MARATON PSANÍ DOPISŮ
2016
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PROJEKTU AMNESTY INTERNATIONAL ČR*

*VYPRACOVÁNO K 28. 2. 2017

ROK 2017 = 200 „MARATONSKÝCH“ AKCÍ PO CELÉ ZEMI
Díky VÁM všem.
Vám, kteří jste se v roce 2016 do Maratonu zapojili ať už jako organizátoři vlastní „Maratonské akce“ (např. v oblíbené
kavárně či čajovně, v knihovně, ve škole, v komunitním centru, ve skautském oddílu, farnosti či v rodinném kruhu) nebo
jako pisatelé dopisů na některé z těchto událostí. Vám, kteří jste dopisy podepsali online.
Společně se podařilo absolutně překonat i ta nejoptimističtější
očekávání! A teď se podržte, finální číslo ručně psaných dopisů,
které jste v roce 2016 dokázali napsat, je více než 16 tisícovek!
Obrovské množství dopisů, konkrétně 53 271, bylo podepsáno
online! Sečteno a podtrženo, během prosince 2016 a ledna 2017
odešlo z České republiky dohromady na 69 520 podepsaných
dopisů do všech koutů světa.
Tímto vám všem jménem nespravedlivě vězněných a utlačovaných děkuji. Právě Vy skutečně jednáte a nebojíte se postavit
za lidská práva jiných. Během letošního Maratonu jste ukázali, že mezinárodní solidarita pro nás není jen prázdným
pojmem! A neméně velké poděkování patří i celému týmu Amnesty International, všem dobrovolníkům a stážistům, bez
jejichž nasazení, entusiasmu a dobré nálady by letošní Maraton psaní dopisů zdaleka nebyl takovým, jakým byl!
Je neuvěřitelné, že na 200 lidí z celé České republiky si i v dnešním uspěchaném světě našlo čas a zorganizovalo vlastní
dopisovou akci na podporu nespravedlivě perzekuovaných, odsouzených či uvězněných lidí z celého světa.. Kdo se ve svém
volném čase jen tak pustí do tak nelehké mise, jako je podpora lidských práv? Jste to právě vy, jádro lidskoprávního hnutí v
České republice a já si toho nesmírně vážím. Navíc každým rokem naše aktivistická základna roste, stejně tak počet
organizátorů, kteří se do Maratonu psaní dopisů zapojují opakovaně a co víc, většina letošních dobrovolných organizátorů si
chce pořádání dopisové akce příští rok zase zopakovat!
Je to váš úspěch, protože jste dokázali přesvědčit své přátele, kolegy, spolužáky, studenty, rodinné příslušníky či sousedy,
aby se zasadili o zlepšení situace některého z letošních 11 případů nespravedlivě vězněných lidí.. Vysvětlit jim, že i my
můžeme osud těchto lidí ovlivnit. Požádat je, aby sedli a ručně napsali dopis možná nejpodivnějšímu adresátovi, na kterého
se kdy obraceli. To byla výzva pro každého organizátora.
I pro mě byl rok 2016 ve znamení velkých aktivistických výzev a určitým „přerodem“ od organizátora vlastní maratonské
akce ke koordinaci celorepublikové kampaně Maraton psaní dopisů. Bylo a je mi ctí spolupracovat s tak velkým množstvím
aktivních lidí, kteří si přejí více naděje a spravedlnosti na světě.
Žaneta Sladká
Koordinátorka Maratonu psaní dopisů

ČASOVÝ HARMONOGRAM






Září - interní plánování, příprava webu (grafika + texty), spolupráce s dalšími sekcemi a partnerskými
organizacemi (Erasmus Student Network, 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. - 18. Prosinec - oficiální termín pro realizaci akcí Maratonu psaní dopisů
Leden - únor - získání zpětné vazby, hodnocení, rozeslání dopisů
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PŘÍPADY
1) Eren (Turecko) Stokrát stíhána za svůj názor
2) Ilham (Čína) Doživotí za boj proti diskriminaci
3) Shawkan (Egypt) Ve vězení za focení
4) Johan (Indonésie) Učitel mučený a vězněný za vyvěšení vlajky
5) Rosmit (Venezuela) Člen parlamentu vězněný za aktivismus
6) Edward (USA) Hrdina, ne zrádce
7) Zejnab (Írán) Kromě svobody přichází o zrak
8) Obyvatelé Peace River Valley (Kanada) Boj o posvátnou půdu
9) Fomusoh(Kamerun) Zadržený kvůli esemesce
10)Maxima (Peru) Boj o vlastní pozemek s těžaři
11)Annie (Malawi) Lidé s albinismem v ohrožení
12)Giyas a Bayram (Ázerbájdžán) Do vězení za graffiti

