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ROK 2015? 200 „MARATONSKÝCH“ AKCÍ PO CELÉ ZEMI
Právě uplynulý ročník Maratonu psaní dopisů pro nás představuje další důležitý milník. Akcí, kde se lidé sešli, aby
napsáním jednoho či více dopisů podpořili oběti bezpráví, totiž v Česku proběhlo neuvěřitelných 200! Tolik
dobrovolných organizátorů se rozhodlo pustit do věru nelehké mise:
1) Přesvědčit své přátele, kolegy, spolužáky, studenty, rodinné příslušníky či sousedy, že by nás měl zajímat osud
vězněného Uzbeka nebo dívek v Burkině Faso.
2) Vysvětlit jim, že i my můžeme osud těchto lidí ovlivnit.
3) Požádat je, aby sedli a ručně napsali dopis možná nejpodivnějšímu adresátu, na kterého se kdy obraceli, a to
v jiném než rodném jazyce…
Nesmírně si vážíme toho, že se tolik lidí rozhodlo takového úkolu zhostit. Největší radost pak máme z toho, že pro
většinu z nich byla tato zkušenost příjemná. Setkání s odmítnutím, nepochopením nebo výsměchem nejsou v dnešní
nesnadné společenské konstelaci nic výjimečného, přesto si pořádání Maratonu chce 9 z 10 dobrovolných
organizátorů letos zopakovat! Nedovedeme si představit lepší ocenění práce, kterou do projektu vkládáme.
Ráda bych jménem celého týmu Amnesty International ČR ze srdce poděkovala všem,
kteří pomohli rekordní ročník Maratonu uskutečnit. Všem, kdo jednu nebo více akcí
zorganizovali, dobrovolníkům, bez nichž bychom těžko zvládli připravit potřebné
materiály, ředitelům škol, provozovatelům kaváren a dalším, kteří kývli na to, že
Maraton se bude konat právě u nich…A především patří obrovský dík všem, kteří
letos napsali alespoň jeden dopis na podporu člověka, jehož osud se jich dotkl.
Dokázali jste, že mezinárodní solidarita nám v Česku vůbec není cizí.
Gabriela Bártová
Koordinátorka Maratonu psaní dopisů

ČASOVÝ HARMONOGRAM


Září – interní plánování, příprava webu (grafika + texty), spolupráce s dalšími sekcemi a partnerskými
organizacemi (Erasmus Student Network, Český helsinský výbor, Skaut, Olympiáda lidských práv aj.)
 Říjen – spuštění a ladění webu, hromadné oslovení aktivistů, škol, příznivců partnerských organizací, příprava
materiálů (manuál, karty k případům, dopisy, videa, plakáty, lampiony aj.)
 Listopad – příprava a rozesílání materiálů, mapa akcí na webu, telefonické instrukce organizátorům
 Prosinec – rozesílání materiálů, telefonické instrukce, realizace, online petice, výsledky na webu, formulář
zpětné vazby
10. – 20. prosince – oficiální termín pro realizaci akcí Maratonu psaní dopisů
 Leden – získání zpětné vazby, hodnocení, rozeslání dopisů

PŘÍPADY
1) DÍVKY NUCENÉ K SŇATKU (BURKINA FASO)
2) ZUNAR (MALAJSIE)
3) TEODORA DEL CARMEN VASQUEZOVÁ (EL SALVADOR)
4) SAMAN NASEEM (ÍRÁN)
5) ALBERT WOODOX (USA)
2

6) RANIA ALABBASIOVÁ A JEJÍ DĚTI (SÝRIE)
7) FRED BAUMA A YVES MAKWAMBALA (KONGO)
8) YECENIA ARMENTOVÁ (MEXIKO)
9) MUHAMMAD BEKZHANOV (UZBEKISTÁN)
10) COSTAS (ŘECKO)
11) PHYOE PHYOE AUNG (BARMA)
12) WALEED ABU AL-KHAIR (SAÚDSKÁ ARÁBIE)

