jste byl/a zapojen/a v lidskoprávních projektech, avšak na nižších pozicích. Dalším příkladem může 

být zapojení do přípravy strategických plánů, kde jste však byl/a pouze na setkání k přípravě strategie, ale dále jste 

se již nepodílel/a na další práci na něm. 

Úroveň 2 znamená, že máte dobré zkušenosti a znalosti, které nadále rozvíjíte a používáte. Jste schopen/na v této 

oblasti pracovat samostatně, bez nutnosti přílišného zasvěcování. Opět, můžete mít vystudovaný určitý typ oboru, 

v němž však nadále pracujete. Vaše zkušenosti jsou dobré, ale nejsou tolik hluboké, nebo je vaše zkušenosti 

relativně krátká (do 5 let práce). Obdobná délka zkušenosti se vztahuje i na dobrovolnické aktivity a občanskou 

angažovanost. 

Úroveň 3 je určena pro výborné zkušenosti, znalosti. Zde se kombinuje vystudovaný obor, dlouholetá pracovní, 

dobrovolnická zkušenost (více jak 5 let) v oblasti. V rámci práce SR budete schopni zaštiťovat příslušnou oblast a 

garantovat její kvalitu. Např. v oblasti síťování a neziskového sektoru se věnujete konkrétní oblasti (nemusí se 

jednat o celý neziskový sektor), kde znáte významné organizace a lidi, máte povědomí o jejich práci. Zároveň i vy a 

vaše a práce jsou v dané oblasti známé. 

Správní rada funguje jako tým lidí, kteří kombinují nejrůznější znalosti a zkušenosti. Rozhodně se neočekává, že 

budete mít výbornou úroveň ve většině oblastí, pravděpodobně to bude pouze v několika z nich, nebo i žádné. 

Ideální je, pokud se členové, členky SR navzájem doplňují a jako celek pokrývají co nejvíce oblastí. Během práce v 

SR se očekává, že se vaše zkušenosti budou zlepšovat samotnou prací a zároveň, že budete pracovat na rozvoji 

svých dosavadních znalostí, zkušeností. 

Během sestavování dotazníku doporučujeme při jakýchkoliv otázkách kontaktovat předsedu správní rady Petra 

Bendu na e-mailu petr.benda@amnesty.cz. 

mailto:petr.benda@amnesty.cz


Vyplňte prosím relevantní číslo (0 - 1 – 2 – 3) do každého políčka u oblasti odbornosti 
 

Oblasti Hodnocení 

1. Lidská práva (znalost, zkušenost v širší oblasti lidských práv, dobrovolnická i 

placená práce, studium relevantních oborů) 

1 

2. Práce na kampaních (vytváření, organizace, vedení nebo účast na kampaních) 2 

3. Fundraising (zejména zkušenost s přípravou a implementací fundraisingových 

strategií) 

0 

4. Řízení – Governance (zkušenost člena/ky správní rady, dozorčí rady v 

soukromém, veřejném, neziskovém sektoru) 

0 

5. Strategické plánování (zkušenost s přípravou a implementací strategických 

dokumentů) 

0 

6. Síťování a znalost neziskového sektoru 1 

7. Znalost vize, mise a historie Amnesty (hluboká znalost AI, konkrétně znalost a 

zkušenost týkající se mezinárodního hnutí, aktivní zapojení do současných témat 

spojených s misemi AI) 

1 

8. Personalistika a rozvoj lidí (zkušenost na seniorní úrovni, včetně konzultací nebo 

profesní kvalifikace) 

0 

9. Monitoring a evaluace (zkušenost s přístupy, metodami) 0 

10. Finanční management (zkušenost s finančním managementem na seniorní 

úrovni, profesní kvalifikace) 

0 

11. Risk management, audit 0 

12. Marketing a Public Relations (zkušenost s přípravou a implementací 

marketingových a PR strategií, rozvoj značky nebo výzkum trhu) 

0 

 



jméno: Jitka Kotková 

 

 

 
 

podpis: 

jméno: Anna Krejčová 

 

 

 

 
podpis: 

Příloha č. 2: Formulář k podpoře kandidatury 

 

Jméno: Petr Benda 

 

 

 

 

 

 

Podpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