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:

*zaregistrované akce, o jejichž realizaci bohužel nemáme údaje
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PŘEHLED PODPŮRNÝCH MATERIÁLŮ:














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“
- K propagaci ,,MEDIA KIT“
Plakáty
Letáček
Karty k případům (různé jazyky)
Vzory dopisů (různé jazyky)
Propisky
Videa pro 8 případů + obecné
Lampiony
Obrázky a fotky
Seznam účastníků akce
Podrobné informace o případech

MATERIÁLY OBDRŽENY

Většina nástrojů byla dostupná a distribuovaná elektronicky prostřednictvím webu www.amnesty.cz/maraton nebo emailu. Organizátoři akcí měli možnost požádat o zaslání materiálů poštou
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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 nebo 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, Mladá fronta DNES,
Deník a další média
Sociální sítě – propagace Maratonu na Facebook a Twitter kanálu AI ČR, videa dostupná na YouTube kanálu
AI ČR
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

JAK MARATON PROPAGOVALI ORGANIZÁTOŘI:
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PŘEHLED AKCÍ
V ČR bylo zaregistrováno 301 akcí v 96 městech a obcích. Necelá polovina akcí byla propagována jako veřejně
přístupná, ostatní se konaly pro uzavřený okruh lidí (školní, oddílové, rodinné atd.). Většina akcí byla pořádána pro
širší okruh lidí. Většina organizátorů pořádal/a Maraton psaní dopisů již v předchozím roce/letech.
CHARAKTER POŘÁDANÝCH AKCÍ:

MAPA VEŘEJNÝCH AKCÍ:
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KDO AKCE POŘÁDAL?

KOLIKRÁT POŘÁDALI ORGANIZÁTOŘI MARATON V PŘEDCHOZÍCH LETECH?
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POČET DOPISŮ

Celkem bylo evidováno 16 249 napsaných či ručně podepsaných dopisů, které byly
odeslány úřadům nebo přímo vězněným či pronásledovaným lidema jejich blízkým.
Dalších 53 271 dopisů bylo podepsáno online. Celkem se nám tedy podařilo shromáždit
69 520 dopisů.

69 520
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POČET ÚČASTNÍKŮ
ZAJÍMAVÁ DATA:
-

průměrný počet účastníků jedné akce je 65
průměrný účastník napsal 2 dopisy
na 10 % nejúspěšnějších akcích se napsalo 52% dopisů

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

Gymnázium Karviná - místní skupina AI
DOX - Centrum současného umění, Praha - AI
Klasické a španělské gymnázium Brno
Knihovna Třinec
Gymnázium Dr. Karla Polesného
Gymnázium Chotěboř – místní skupina AI
Gymnázium Teplice
Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava – Poruba
Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice

2829 dopisů
1000 dopisů
991 dopisů
847 dopisů
824 dopisů
444 dopisů
361 dopisů
326 dopisů
253 dopisů
250 dopisů
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE:
1.
2.
3.
4.
5.

Kino ART – Amnesty International, Brno
Klubovna 3. skautského oddílu sv. Vavřince, Vrchlabí
Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec
Knihovna města Hradce Králové
fara Roztoky u Prahy

140 dopisů
123 dopisů
122 dopisů
121 dopisů
1O5 dopisů

OBLÍBENOST PŘÍPADŮ

VÝSLEDKY VE SVĚTĚ

3,429,631 DOPISŮ
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PODĚKOVÁNÍ OD PODPOROVANÝCH LIDÍ

