MARATON PSANÍ DOPISŮ 2017
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PROJEKTU AMNESTY INTERNATIONAL ČR*

*VYPRACOVÁNO K 19. 2. 2018

ROK 2017 = 290 „MARATONSKÝCH“ AKCÍ PO CELÉ ZEMI
Je to neuvěřitelné
a je to motivující uvědomit si, kolik z vás letos neváhalo měnit osudy konkrétních lidí – obránců
lidských práv - kteří se stali oběti bezpráví či násilí jen proto, že se stejně jako my postavili 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 napsat
naprosto neuvěřitelný počet dopisů – 16 tisíc!! 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. Dopisy se ale psaly po celém světě a
celkem se jich podařilo napsat X. 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.
Někdy mě přepadne pocit, že většina naší společnosti je k lidským právům lhostejná. Ale přesně tyhle
okamžiky, jako výsledky Maratonu psaní dopisů, mě dokáží přesvědčit o opaku. Je důležité si neustále
připomínat a uvědomovat, že v tom, co děláme, nejsme sami, a že to má obrovský smysl. Že nejen ve
světě, ale i v České republice jsou tisícovky lidí, kteří věří, že stavět se za lidská práva a základní hodnoty
jako spravedlnost, svoboda, pravda a solidarita je i v dnešní době a možná právě v dnešní době nezbytné.
Naše heslo totiž zní „Lidská práva nejsou samozřejmost, a proto se o ně musíme starat“. Je důležité
nezapomínat, že samozřejmostí není ani to se za lidská práva postavit, a proto bych chtěla všem, kdo letos
věnovali byť minutu svého času podpoře lidských práv, obrovsky poděkovat. Díky, že lidí jako jste vy
nejenže neubývá, ale soudě dle výsledků Maratonu každým rokem přibývá. Společně můžeme měnit nejen
konkrétní lidské osudy, ale přinášet systémové změny, měnit zákony, měnit podmínky ve vězeních. To
všechno zmůže hlas lidu a tvorba mezinárodního tlaku na represivní režimy.

Ale Maratonem naše práce rozhodně nekončí, naopak. Jsme v plné síle a pohánění vaší motivací a
odhodláním pokračovat v naší lidskoprávní misi i v roce 2018 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 dobrovolníkům 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
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Spolupodieľanie sa na organizácií dopisovej akcie bola pre mňa veľká výzva a cenná skúsenosť. Bola
som veľmi milo prekvapená zo všetkých tých, ktorí sa zapojili, našli si čas a organizovali vlastné
dopisové akcie. Je nesmierne dôležité zaujímať sa o to, čo sa deje vo svete a ako je s ľuďmi
zaobchádzano, pretože porušovanie ľudských práv nie je v poriadku a týka sa to nás všetkých. Veľmi
si cenním a ďakujem, že som mohla byť aktívnou súčasťou niečoho, o čom som presvedčená, že má
zmysel.
Martina Lukáčová
Stážistka v Amnesty International

Sú ľudské práva pre všetkých? Áno, sú! Pri organizácií maratónu psaní dopisů som sa stretol s
príbehmi ľudí, ktorým ľudské práva sú odopierané. Šesť emotívnych príbehov ľudí s ktorými som sa
stretol počas prípravy maratónu mi dali množstvo skúsenosti a odkryli iný pohľad na svet. Som milo
prekvapený, že ľuďom v ČR nie sú ľahostajné ľudské práva. Spoluorganizovanie maratónu mi dalo
obrovskú skúsenosť a som vďačný a hrdý na seba, že som mohol byť súčasťou prospešnej veci.
Jaroslav Obertan
Stážista v Amnesty International

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 aj.).
Říjen – spuštění a tvorba nového webu, hromadné oslovení aktivistů, škol, příznivců
partnerských organizací, příprava materiálů (manuály, karty k případům, vzorové dopisy,
propagační videa se známými osobnostmi, plakáty, lampiony aj.).
Listopad – příprava a rozesílání materiálů, mapa akcí na webu, telefonické instrukce
organizátorům, pořádání workshopů pro organizátory maratonu, šíření propagačních videí.
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–únor – vyhodnocování zpětné vazby, tvorba a rozeslání záverečné zprávy a rozesílaní dopisů.
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PŘÍPADY
Xulhaz Mannan (Bangladéš), který byl ubit k smrti za obranu práv sexuálních menšin.
Mahadine (Čad), kterému za příspěvek na Facebooku hrozí doživotí.
Ni Ju-lan (Čína), která přišla o domov kvůli obraně práv na bydlení.
Farid a Issa (Izrael/okupovaného území Palestina), kteří byli obvinění za protesty proti
válečným zločinům.
5) Shackelia Jacksonová (Jamajka), která bojuje proti policejním vraždám.
6) Clovis Razafimalala (Madagaskar), který byl odsouzen za ochranu ohroženého pralesa.
1)
2)
3)
4)