NÁSTROJE PRO ÚČASTNÍKY A ORGANIZÁTORY AKCÍ
CESTA ORGANIZÁTORA:
1) registrace na webu
→ vytvořen osobní profil, zaslán děkovací e-mail s odkazem na profil
2) možnost doplnit podrobnější informace o plánované akci
→ e-mail, telefonát vyzývající k doplnění informací, instrukce a tipy
3) materiály k akci doručené poštou (na vyžádání)
4) realizace akce
5) zaslání zpětné vazby (formulář na osobním profilu)
→ e-mail, (telefonát)

:

ZE VŠECH REGISTROVANÝCH:

46

uskutečnili akci

197

neuskutečnili akci

PŘEHLED NÁSTROJŮ:


-

Portál Maratonu (webové stránky, profily organizátorů)
Manuály
Obecný „JAK NA MARATON“ (info o akci, o případech, výsledky z loňska, dojmy organizátorů aj.)
Praktický „MŮJ MARATONSKÝ DEN“ (checklist, tipy pro propagaci/realizaci, instrukce jak psát dopis aj.)
Pro školy „JAK NA MARATON VE ŠKOLE“
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Plakáty
Letáček
Karty k případům (různé jazyky)
Vzory dopisů (různé jazyky)
Propisky
Videa pro 5 případů + obecné
Lampiony
Obrázky a fotky
Seznam účastníků akce
Vzor tiskové zprávy
Podrobné informace o případech

MATERIÁLY OBDRŽENY

17

10
poštou
v kanceláři

165

stažení online

Většina nástrojů byla dostupná a distribuovaná elektronicky prostřednictvím webu www.amnesty.cz/maraton nebo emailu. Organizátoři akcí měli možnost požádat o zaslání materiálů poštou.

PROPAGACE
Maraton psaní dopisů jsme propagovali prostřednictvím několika kanálů:







Mailing členům a podporovatelům – segmentace dle cílových skupin
Hromadné oslovení škol, skautských oddílů, účastníků Olympiády lidských práv, studentů prostřednictvím
Erasmus Student Network
Představení Maratonu na akcích partnerských organizací – Olympiáda lidských práv, Miquik (skautské
setkání)
Média – o konání Maratonu psaní dopisů informovala Česká televize, Český rozhlas, Deník, Novinky.cz a
další média
Sociální sítě – propagace Maratonu na Facebook a Twitter kanálu AIČR, videa dostupná na YouTube kanálu
Podpora propagace akcí v regionech – organizátoři jednotlivých akcí dostali tipy a nástroje (plakáty,
videa, vzor tiskové zprávy aj.) ke zvýšení povědomí o své akci, veřejné akce byly propagovány na webu
www.amnesty.cz/maraton a mailingem
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Jak Maraton propagovali organizátoři:
plakáty
Facebook
web (školy, organizace, města)
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4

2

2

12

7

34

místní média (tisk, rozhlas,
televize)
školní rozhlas

11

11

31

nástěnky (škola, místo konání)
e-mail, intranet
propagační video
osobní pozvání (přednáška,
oslovení známých aj.)
letáky

PŘEHLED AKCÍ
V ČR bylo potvrzeno 203 akcí ve 42 městech a obcích. Necelá polovina akcí byla propagována jako veřejně přístupná,
ostatní se konaly pro vnitřní okruh lidí (školní, oddílové, rodinné atd.). Naprostá většina akcí byla pořádána pro širší
okruh lidí. Většina organizátorů pořádal/a Maraton psaní dopisů již v předchozím roce/letech.
KDE SE AKCE KONALY?
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MAPA VEŘEJNÝCH AKCÍ:

KDO AKCE POŘÁDAL?
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KOLIKRÁT POŘÁDALI ORGANIZÁTOŘI MARATON V PŘEDCHOZÍCH LETECH?

POČET DOPISŮ
-

Celkem bylo evidováno 12027 napsaných či ručně podepsaných dopisů,
které byly odeslány úřadům nebo přímo vězněným či pronásledovaným
osobám a jejich blízkým. Dalších 5155 dopisů bylo podepsáno online. Celkem
se nám tedy podařilo shromáždit 17182 dopisů.