„Strávil jsem více než 40 let ve státním vězení Angola v Louisianě, jedné z nejhorších věznic
ve Spojených státech. Většinou jsem byl na samotce. Odsoudili mě kvůli vraždě, kterou jsem
nespáchal. Uvěznili mě kvůli mému aktivismu za reformu proti brutálním vězeňským
podmínkám a kvůli mému členství ve straně Černí panteři.
19. února 2016, v den mých 69. narozenin, jsem byl propuštěn. Kdyby nebylo podporovatelů
Amnesty International a jejich dopisů požadujících mou svobodu, stále bych mohl být
nespravedlivě vězněn. Jsem důkazem, že Maraton psaní dopisů skutečně pomáhá.
Když jsem seděl sám ve své cele velké 2x3 metry, moje usvědčení bylo třikrát zrušeno. Stát
se pokaždé úspěšně odvolal. To vše jen aby se zabránilo mému propuštění. Letos se to ale i
díky Vám změnilo. Dopisy guvernérovi mi nejen dodaly naději, ale dokonce mě pomohly
osvobodit.
Poprvé za 4 dekády se mohu nadechnout jako svobodný člověk.“
Děkuji Vám
Albert Woodfox, USA
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Maxima Acuňová je farmářka ze severu Peru, která je ve sporu s těžební společností Yanacocha
kvůli vlastnictví pozemku, na kterém žije se svou rodinou, protože jej společnosti nikdy neprodala.
Maximu a její rodinu policie několikrát zastrašovala, ohrožovala a nutila odstěhovat se a opustit
svou půdu. Policisté dokonce Maximu a její dceru napadli a bili je do bezvědomí.
Maximě a její rodině napsali a poslali v rámci letošního Maratonu psaní dopisů tisícovky lidí z
celého světa dopisy a vzkazy plné solidarity a podpory. Podívejte se, jakou měla radost, když jsme
jí do Peru doručili vice než 150 tisíc zpráv z celého světa.
Vzkazuje vám: "Chci vám z celého srdce poděkovat za všechny vaše dopisy a zprávy, co jste mi
poslali. Povzbudili jste mě a dodali mi odvahu dál bojovat."
Maxima Acuňa, Peru
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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 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 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?

13

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ S MINULÝMI ROČNÍKY

POČET DOPISŮ A ONLINE PODPISŮ

POČET AKCÍ/MÍST
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DOJMY A ZKUŠENOSTI ORGANIZÁTORŮ
Děkujeme všem organizátorům Maratonu psaní dopisů, za sdílení jejich dojmů a komentářů ve zpětné vazbě:
Vladislava Rychlíková, Domácí akce
Nebylo to jen o tom proletět si nějakou zprávu, ale více si jednotlivé lidi představit a nosit je v hlavě. Něco udělat s
nadějí, že to bude kapka do mlýna spravedlnosti. Mám je teď vylepené v kuchyni na zdi a ráda bych každému napsala.

Edita Kleckerová, Spolek Lungta, Praha
V předvánočním shonu to bylo velmi příjemné komorní setkání lidí, kterým záleží na dodržování lidských práv v celém
světě :-)

Sylva Holíková, SPŠP-COP Zlín Akce byla zajímavá, otevřela studentům nové obzory a vědomí, že výdobytky naší
demokracie nejsou zadarmo, a že je třeba tyto vymoženosti chránit a současně pomáhat tam, kde je to třeba.

Pavel Žalský, Junák - český skaut, středisko Dobráček Hostinné
Maraton jsme ve Vrchlabí a v Hostinném pořádali poprvé. Bylo hezké vidět, že v tom příchozí z veřejnosti i členové
našeho skautského střediska vidí smysl, ti kteří neuměli psát, se pustili do malování obrázků vězňům, ti, co psát
uměli, se do toho pustili s vervou. Všichni jsme měli možnost (a využili jsme ji) přispět, jak nejlépe zrovna dovedeme a
rádi se do toho pustíme znovu.

Marcela Juříčková, VOŠ a SŠ Štětí
Měla jsem z toho radost. Jsem ráda za možnost zorganizovat nějakou věc, kterou mohu pomoc jiným. Tato činnost mě
naplňovala, jen kdybych měla lepší možnosti tisku než u nás ve škole.

Antonie Bernadová, Gymnázium Olomouc- Hejčín
Příjemná událost s viditelnými výsledky a dobrou podporou pro organizátory.

Ivana Kupková, SŠUD Brno
Velmi pozitivní ohlas, výborné reakce mladých studentů, dobré propojení s výukou.

David Raus, Mládež Církve bratrské Brno, Kounicova
Akce byla vydařená, přišli vesměs spokojení účastníci z minulého roku, kteří mi i v průběhu roku připomínali, ať akci
určitě zorganizuji. Příští rok se budu já i ostatní chtít určitě zapojit znovu.

Michaela Škrbelová, Parlament dětí a mládeže města Ostravy
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Super akce, setkání dětí a dospělých v předvánoční době nad vážnými věcmi, společné prožívání.