NÁSTROJE PRO ÚČASTNÍKY A ORGANIZÁTORY AKCÍ
CESTA ORGANIZÁTORA MARATONSKÉ AKCE:

1) Registrace na webu
→ vytvoření osobního profilu organizátora, zaslání e-mailu s odkazem na profil.
2) Možnost doplnit podrobnější informace o plánované akci
→ e-mail, telefonát vyzývající k doplnění informací, instrukce a tipy pro organizátory.
3) Doručování materiálů organizátorům poštou (na vyžádání).
4) Realizace akce.
5) Zaslání zpětné vazby (vyplněním formuláře na profilu organizátora)
→ 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
o Obecný „JAK NA MARATON“ (info o akci, o případech, výsledky z loňského
roku, dojmy organizátorů aj.)
o Praktický „MŮJ MARATONSKÝ DEN“ (checklist, tipy na propagaci/realizaci,
instrukce jak psát dopis aj.)
o K propagaci „MEDIA KIT“
Plakáty
Letáček
Karty k případům (různé jazyky)
Vzory dopisů (různé jazyky)
Videa
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 e-mailu. 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 vysokoškolských spolků.
Představení Maratonu na akcích partnerských organizací – Olympiáda lidských práv,
Miquik (skautské setkání), akce k 17. listopadu.
Média – o konání Maratonu psaní dopisů informovala Česká televize, Blesk a Deník –
velké zastoupení v regionech a další média.
Sociální sítě – propagace Maratonu na Facebooku a Twitteru AI ČR, šíření
propagačních videí se známými českými osobnostmi.
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 572 akcí v 126 městech a obcích. Z celkového počtu registrovaných
organizátorů letošního Maratonu psaní dopisů předpokládáme, že se podařilo uskutečnit 290 akcí.
Necelá polovina akcí byla propagována jako veřejně přístupná, ostatní se konaly pro uzavřený
okruh lidí (školní, oddílové, rodinné atd). Většina organizátorů pořádal/a Maraton psaní dopisů již v
předchozím roce/předchozích 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 16 019 napsaných či ručně podepsaných dopisů,
které byly odeslány úřadům nebo přímo vězněným či pronásledovaným lidem a
jejich blízkým. Dalších 20 759 dopisů bylo podepsáno online. Celkem se nám
tedy podařilo shromáždit 36 778 dopisů.

36 778
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POČET ÚČASTNÍKŮ

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE:

1. Gymnázium Karviná – místní skupina AI
2. Knihovna Třinec a Gymnázium Třinec
3. Gymnázium Chotěboř – místní skupina Al
4. Gymnázium Jihlava
5. ICM Český Těšín – Amnesty Karviná
6. Gymnázium Ústi nad Labem
7. Lepařovo gymnázium Jičín
8. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna
9. Obchodní akademie Karviná – místní skupina AI
10. Gymnázium F. X. Šaldy – Liberec

1 048 dopisů
588 dopisů
512 dopisů
501 dopisů
491 dopisů
338 dopisů
311 dopisů
285 dopisů
243 dopisů
220 dopisů
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE:

1.
2.
3.
4.
5.

Centrum současného umění – DOX
Domácí akce – Kristýna Mařincová
Univerzitní kavárna Družba – místní skupina AI
Obchodní centrum Breda a Weinstein
Kavárna Kratochvíle 230 – místní skupina AI

