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V Praze dne 4. března 2016

Vážené členky, vážení členové,

blíží se Valná hromada Amnesty International Česká republika, z.s. (AI ČR), která se uskuteční o víkendu dne 9. –
10. dubna 2016 v prostorách Impact HUB Praha na Praze 5, na kterou Vás tímto, jako člena, členku AI ČR,
srdečně zveme. V české Amnesty se toho za minulý rok mnoho událo a hodně nás toho společně čeká i
letos, pokračujeme například dále v práci na lidskoprávním zacházení s uprchlíky v Evropě, rozšiřujeme
spolupráci s dalšími AI sekcemi na Maratonu psaní dopisů, monitorujeme nadále vývoj českého obchodu se
zbraněmi a reagujeme na neustále vyvíjející se situaci ve světě.
Valná hromada je na základě stanov nejvyšší autorita našeho sdružení, proto rozhoduje o klíčových otázkách,
například o dlouhodobém směřování AI ČR nebo volbě členek, členů Správní a Dozorčí rady. To však zdaleka není
její jediný účel – na valné hromadě máte prostor vy, členové a členky AI ČR, k vzájemnému setkání, nejrůznějším
debatám o tom, kam a jak se společně vydáme dál nebo pro společné hledání odpovědí na otázky, o které se
zajímáte.
Chceme Vám také nabídnout zajímavé tematické bloky o aktivitách a projektech Amnesty v uplynulém roce
a výhled do budoucnosti. Budete mít příležitost seznámit se s tím, jak se české Amnesty vedlo v roce 2015, co vše
se chystá v rámci implementace nové Globální strategie AI 2016-2019 v České republice, a můžete se dozvědět
více také o tom, jakým způsobem byla dosud splněna Strategie AI ČR na období 2014-2016 (blok Vyhodnocení
strategie). V neposlední řadě Vám také rádi představíme aktivistky a aktivisty, jejichž zásluhy budou oceněny v
rámci již třetího ročníku Ceny za aktivismus. Detailní program valné hromady naleznete níže v pozvánce.
Jsme rádi a potěšeni, že pozvání na letošní valnou hromadu přijal ázerbajdžánský aktivista a AI vězeň svědomí
Zaur Gurbanli, který ses Vámi podělí o svůj pohled na problematiku lidských práv v Ázerbajdžánu.
Přejeme Vám příjemné dny a těšíme se na shledanou!

Libor Marek, předseda Správní rady AI ČR

Mark Martin, ředitel AI ČR
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Valná hromada 9. – 10. 4. 2016
Program valné hromady jsme připravili tak, aby byl pro Vás co nejpoutavější a zároveň co nejpřínosnější.
V sobotu bude dán prostor jak samotným funkčním záležitostem jako je volba členů, členek Správní a Dozorčí
rady, vyhodnocování současné strategie, diskuze k nové strategii AI ČR pro 2017-2019 či hlasování o změnách
stanov, tak i konkrétním tematickým workshopům (blok I a II), v rámci nichž budete moci diskutovat probíhající
proces změny globálního vládnutí (governance), otázku podpory gendrové rozmanitosti v české Amnesty, otázku
zapojení členek a členů volených orgánů, zaměstnanců a zaměstnankyň AI ČR v rámci politických stran nebo státní
správy, nebo koncept nové spolupráce mezi českou a slovenskou Amnesty.
Sobotní program bude zakončen malou oslavou 25. výročí Amnesty International v České republice.
Neděle pak bude věnována aktivistickému programu.

Program
Sobota 9. 4. 2016
08:45-11:30

Registrace

09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15
11:15-12:00
12:00-12:05

Zahájení valné hromady, volba prezídia valné hromady a volební komise
Události v AI za poslední rok
Vyhodnocení Strategie AI ČR za rok 2015
Finanční zpráva za rok 2015
Zpráva Dozorčí rady
Zpráva Nominační komise
Představení kandidátek a kandidátů do Správní rady, Dozorčí rady a Nominační komise
Přestávka / Volby
Strategie 2017-2019
Vyhlášení výsledku voleb

12:05-13:00

Oběd

13:30-13:45
13:45-13:55
13:55-14:40
14:40-14:50
14:50-15:30
15:30-16:00
16:00-17:00

Blok workshopů I (Reforma globální governace, Gender)
Přestávka
Blok workshopů II (Transformace AI CZ/SK, Nepolitická AI)
Přestávka
Diskuze a hlasování o rezolucích
Cena aktivismu roku 2016
Host Valné hromady