17 182
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POČET ÚČASTNÍKŮ
ZAJÍMAVÁ DATA:

11000

-

průměrný počet účastníků jedné akce je 60
průměrný účastník napsal 1 dopis
na 10% nejúspěšnějších akcích se napsalo 66% dopisů
mezi 10 nejúspěšnějšími místy bylo 8 škol

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gymnázium Karviná
Gymnázium Teplice
Městská knihovna Třinec
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Gymnázium Chotěboř
Karlínská obchodní akademie a VOŠE
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava
Gymnázium Přípotoční, Praha

1373 dopisů
850 dopisů
826 dopisů
650 dopisů
478 dopisů
350 dopisů
330 dopisů
300 dopisů
250 dopisů
235 dopisů

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE:
1.
2.
3.
4.
5.

Městská knihovna Třinec
Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
Místní skupina AI Olomouc
Erasmus Student Network Prague
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha 3

826 dopisů
478 dopisů
189 dopisů
168 dopisů
115 dopisů
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OBLÍBENOST PŘÍPADŮ

VÝSLEDKY VE SVĚTĚ
2 567 499* DOPISŮ

*Dopisy se stále sčítají. Celkový výsledek bude znám až na konci února 2016 a budeme Vás o něm informovat

9

PODĚKOVÁNÍ OD PODPOROVANÝCH LIDÍ
„Dopisy jsou pro mě obrovskou inspirací v tom, co
dělám. Uvědomila jsem si, že lidé po celém světě
nám drží palce – nejsme v tom sami. Přestože
ještě nevidíme žádné výsledky ze strany vlády,
pevně věřím, že dopisy ovlivní jejich smýšlení.
Nejsou to jen dopisy. Je to dar, který dává
ohromnou sílu nejen nám studentům, ale celé
Barmě.“
PHOYE PHOYE AUNG, BARMA

„Děkuji Amnesty International, aktivistům a podporovatelům kolem světa za to, že mi pomáháte…“
ZUNAR, MALAJSIE
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ZPĚTNÁ VAZBA ORGANIZÁTORŮ
Jak jsme získali zpětnou vazbu:
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
www.amnesty.cz/maraton
Materiály pro organizátory

Obecně i pro každou kategorii zvlášť
mohli též připojit vlastní komentář.

Výběr případů a informace o nich:

Podpora ze strany kanceláře AI ČR:

Webová stránka Maratonu a profil organizátora:

Materiály pro organizátory:
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FINANCOVÁNÍ ZNÁMEK
Naprostá většina (87%) organizátorů 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
zaštiťující organizace. Zbylí organizátoři zvolili možnost odeslání dopisů prostřednictvím kanceláře AI ČR.
Jak organizátoři financovali odeslání dopisů?