471 dopisů
360 dopisů
320 dopisů
273 dopisů
230 dopisů

OBLÍBENOST PŘÍPADŮ
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PODĚKOVÁNÍ OD PODPOROVANÝCH LIDÍ

„Policisté přijdou k vám domů, namíří zbraň na vaši hlavu a zabijí vás. Proč? Představte si, že třeba jen
proto, že máte dredy. A třeba zrovna někoho takového hledají. Zloděje, co ho někdo zahlédl na konci ulice
a popsal ve dvou větách. Podobného vám. Jeden výstřel. A případ vyřešen. Vítejte na Jamajce. Jmenuji se
Shackelia. To, co jsem vám popsala, byl případ Nakieho. Mého bráchy. Takové věci se u nás dějí už
desetiletí a rok co rok to stojí život dvou stovek lidí. Přijde k vám policie, zastřelí vás. Proč? To už se
nedozvíte. Najednou jste pryč. Už jsou to tři roky, co brácha umřel, tři dlouhé roky soudního boje za
spravedlnost. Našla jsem další takové pozůstalé, jako jsem já, teď jsou nás desítky. Je to těžké, ale
pomáháme si navzájem. Je to nutné, protože s každým soudním řízením přichází další policejní razie.
Vyhrožují nám, zastrašují, chtějí nás umlčet. Někdy si z toho všeho člověk může připadat unaveně. Já toho
ale stejně nikdy nenechám. V tom boji a náročném posunu vpřed jsem nebyla sama, protože jste do něj
vstoupili vy, lidé z Amnesty a vaši příznivci. Jste skuteční hrdinové. Vaše odhodlání a oddanost dodržování
lidských práv a důstojnosti po celém světě se odráží v podpoře, kterou vaše kampaně získávají, a pozitivní
výsledky, které jste získali pro oběti bezpráví a diskriminace“.
Děkuji vám
Shackelia Jacksonova, Jamajka
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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,
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:

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 organizátoři zvolili možnost odeslání dopisů prostřednictvím
kanceláře AI ČR.

Jak organizátoři
financovali
odeslání dopisů?
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FOTKY Z AKCE ORGANIZÁTORŮ

Skauti Doubravka

Atrium FSS, Sarah Hladíková

.

Gymnázium A. Jiráska Litomyšl
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Gymnázium A. Jiráska Litomyšl

Chez nous Kladno
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MOTIVACE ORGANIZATORŮ ZAPOJIT SE DO AKCE
Vzhledem k tomu, že učím na střední škole, mám možnost oslovit spoustu dalších lidí, a to lidí mladých a
ochotných přemýšlet o problémech ostatních. Můžou si tak uvědomit, že je to možné a také se třeba lidí, se
kterými není zacházeno správně, zastat a udělat něco pro to, aby se daný stav věcí změnil.

Když jsem se poprvé o akci dozvěděla, dojala mě k
slzám. Motivuje mě představa, že můžu pomoci
někomu, kdo je ohromně daleko, a přesto na dosah.
A to „jen“ dopisem. Velice si cením lidí, kteří se
nebojí ozvat, a je mi velmi sympatické, že Maraton
nepodporuje (a teď to řeknu ošklivě) „pouhé oběti
bezpráví, ale spíše aktivisty. Lidi, kteří se nebáli
mluvit, ale byli umlčeni. Je mi zadostiučiněním,
pokud mohu formou dopisů právě takovým osobám
propůjčit svůj hlas.
Mohla jsem tak do školy přinést tematiku lidských
práv a ukazovat žákům způsoby, jakými je možno
podpořit pozitivní vývoj ve světě. Vnímala jsem i
výchovný rozměr v diskuzi s dětmi ve skautu a v
církvi. Navíc to děti mohly bezprostředně přetavit ve
skutečný dobrý skutek.