Josef Kvapil, firma Kvapil a. s.
Velmi dobrá podpora pro organizátora, vše připraveno, rádi bychom během roku dostali zpětnou vazbu, jak se případy,
které jsme podpořili, vyvíjí.

Martina Dobrucká, Základní škola Velke Pavlovice
Jsem z toho nadšená a žáci, jež se účastnili, také.

Václav Kotora, Gymnázium Václava Hlavatého, Louny
Celá akce proběhla v pohodě, organizace je dobře vymyšlená, a proto jsme žádnou asistenci nepotřebovali a s
žádnými problémy jsme se nesetkali. S dodanými materiály jsem byl spokojen. Možná bych ocenil, kdyby bylo video k
dispozici ke všem případům, protože za pomoci videa nejsnadněji zaujmu účastníky a případy bez videa trpěly
nezájmem.

Jana Kopúnová, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice
Akce je u studentů velmi oblíbená, dokonce si sami i příběhy vyhledali a doma dopisy dopisovali.

Klára Kimberly Víznerová, soukromá akce, Světec
Maraton v letošním roce byl bezvadný. Celkově bych řekla, že jsme byli sehraní, proto psaní šlo poměrně snadno +
diskuze byla také zajímavá. Pro mě určitě ještě emočně silnější zážitek než při dřívějších akcích. V lednu s přáteli
máme další sezení, kde všichni s odstupem zhodnotíme tento Maraton.

Pavlína Šmajzrová a Marie Ligocká, vysoká škola Zlín
Hodně nás potěšil přístup tří středoškoláků, kteří nám děkovali, že jsme je oslovili, že měli možnost se zapojit a do
budoucna nám nabídli pomoc s natočením videa. :)

Hana Nevrlá, Dům dětí a mládeže, Vrátimov
Jde o záslužnou akci. Na děti udělala velký dojem. Není špatné zjistit, že se vlastně máme dobře, že jsou lidé, kteří
mají opravdové problémy, a my se můžeme pokusit jim pomoci.

Jana Lajskeová, Beroun, akce na náměstí
My pořádáme akci vždy na berounském náměstí a občas je to docela výzva. Informujeme náhodné kolemjdoucí a
nabízíme jim, aby se zapojili. Někdo nás ignoruje, někdo nám nadává, někdo nám vypráví svůj těžký životní úděl,
někdo si vezme letáček, někdo nás podpoří finančně a někdo si napíše dopis. Občas je to frustrující, ale nakonec to
dobře dopadne. Vždy se totiž najdou lidé, co se zapojí. A i ti, kteří si jen vezmou letáček, nebo se s námi baví, mají
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alespoň o čem přemýšlet. Mám dojem, že je třeba, aby lidé viděli, že se něco dá dělat, že se něco hýbe, a že je možné
být toho součástí. A proto to i dělám. Hezký den:)

Jan Čapek, Gymnázium Na Zatlance, Praha
Akci jsme pořádali den před vánočními prázdninami (…) Dojmy studentů byly veskrze pozitivní. Měli radost z toho, že
mohli vykonat něco pro nespravedlivě stíhané, z velkého ohlasu ve škole (množství těch, kteří naší podpisovou akci
navštívili) a toho, že se nám vše podařila zvládnout. Příprava celé akce myslím pomohla upevnit kolektiv třídy (jsem v
ní od září třídním učitelem), osobně mě mile překvapila míra zapojení studentů i jejich nadšení pro celou věc. Velmi
hezkou atmosféru sbírky umocnila předvánoční atmosféra i to, že jsme požádali jednoho studenta o hudební doprovod
- po dobu prodeje našich produktů nás doprovázel hrou na piano, které jsme měli na chodbě, kde sbírka probíhala.
Mile překvapeni jsme byli i počtem vybraných podpisů, výtěžkem sbírky či jejím ohlasem mezi studenty školy a kolegy,
kteří nás přišli podpořit koupí některého z našich produktů. Akci oceňuji i jako učitel geografie - pomohla mi vyvolat
zájem například o dění v současném Erdoganově Turecku a jeho plíživou proměnu v autoritářský systém, oživila výuku
a dala jí hezkou praktickou dimenzi.

Michaela Slámová, Gymnázizum a SOŠ Jilemnice
Maraton psaní dopisů je ojedinělou akcí, která dovoluje nám, středoškolákům, podívat se na svět z jiného úhlu. Máme
možnost vyklouznout z naší sociální bubliny a vnímat problémy, které trápí svět. I kdyby se účinky našich dopisů
neprojevily na samotných případech, projeví se alespoň na nás, na další generaci.