Setkali se organizátoři při vybírání příspěvků na dopisy s nějakými potížemi?
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DOJMY A ZKUŠENOSTI ORGANIZÁTORŮ
Dojmy a komentáře všech organizátorů Maratonu, kteří je do formuláře zpětné vazby napsali:
Veronika Holečková (Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník):
Dojmy z pořádání Maratonu mám jedině pozitivní. Mám dobrý pocit z toho, že prostřednictvím psaného slova můžeme
zachránit tolik nevinných životů. (I 12 je dost.) Obdivuji proto Amnesty, že se do takové akce každoročně pouští. Z mé
strany, i ze strany školy má celá tato organizace naši plnou podporu! Jsem velice ráda, že jsem se akce mohla
zúčastnit a rozhodně se těším na příští rok.
Marie Štěpáníková (Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž):
Mám naprosto výborný pocit. Byla to skvělá a vydařená akce. A navíc nás překvapil zvýšený zájem.
Hana Zborovská (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno):
Akce byla příjemná, i když většina našich návštěvníků AI neznala. Všem jsme objasnili fungování této organizace a
někdo napsal i dopis. Někteří lidé mě dokonce vyhledali a dopis mi donesli v následujících dnech. Takže jsem opravdu
pocítila zájem ze strany mých spolužáků.
Kristýna Taübelová (Kafírna Volk):
Maraton jsem pořádala v kavárně, ale i přesto byla účast nízká. Přišli ti, kteří se obecně zajímají o podobná témata
(účastní se Fair trade snídaně aj.). Zúčastnily se jen ženy. I tak jsem byla spokojená, byla jsem celý den v příjemném
prostředí a s podporou majitelů i personálu kavárny. Již jsme se domluvili na příští rok s tím, že vylepšíme propagaci.
Hana Heiserová (První české gymnázium v Karlových Varech):
Myslíme si, že tato akce patří k neobyčejné možnosti, jak přímo zapojit (nejen) mladé lidi do toho, aby se více zajímali
o dění ve světě a aby nebyli lhostejní k tomu, co se odehrává třeba i stovky kilometrů daleko. Máme pocit, že je to
vedlo k zamyšlení se nad některými problémy, o kterých třeba ani nevěděli, že někdě existují a že je třeba řeší stejně
staří jako oni. Mnoho z nich na nás působilo tak, že mají dobrý pocit, že se snaží pomoci. Někteří vyjadřovali své obavy
z toho, že se zapojují a zda i jim nemůže něco hrozit, což možná svědčí o tom, že mají skutečnou obavu, ale také o
tom, že přemýšlí o důsledcích svého jednání. Naším cílem bylo, aby si uvědomili, že pokud se lidé spojí v dobré věci,
tak mohou něco změnit. A to se, jak doufáme, podařilo. Takže se budeme těšit na dobré zprávy z Vaší organizace a
přejeme Vám hodně úspěchů v roce 2016!
PhDr. Iveta Machutová (Waldorfská škola Příbram):
Super akce. Zapojili jsme děti během výuky jazyků nebo třídnické práce.
Marie Kopecká (Gymnázium Na Pražačce):
Už od konce Maratonu v minulém roce jsem se moc těšila na ten další a promýšlela, jak to přesně provedu. Letos jsem
již nebyla studentkou gymnázia, na kterém jsem akci organizovala, což znamenalo jisté komplikace. Nemohla jsem
úplně dohlížet na průběh akce, vybírání peněz na známky, doplňování obálek a všeho, co je u této akce třeba. Možná i
to je důvodem, proč moje akce nebyla letos úspěšná tolik jako minulý rok. Nicméně jsem ráda, že jsem měla možnost
se znovu zúčastnit a to i za ztížených podmínek. Není nic lepšího než komunikace se studenty, které tato akce
nadchne a vytvoří v nich touhu zajímat se a něco dělat. S několika takovým jsem přišla díky Maratonu do kontaktu a
díky tomu jsem věděla, že to opravdu má smysl. Ráda se zapojím i příští rok, pokud budu moct.
Marek Winter (Čajovna Domeček na Kopečku):
Z Maratonu psaní dopisů mám velmi dobrý dojem, Dobrá věc se dobře prezentuje!
Evgenia Stoykova (Sofia, Bulharsko):
Vše dopadlo skvěle. O maraton byl v Sofii velký zájem. Dokonce se kamarád rozhodl, že sám zorganizuje další akci.