Můžeme pomoci lidem, kteří mají horší podmínky a možnosti, ale stejně toho dělají pro svět a
společnost mnohem více, než většina z nás. Pomoct někomu, pokud mám tu možnost a příležitost, je
podle mě samozřejmností.
Reagujeme na nespravedlnost v okolí, obci, státě automaticky a spontánně v běžných situacích.
Máme možnost říci své NE! No a s vědomím, že se to děje hromadně ve vymezeném časovém úseku,
a tedy koncentrovaně, to je radost!
Věřím, že je důležité, abychom se zajímali o to, co se ve světě děje a jak je s lidmi zacházeno.
Porušování lidských práv není v pořádku a týká se nás všech. Je dobré mluvit nahlas a dát najevo, že
vidíme, slyšíme a nesouhlasíme!
Chci jít dobrým příkladem svým dětem, které mi vždy a rády s maratonem pomáhají – lepí, stříhají,
tisknou, vyrábějí informační tabuli, pečou perníčky.
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DOJMY A ZKUŠENOSTI ORGANIZÁTORŮ
Děkujeme všem organizátorům Maratonu psaní dopisů, za sdílení jejich dojmů a komentářů ve zpětné
vazbě.
Jana Kittová, Junák oddíl v Hronově, Sbor ČCE
Sice jsme dopisů nenapsali moc, ale mělo to smysl. Určitě pro ty lidi samotné i pro skautské děti. Mně
to přijde úžasné. Důkaz, že když se tisíce lidí coby kapek spojí, tak ten vodopád pak už něco zmůže.
Je navíc moc milé pomáhat adresně a znát příběhy těch lidí. Možná jsme u nás byli průkopníky této
akce – nemá to tu tradici. Ale třeba na skautské Betlémské světlo už lidé chodí. Také to trvalo. Třeba
to bude časem lepší.
Robin Braun, Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem
Jsme nadšení, já společně s kamarádkou, která mi pomáhala to všechno složit do obálek a nadepsat.
Jediné výhrady mám interně k přístupu našeho gymnázia, což už není v kompetenci Amnesty.
Maraton bych označil za skutečný maraton, protože na akci se něco neustále dělo. Ačkoli jsme oba
vyčerpaní, adresy už znám zpaměti a o nadepisování obálek se mi doslova i zdálo, musím říct, že
času, který jsme nad akcí strávili, rozhodně nelitujeme!
David Guľaš, Gymnázium Dr. Josefa Pekaře
Můj dojem z akce je pozitivní. Jsem rád, že jsem se mohl zapojit a pomoct.
Ondřej Vaňek, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Doufal jsem ve větší zájem okolí. Spousta lidí nakonec účast odřekla. I když jsem rád za alespoň
nějaké účastníky, nejde se zbavit dojmu zklamání.
Tereza Křivánková, Junák. Český skaut, středisko Pod Kletí Holubov z.s
S průběhem akce jsem spokojená, snažila jsem se do psaní dopisů zapojit děti z našeho skautského
oddílu. Pouštěli jsme videa k případům a poté psali či kreslili dopisy. Myslím si, že děti ve věku 4.–6.
třídy smysl vnímaly a rozuměly tomu, mladší - 3.třída - pojali psaní jen jako kreslení obrázku cizím
lidem pro radost. Ale ráda bych se inspirovala pro příště, jak to i mladším přiblížit, možná na ně byla
letos příliš náročná témata (politické spory, vláda, lesbická tematika). Prales jim vyhovoval :). Naopak
zájem některých mladších příjemně překvapil.
Pavla Dusová
Do poslední chvíle jsem si nebyla jistá, jestli nezůstanu jediná píšící. Několik lidí si poslechlo
informace, ale psát nechtěli. Možná se odhodlají přístě nebo budou sledovat vaše stránky. Přiznávám,
že jsem provedla „cenzuru“ a vybrala tři, podle mého jasné případy, protože jsem oslovovala převážně
členy ČCE (Českobratrské církve evangelické) ale zároveň je upozornila, že jsou i další možnosti
psaní. A vše byly dopisy úřadům.
Ida Černá, Galerie Malšice
Mohlo to být zajímavé pro větší skupinu lidí, kdyby přišli. :) Chci napsat jakýsi dozvuk do místního
časopisu a zkusit postupně zapálit více lidí pro zájem o dění kolem sebe, nejen lidská práva.
Daniel Molnár, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze
Skvělý pocit. 84 dopisů získaných během jiné akce, kde se účastnilo cca 100 lidí není vůbec špatný
výsledek. Zapojilo se spontánně i několik dětí z našeho sboru.
Marek Winter, čajovna Domeček na Kopečku
Dojem z toho mám skvělý. Když se spojí lidé z celého světa za dobrou věc. Jen je mi trochu líto, že je
na světě stále tolik lidí, kteří jsou k otázkám lidských práv zcela lhostení.
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Magdaléna Bušová, Biskupské gymnázium Brno a MŠ
Náš maraton psaní dopisů jsme pořádali u nás na osmiletém gymnáziu. Velice mile nás překvapilo, jak se
převážně mladší studenti zapojili, i když zprvu vůbec nevěděli, o co jde. Ptali se a pomohli. Doufám, že
podepsáním dopisu to pro ně neskončilo, budou se zapojovat do podobných akcí a nějakou akci
i uspořádají.
Zuzana Bořková, Knihovna města Hradce Králové
Celkový dojem byl velice příznivý. Během maratonu se potkávám s lidmi, kteří mají stejný zájem a