Veronika Holečková, Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník
Jsem z toho nadšená. Člověk má hned lepší pocit, když ví, že i pouhým dopisem může zachránit něčí život. Stojí to za
to.

Marek Šimandl, Gymnázium Rumburk
Akce se jako vždy vydařila na výbornou. Většina studentů si již skutečně uvědomuje, že tyto dopisy mají smysl,
obzvlášť když se ukázalo, že většina osob, za jejichž propuštění psali dopisy v loňském roce, byla skutečně
propuštěna.

Klára Matulová, Amnesty International Brno
Je to skvělá akce. Ale je pravda, že čím víc jsme se dostávali do kontaktu s lidmi - a především díky tomu, že jsme
měli akce i mimo sféru "pravdoláskařů" - tzn. byli jsme v kontaktu s lidmi, kteří většinou AI ani neznali, bylo těžké jim
všechno vysvětlovat a bylo těžké je přesvědčit. Měli svou pravdu ("že si ti lidé za to můžou sami") a nebo prostě
"nechtěli věřit", neznali AI, nepřišli jsme jim věrohodní, často jsme slyšeli, že to "nemá to smysl" či to není oficiální
petice a mohla by to podepsat i cvičená opice. To mě vždycky hrozně mrzelo. Na druhou stranu pak každý, kdo zájem
projevil nebo byl srdečný a chtěl se bavit - takový člověk nás vždycky nabudil na maximum. Ale je pravda, že těch,
které jsme přesvědčili, že to má smysl, bylo opravdu jen málo… Ale každý hlas má cenu, takže i za to málo jsme
vděční! A ve výsledku jsem ráda i za ty, kteří si nás jen vyslechli a nakonec nepodepsali - přeci jen alespoň už ví, co je
to Amnesty a nebo se jim to rozleželo a doma začali googlit - kdo ví? :) Prostě jsem pozitivní a věřím, že i když nás v
reálu odmítli, něco to v nich zanechalo!
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Jana Bajerová, domácí akce
Loni radost, letos osamění, nezájem okolí, ale mám víru, že to má smysl, je děsná představa, že bych se ocitla v
podobných problémech.

Josef Porsch, Ondřej Solnička, ZŠ Mníšek pod Brdy
Maraton je skvělá akce. Důležité je mluvit s lidmi o konkrétních příbězích, kdy pomohl. Nicméně na malém městě je
toto téma prostě komunikovatelné hůře.

Monika Modráčková, Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Celkově mám z konání akce dobrý pocit. Myslím si, že má smysl zejména v tom, že si žáci uvědomí, jak můžou pomoct
druhému člověku, učí se tak vzájemné solidaritě, respektu a toleranci vůči lidským právům. A také si uvědomí, jak je
tohle ožehavé téma a že o svoje práva můžeme snadno přijít, tak aby se naučili je chránit a vytvářeli takovou
společnost, která nedovolí porušování lidských práv a bezdůvodné ubližování druhým.

Šimon Trusina, akce v kostele
Pořádání Maratonu dopisů se u nás v kostele pomalu stává tradicí. Jsme rádi, že v předvánočním shonu se můžeme
na chvíli zastavit a opravdu pomoci reálným lidem. Příští rok se určitě opět zapojíme!

Tereza Douchová, Café-bar Propaganda, Praha
Celkově mě překvapilo, kolik lidí trpí syndromem vlastní předůležitosti. Bojí se napsat jeden dopis, aby tak nezměnili
směr otáčení Zeměkoule. Jinak to byla milá akce, která mi přinesla spoustu sociální interakce a je to hezký vánoční
dárek Světu.

Martina Křížová, Gymnázium Arabská
Trochu mě skleslo, že se na škole zúčastnilo tak málo lidí, ale pravděpodobně to bylo kvůli předvánočnímu stresu.

Klára Malá, Olomouc
I jednotlivec může pomoci, když se spojí s ostatními u dobré věci, dobré spojení s vánočními svátky.

Diana Pinkasová, ZUŠ a Gymnázium Sedlčany
Z akce mám velmi dobrý pocit. Zprávy během roku, které oznamují posun či vyřešení jednotlivých případů, dávají akci
velký smysl. Hlavně mne těší velký zájem mladých lidí, kteří se akce velmi ochotně účastnili a přispěli i finančně.
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