Takže byly Bulharsku dohromady organizovány dva Maratony psaní dopisů. :)
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Iva Trantinová (pořádáno v Jihočeské vědecké knihovně):
Myslím, že jsme v dané situaci udělali maximum. Trochu nás samozřejmě mrzí, že za 5 hodin máme 25 dopisů, ale
zase jsme o něco chytřejší. AI a Maraton jsme představili mnohem více lidem, než nakonec psali dopis, takže to byla
vcelku osvětová akce. Hodně lidí podepsalo také petici. My jsme si to užili a tešíme se na přístě.
Nikola Chromečková:
Akce mě hodně obohatila. Rozhodně se zapojím v dalších ročnících a to nejen v Maratonu psaní dopisů ale i jiných
akcích AI. Děkuji.
Eva Kielkowská:
Je to moc dobrý projekt. Líbí se mi, že má velmi flexibilní míru zapojen: je na člověku, jestli jen odešle vytisknutý
dopis, sám jej přepíše, napíše pozdrav vězněným nebo zorganizuje celou akci.
David Raus:
Všichni zúčastnění se už těší na příští rok. Držíme palce.
Tereza Oravová (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida):
Jsem za tuto akci moc ráda. Letos se na našem gymnáziu účastnilo 3krát více lidí než minulý rok, takže vidím i větší
zájem ostatních studentů. Maraton byl zajímavý a poučný pro všechny.
Martin Volný (Biskupské gymnázium J.N. Neumanna Č. Budějovice):
Přiští rok chci udělat ještě větší Maraton ve škole.
Huyen Vuová:
Byla to velice příjemná zkušenost. :-)
Kateřina Trojek (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba):
Dojmy mám pozitivní. Zapojila se spousta mladých lidí, kteří nejsou lhostejní k porušování lidských práv. Jednotlivé
případy je dost zasáhly a vyburcovaly k aktivitě.
Eva Kozojedová, majitelka knihkupectví a nakladatelství Baobab s rodinou:
Mám z Maratonu jednoznačně pozitivní dojem.
Petra Handlová (Náš Braník):
Maraton psaní dopisů je skvělý nápad.
Jana Vidímová:
Očekávala jsem větší nadšení. Dnes lidé píší dopisy obecně málo, neposílají si třeba ani pohledy z dovolené. Do
maratonu se zapojili pouze nejlepší přátelé. Faktem ale bohužel je, že jsem se rozhodla dost pozdě.
Gabriela Kornerová (ZŠ Na Výsluní, Brandýs n. Labem):
Vše bylo super. Moc díky, že jste. Organizovali jsme Maraton zkušebně ve dvou 5. třídách, ale příště se pravděpodobně
zapojí celá škola.
Veronika Spiegelová:
Dojem byl krásný. Naše akce byla maličká, ale myslím se, že měla smysl i co se týče osvěty. Případy rozpoutaly
zajímavé debaty mezi účastníky a všichni měli radost, že mohli být součástí akce.
Šimon Trusina:
Máme radost, že můžeme někomu pomoci!
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Markéta Navrátilová:
Maraton je příjemná akce - trocha dobročinnosti při adventním setkání s přáteli.
Magdaléna Machalová (ZŠ Vojtěcha Martínka, Brušperk):
Mnohokrát děkujeme za úžasnou akci.
Monika Modráčková (Gymnázium suverénního řádu maltézských rytířů):
Mám velice kladné pocity z toho, že jsme mohli pomoci vykonat dobrý skutek a pokusit se někomu změnit život. Dále
mám radost z účasti a nadšení účastníků.
Milan Freiberg (Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže):
Letos jsme se do Maratonu pustili s větším nadšením a výsledek nás velice potěšil.
Adéla Zelenda Kupcová (scio.cz):
Bylo to moc fajn, skvělá příležitost mluvit s lidmi o lidských právech! Odnáším si jen dobré pocity a pořádné
nakopnutí energií.
Claire Petráňová (Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha):
Akce proběhla úspěšně a velmi nás bavilo se účastnit.
Diana Pinkasová (ZUŠ Sedlčany):
Je to akce, která má konkrétní cíl a jasný smysl. Děkujeme za příležitost se zúčastnit. Tvorba výtvarných dopisů byla
poměrně časově náročná, a proto nevím, zda se budeme příště moci účastnit. Ale určitě Maraton doporučím jiné