17:00 -18:00
18:00

25 let Amnesty International v České republice
Ukončení sobotního programu

Neděle 10. 4. 2016
09:30-13:30

Aktivistický program

14:00

Ukončení setkání aktivistů, aktivistek
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Ubytování
AI ČR poskytne účastnicím a účastníkům příspěvek na ubytování ve výši 500Kč. Samotné proúčtování nákladů za
ubytování proběhne hotově po doložení dokladu za ubytování. Níže naleznete několik typů levného ubytování
v Praze:
www.hostely-praha.cz
www.levne-ubytovani-v-praze.cz

www.hostelflorenc.cz
www.hostel-emma.com

Strava:
Stravu si bude každý účastník a každá účastnice hradit sám, sama. Obědy budou zajištěny formou cateringu, je
však nutné si jej rezervovat předem (prostřednictvím on-line formuláře. Cena obědu činí 100Kč (za polévku a
hlavní chod).
Jako každoročně i letos chystáme sobotní večerní setkání v nedaleké restauraci prostor Impact HUB Praha.
Zájemci a zájemkyně ať se přihlásí opět prostřednictvím on-line formuláře.
Doprava:
AI ČR proplatí účastnicím a účastníkům náklady na dopravu. Samotné proúčtování proběhne po ukončení Valné
hromady, kdy každý z účastníků a účastnic obdrží na mailovou adresu formulář, cestovní příkaz, který bude
nutné vyplnit. Po vyplnění formuláře a fyzickém zaslání, společně s originálními doklady za dopravu, zpět na
adresu kanceláře, proběhne do 14ti dnů bezhotovostní platba na účet účastníka, účastnice.
V případě, že byste se valné hromady nemohli zúčastnit z finančních důvodů,
kontaktujte nás na níže uvedené adrese, rádi s Vámi tuto situaci budeme řešit.
Jak se dostat na místo:
Impact HUB Praha se nachází na adrese Drtinova 557/10, Praha 5-Smíchov. Prostor je bezbariérový.
Na místo se dostane městskou hromadnou dopravou:
Stanice metra B - zastávka Anděl (přímý spoj z uzlů dálkové dopravy Zličín, Černý Most a Florenc)
Tramvaj číslo 6,9,12,20 - zastávka Arbesovo náměstí (Tramvaj č. 9 přímý spoj z Hlavního nádraží)
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Jak se přihlásit?
Na adrese www.amnesty.cz/valnahromada jsme pro Vás připravili on-line formulář, prostřednictvím kterého
se můžete přihlásit a vyplnit jednotlivé dny a služby, které budete v rámci Valné hromady chtít.
Prosíme o závazné přihlášení do 25. 3. 2016.

KANDIDATURY, NÁVRHY REZOLUCÍ A ZMĚN STANOV
Hlasování na Valné hromadě
Každý/á člen/ka AI ČR má možnost volit členy/ky do Správní rady, Dozorčí rady a Nominační komise. Letos
budete mít opět možnost delegovat hlasy.
Článek 10 stanov sdružení říká, že „Hlasovacím právem disponuje každý/á člen/ka spolku, který/á se stal/a
členem/kou nejméně třicet dnů před konáním valné hromady a je starší patnácti let. Každý/á člen/ka, disponující
hlasovacím právem, může zplnomocnit jiného člena/ku s hlasovacím právem ke svému zastupování. Každý/á
zplnomocněný/á člen/ka smí disponovat pouze jedním zplnomocněním od jednoho člena/ky. Výjimkou jsou
členové/ky skupin, jejichž zplnomocnění zástupci/kyně smí disponovat až třemi plnými mocemi.“
Kandidatura, návrhy rezolucí a změn stanov
Letos budou do Správní rady (SR) voleni/y tři členové/ky. Do Dozorčí rady (DR) bude volen/a jeden/jedna
člen/ka. Do Nominační komise (NK) jsou voleni/y tři členi/ky. Zvažte prosím svou případnou kandidaturu, termín
pro podání kandidatury je 25. 3. 2016. Více informací o podmínkách kandidatury včetně přihlášky naleznete
na internetových stránkách valné hromady www.amnesty.cz/valnahromada. Zde budou také postupně
publikovány prezentace kandidátů/tek.
Pro termíny, podmínky kandidatury, prezentace kandidátů/tek do SR, DR a NK, předkládané rezoluce a další
informace, navštivte prosím internetovou stránku valné hromady na adrese www.amnesty.cz/valnahromada.
Kam posílat kandidátky a návrhy rezolucí?
Kontakt pro zasílání kandidatur, návrhů na rezoluce a dalších usnesení je valnahromada@amnesty.cz nebo
Amnesty International Česká republika, Gorazdova 10, Praha 2, 120 00.
V případě, že chce dále dostávat veškeré informace o valné hromadě i působení AI ČR v elektronické podobě,
zašlete nám prosím svoji emailovou adresu na valnahromada@amnesty.cz. Děkujeme!

Kontakt pro dotazy: valnahromada@amnesty.cz
nebo Amnesty International Česká republika, Gorazdova 10, Praha 2, 120 00.
Kontaktní osoba: Veronika Kunešová, tel: 725 952 986
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