práva ostatních lidí jim nejsou lhostejná.
Hana Heiserová, První české gymnázium v Karlových Varech
Celkový dojem z akce máme zcela kladný. Baví nás sledovat, jak studenti dospívají a jsou schopni o
problémech, které trápí lidi jinde na světě, přemýšlet a diskutovat a také porovnávat život jinde s
životem v naší zemi.
Milan Freiberg, Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
Setkávali jsme se vstřícnými reakcemi účastníků, samotní organizátoři na školách vítali Maraton jako
příležitost k rozvoji svých organizačních schopností, k rozvoji v předmětech jako občanská výchova,
angličtina nebo zeměpis a dalších.
Eva Mencnerová, Knihovna Třinec a Gymnázium Třinec
Bylo to super, i když hodně vyčerpávající. Velmi důležité mi přijde seznamovat s Maratonem a
Amnesty studenty středních škol. Rozhodně má tato akce smysl a může mnohým lidem otevřít oči.
Také pro mě bylo přínosem vyzkoušet si organizaci takové akce. Děkuji, že mi to bylo umožněno.
Tereza Sukačová, Gymnázium Brno-Řečkovice
Nezvládli jsme úplně dobře propagaci a měli jsme dost malou podporu ze strany vyučujících. Jinak
bylo super, jak z toho byli nadšení i lidi, kteří o tom doopravdy něco ví a chtěli se zapojit. To bylo moc
pěkné. Škoda, že byly asi jen dva...
Aneta Jirková, Gymnázium Chotěboř
Jako vždy super. Všechny potřebné dokumenty byly jednoduše dostupné, pomocí e-mailu nám bylo
vždy včas připomenuto, co je potřeba udělat. Když jsme měli s čímkoli problém, někdo ze zástupců
Amnesty International nám obratem odepsal a pomohl. Za všechno vám moc děkujeme a přejeme do
nového roku hodně energie. :-)
Marie Kopecká, IFMSA – 2. lékařská fakulta
Akce pořádaná na vysoké škole neměla už takový úspěch jako akce dříve pořádané na gymnáziu,
nicméně i tak z akce máme dobrý pocit. Nejvíce problematická byla asi doba, kdy jdou prostě podobné
akce stranou kvůli zkouškám a zápočtům. Ale i tak jsme rádi, že jsme se zapojili.
Vladimír Bodiš, Klub Vzducholoď
Akce probíhala nakonec celý den, od 2 hodin odpoledne k příležitosti dne Vánoční hvězy na VOŠ
Jabok. Poté pokračovala v našem studentském klubu, kde přišlo nejvíce lidí právě k našemu stolku,
kde se psaly dopisy. Nejvíce lidí se ptalo, jak to vůbec budeme dělat, jestli to má cenu, i když neumí
anglicky a tak to podepíšou jenom v češtině, jestli to má stejnou váhu aj. Nebyli jsme nějak extra
kreativní, pravdou je, že jsme to dělali den dva předtím. Kupodivu přišlo dost studentů a profesorů, ale
i návštěvníků (bývalých studentů či lidí nějak spjatých s Jabokem). Nejčastější pocity lidí? Někteří lidé
nevěřili, že se tohle vůbec někde děje, jak je to možné atd. Akce se dle mě podařila, příští rok zas
snad znovu. :)
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Zuzana Černá, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Maraton jsem dělala poprvé. Organizovala jsem jej ve škole, bez veřejnosti, pouze pro studenty
(veřejnost mi vedení školy nepovolilo). Studentů máme přibližně 150, čekala jsem tedy že se alespoň
polovina z nich účastní. To mě bohužel zklamalo, napsalo se pouze 48 dopisů a z toho jich někteří
napsali více, účastnilo se tedy ještě méně lidí. Přesto i tohle vnímám jako úspěch a věřím, že jsme
něčemu pomohli.
Irena Poncarová, Ataccama Software s.r.o.
Za mě jako organizátora mám dobrý pocit – materiálová podpora byla super (stahovala jsem vše v
angličtině, takže letáčky, vzorové dopisy, atd.), akce byla velmi dobře dohledatelná. Osobně nesleduji
AI příliš pečlivě, takže reaguji pouze na výzvy z e-mailu, kde jsem se ale o akci dozvěděla poměrně
pozdě a většina přípravných akcí typu „jak na maraton“ už proběhla. Možná by bylo dobré akci vyhlásit
e-mailem ještě dříve.
Marie Zatloukalová, Gymnázium Olomouc Hejčín-Tomkova 45
Bylo to pěkné, ale příští rok bych to měla zkusit dříve a více propagovat, aby bylo více lidí.
Sarah Ouředníčková, Atrium FSS
Úžasná a velice smysluplná akce, příště se pokusím ještě více propagovat, aby se zapojilo více lidí,
skvělá komunikace ze strany Amnesty.
Jana Vidimová, domácí akce
Nešlo o žádnou akci, jen jsme si rozdělili případy mezi úzkým okruhem lidí, vzhledem k tomu, že
patříme ke starší generaci. Třicátníci, VŠ vzdělaní z našich řad ručně psát nechtěli, jen online.
Markéta Prokopová, domácí akce
Velice příjemné, jednalo se o soukromou akci, které se zúčastnili moji blízcí přátelé.
Eliška Perutková, Skautska klubovna Kelč
Malá akce, která měla své kouzlo a naději. :)
Lucie Schejbalová, Gymnázium Jana Keplera
Bylo to super. Akce nebyla tak náročná na organizaci a udělala nám všem obrovskou radost.
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