organizaci v našem městě.
Kateřina Fleischnerová (Gymnázium Christiana Dopplera v Praze):
Jsem nadšená, chtěla bych moc poděkovat celé Amnesty International. Těším se na příští ročník.
Tereza Gvoždiáková (Kulturní zařízení Kadaň):
Díky za to, že to děláte. Jste skvělí.
Barbora Barešová (Skautský oddíl Holubov):
Akce se velmi vydařila, všichni účastníci byli spokojení a určitě se chtějí zapojit znovu.
Roman Pajer (Církev Bratrská Sušice):
Maraton je perfektní akce. Myslím si, že lidé by neměli být lhostejní k těžkému osudu druhých.
Nikola Fialnová Seiftová (Fokus kafe, Teplice):
Byla jsem zklamaná, že se nezúčastnilo moc lidí, ale jsem ráda i za to málo. Skoro dvě hodiny jsme diskutovali o
významu události a jednotlivých případech, což bylo velmi pozitivní.
Jana Lejskeová (Café Dvůr, Skabetka bar):
Nezájem lidí o lidská práva o jiné lidské životy. Obzvláště pokud jsou ze zahraničí se vyskytovaly názory jako například
"můžou si za to sami, jinak by neseděli"; "znali přeci již předtím zákony své země"; "sám nemám dost", "kdo podpoří
mě" a podobně.
Kateřina Grenarová (arciděkanství u kostela sv. Jakuba, Kutná Hora):
Cítili jsme se prospěšně a smysluplně. I když pro některé lidi je těžké uvěřit, že napsání dopisu někomu pomůže, že si
ho dotčené osoby vůbec přečtou.
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Mgr. Marek Simandl (Gymnázium Rumburk):
Akce byla dobře organizovaná s perfektní spoluprací ze strany Amnesty. Letos byl Maraton na naší škole opět spojen s
vánočním jarmarkem a osvědčilo se její přímé spojení s menší kavárničkou v jedné z učeben.
Mary Hawker:
Většina pisatelů měla radost, že se může akce zúčastnit a přispět na dobrou věc. Já vám tímto spolu s nimi děkuji za
obětavou práci. Moc si ji cením.
Pavel Řezníček (Farní sbor ČCE v Plzni – Korandův sbo)r:
Přestože účast na Maratonu byla malá, považuji akci za vydařenou.
Jan Klika(Královéhradecká skupina Amnesty International):
Akce se moc vydařila a těšíme se na další ročník!
Lucie Nulíčková:
Myslím, že letos se nám akce povedla více než loňský rok, i když nás bylo méně - nebo možná právě proto? :)
Každopádne to byl příjemně strávený podvečer v přítomnosti nejbližších kamarádek. Setkaly jsme se po delší době a
zároveň udělaly dobrý skutek. Určitě se zapojíme i příští rok :)
Jitka Mikulková (Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary):
Studenti si uvědomili, že žít svobodný život není samozřejmost a hlavně měli možnost pomoci druhému.
Daniel Taras (Gymnázium Praha 11):
Obecně skvělá myšlenka! Možná by bylo fajn udělat i nějaký televizní spot, spolupracovat s MŠMT.
Natalie Stoklasová (IFMSA CZ HK – SCORP):
Akce se zúčastnilo více lidí než v uplynulých letech. Pro větší zviditelnění akce budeme příští rok ještě více
spolupracovat s hradeckou skupinou AI a to formou společné akce. Letošek byl skvělý a budeme pracovat na
zviditelnění akce do příštích let :)
Vojtěch Perna (Junák-svaz skautů a skautek ČR, skautské středisko Střelice Wahinkpe):
Přestože přišlo méně lidí než minulý rok, byl jsem i tak s účastí spokojen. Jsem rád, že se lidi před Vánocemi zastaví,
vzpomenou si i na jiné a ne jenom na sebe.
Jan Mais (Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo):
Z akce jsme měli všichni dobrý dojem. U mnoha účasníků šlo vidět nadšení pro psaní těchto dopisů a rádi se
zúčastníme i dalším rokem.
Mgr. Alžběta Široká:
U nás to byla velmi komorní akce - sešli jsme se v obýváku na vánoční setkání, vždy 3-4 lidé. Účastníci večírku se
zajímali o jednotlivé případy a také o to, jakým způsobem se případy vybírají, jak se monitoruje úspěch/neúspěch
dopisové akce a odkud AI bere své informace o nespravedlivě stíhaných.
Antonie (místní skupina AI Jihočeská univerzita, České Budějovice):
Snažili jsme se udělat předvánoční atmosféru ve vestibulu. Zpívala jsem, hrála krásná hudba, Účastníkům jsme také
ukazovali videa od Amnesty.
Alena Funková Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice:
Akce byla vydařená. Jen klientů, kteří se mohli do akce zapojit bylo málo, protože byli nemocní.
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Colin Beet (English College):
I think it went well. We had a stall at our school Christmas Fair and students were able to visit us and sign the
letters.
Amálie Anna Kulhánková (Open Gate School):
Akce se nám moc líbila. Když to půjde, zúčastním se i příští rok.
Josef Svoboda:
Připadá mi to jako záslužná akce, děkuji za její organizaci. Nevím, jakou měla reklamu v médiích, protože je moc
nesleduji. To by mi přišlo velmi užitečné.
Martin Bažant (Lepařovo gymnázium Jičín):
Letošní rok byl co do počtu dopisů méně úspěšný než ty předchozí, což si částečně kladu za vinu. Již jsem akci mezi
studenty nepropagoval tolik, jako v loňských letech (počítal jsem s tím, že již vědí, o co se jedná), takže příští rok budu
Maraton mezi studenty opět více propagovat. Studenti ale přesto o dopisy jevili zájem, školu navštívili i někteří
nedávní absolventi a někteří z nich se do podepisování dopisů rovněž zapojili.
Jitka Bařinková (Knihovna Jiřího Mahena v Brně):
Bylo nám ctí účastnit se na akci takového poslání a dopadu. Jsem ráda, že má člověk možnost přispět aspoň
minimální účastí a zprostředkovat tuto možnost i dalším lidem. Není špatné si uvědomit, jaké máme štěstí, že žijeme
tam, kde žijeme. Přes všechny naše malicherné stížnosti se v ČR máme jako v ráji. Děkuji za skvělou organizaci,
dostatek materiálů a vstřícný přístup!
Tereza Homolková (Gymnázium Jihlava):
Atmosféra na akci byla uvolněná, ale její příprava byla těžší než se mohlo na první pohled zdát.
Hana van Vegchel (Čajovna Hóra):
Nečekala jsem, že se zúčastní velké množství lidí. Ale za 9 dní pouze 1 adresa na mailing listu, mě moc nepotěšila. Já
sama jsem napsala 3 dopisy, víc jsem také bohužel nezvládla. Příští rok zkusím oslovit knihovnu a zkontaktovat
místní media. Děkuji za podporu.
Anna Benešová (Gymnázium, Českolipská):
Měli jsme málo účastníků vzhledem k faktu, že akce byla zařazena mimo výuku.
Klára Podrapská (Gymnázium Teplice):
Akce byla celkem úspěšná, sklidila vesměs pozitivní ohlasy a z řad studentů se již ozývají nápady do dalšího roku, jak
bychom mohli program obohatit.
Jiří Krupa (Gymnázium Blansko):
Jsme nadšeni. Chtěli bychom zorganizovat další akce.
Nikola Pavlová (ESN Prague UNI5):
Bohužel jsme se setkali s vlnou nevole z řad naších členů, protože vidí organizaci jako příliš politickou. Tento názor my
organizátoři samozřejmě nesdílíme. Ale bohužel vedení našich organizací vidí toto jako hrozbu.
Iva Fárková (Gymnázium Chotěboř):
Skvělé, překvapil nás hlavně zájem našich studentů a veřejnosti. Většina z nich se ptala na jednotlivé případy, na jiné
akce i na samotnou Amnesty.
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Miroslava Htoutou Sedláková (Čajovna Assamica Olomouc):
Očekávala jsem větší ohlas, vzhledem k tomu, že jsme Maraton organizovali v čajovně, kam chodí alternativně
zaměření lidé. Maraton u nás běžel 14 dní a tak mi připadá 25 dopisů málo. Přitom si nemyslím, že by akce nebyla
dostatečně zviditelněná. Spíš mě mrzí lhostejnost návštěvníků k této akci.
Jindřich Petr , Družstevní Kavárna Inkognito:
Děkujeme, že to děláte, že jste a přejeme mnoho dalších příznivců a hlavně úspěchů.
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SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ S MINULÝMI ROČNÍKY
POČET DOPISŮ A ONLINE PODPISŮ

POČET AKCÍ/MÍST
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