
Nejčastější otázky a odpovědi k Maratonu psaní dopisů 

 

Jak se mohu do akce zapojit? 

V první radě, aby bylo možné se do kampaně zapojit, tak je nutné se "zaregistrovat" na našem webu 
(https://maraton.amnesty.cz/). Nezáleží na tom, jak velká Vaše akce bude, zda bude veřejná nebo 
nikoliv. I kdybyste napsali jen jediný dopis doma v obýváků, jste organizátorem Maratonu psaní 
dopisů a je nutné, abyste se zaregistrovali, díky čemuž získáte přístup ke všem materiálům.   

JAK SE "ZAREGISTROVAT" 

Ve spodní částí stánky uprostřed šedivé lišty klikněte na symbol "srdíčka", pod kterým je napsané 
"CHCI POMOCT ". Následně se Vám objeví formulář, kde se zaregistrujete a tím se Vám vytvoří 
takzvaný PROFIL ORGANIZÁTORA. Odkaz na Váš profil organizátora Vám zašleme i na e-mail, abyste 
se na něj mohli kdykoliv později přihlásit.  Kdyby Vám e-mail nedorazil, zkontrolujte prosím taky 
SPAM (nevyžádanou poštu) nebo JUNK. Je možné, že e-mail " spadl" do některé z těchto záložek.  

Na PROFILE ORGANIZÁTORA potom najdete v záložce "MATERIÁLY "potřebné informace a podklady o 
tom, jak se zapojit do kampaně a uspořádat svou dopisovou akci. K dispozici jsou Karty případů s 
podrobným popisem všech případů (osob), za které tento rok dopisy píšeme, vzorové dopisy v 
různých jazycích, propagační videa k některým případům, propagační materiály (letáček a plakát) a 
manuály (Jak na Maraton, Můj maratónský den a Media Kit). Tyto manuály vysvětlují, jak vlastní akci 
uspořádat. Taky prosím v záložce "O MÉ AKCI" VYŽDY zaškrtněte jako jazyk češtinu (ačkoliv byste ku 
příkladu psali jen anglicky), a tím se Vám do záložky MATERIÁLY připíšou manuály, videa, lampiony, 
loga apod., které jsou k dispozici jen v češtině.  

V případě, že byste chtěli materiály (karty případů) zaslat poštou je potřebné, abyste na svém profilu 
v záložce "O MOJÍ AKCI" vyplnili, na kterých případech a v jakém jazyce chcete pracovat a či chcete 
materiály poslat poštou. 

Co když nechci uspořádat/organizovat vlastí akci?  

S nabídkou o uspořádání akce můžete taky Vy sami oslovit Vaši oblíbenou kavárnu, volnočasový klub 
nebo jinou organizaci, kterou ve svém okolí znáte, či oslovit kamarády a rodinu. Nezapomeňte je však 
odkázat na náš web a požádat je o registraci. 

V druhém případě se můžete zúčastnit akce ve Vašem okolí. Prosím, navštivte naši mapu akcí, abyste 
zjistili, kde se koná nejbližší. Mapa v průběhu listopadu přibude na našem maratonském webu 
(https://maraton.amnesty.cz/). 

Jak zaregistrovat 2 nebo více akcí? 

Každou akci je potřeba zaregistrovat samostatně pod stejným e-mailem. Proto musíte jít znovu na 
web maratonu a znovu se zaregistrovat. Tímto se vygeneruje druhý profil organizátora, ale kvůli 
tomu, že se na stejný e-mail dostanete, budou tyto profily "propojené" (v pravém horním rohu v 
profilu organizátora se objeví možnost proklikávat mezi všemi registrovanými akcemi). 

Mohu uspořádat akci dříve nebo později ve stanoveném termínu? 

Se zkrácením termínu akce nebude problém. Organizátoři mohou svou akci uspořádat v rozmezí mezi 
10. - 18.12 (výjimečně je možné akci uspořádat dříve nebo později). V každém případě by se měl 
maratón psaní dopisů uskutečnit kolem 10. prosince, tedy mezinárodního dne lidských práv. Je to na 
Vás, v jaký den nebo dny akci uspořádáte. Nezapomeňte také prosím v profilu organizátora uvést 
datum konání akce. 

Nemohu se v mém profilu dostat dále než po datum. Co mám dělat? 

 



Prosím, datum konání akce zadávejte tak, že klikněte na políčka s datumem a zvolíte datum 
v kalendáři. Vpisování datumu manuálně totiž někdy nefunguje. Zkontrolujte, zda jste vyplnili 
všechna povinná pole a klikněte na možnost uložit v dolní části. 

Kde najdu všechny potřebné materiály včetně vzorových dopisů? 

Na PROFILU ORGANIZÁTORA najdete v záložce "MATERIÁLY" potřebné informace a podklady o tom, 
jak se zapojit do kampaně a uspořádat svou dopisní akci. K dispozici jsou Karty případů s podrobným 
popisem všech případů (osob), za které letos dopisy píšeme, vzorové dopisy v různých jazycích, 
propagační videa k některým případům, propagační materiály (letáček a plakát) a manuály (Jak na 
Maraton, Můj maratónský den a Media Kit). Tyto manuály vysvětlují jako vlastní akci uspořádat.  

Všechny vzorové dopisy v češtině, angličtině, španělštině a francouzštině máte k dispozici na Vašem 
profilu organizátora v záložce MATERIÁLY, kde v pravém horním rohu stačí přepnout jazyk (viz. 
Obrázek v příloze). Je však potřebné, abyste si v záložce "O MÉ AKCI" vyplnili, na kterých případech a 
v jakém jazyce chcete pracovat. Jinak se Vám zobrazí pouze materiály v jazyce, jaký jste uvedli. Pro 
vzorové dopisy v anglickém jazyce je třeba odškrtnout tento jazyk ve Vašem profilu organizátora v 
záložce "o mé akci". 

Můžu materiály dostat poštou nebo si po ně přijít? 

Pokud chcete, abychom Vám materiály poslali poštou nebo si je vyzvedli osobně, zvolte tak ve svém 
profilu organizátora v části „O mé akci“. V případě, že je chcete poštou, budeme se snažit poslat Vám 
je co nejdříve. Určitě si k nám pro karty k případům, plakáty a letáky (které máme barevně) a vzory 
dopisů můžete dojít. Vše Vám nabalíme a připravíme k vyzvednutí. Ovšem bohužel lampiony máme 
jen v černobílé variantě. Materiály si můžete vyzvednout v pracovní dny kromě čtvrtků na adrese 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Vršovice (4D centrum, 6. patro). Prosím, napište nám předem kdy se 
chystáte po ně přijít. 

V jakém jazyce je potřeba dopisy psát? 

Dopisy se mohou psát v jakémkoli jazyce. K dispozici máte karty případů a vzorové dopisy v češtině, 
angličtině, španělštině a francouzštině. Pokud se rozhodnete psát dopisy anglicky, výhodou je, že 
existuje největší pravděpodobnost, že mu adresát bude rozumět. Pokud budete psát dopisy v jiných 
světových jazycích ve kterých materiály zprostředkováváme (česky, francouzsky, španělsky) nebo 
například i v jazyce, kterým se v dané zemi hovoří, pak alespoň adresát uvidí, že se za něj píší dopisy 
všude po světě v různých národních jazycích a že se o jeho případ zajímá doslova "celý svět".  

Je proto na Vás, pro jaký jazyk se rozhodnete, žádná z vybraných možností není lepší nebo horší. 
Dopisy můžete buď doslovně přepsat, nebo do nich něco přidat a tím je více personalizovat, ale vždy 
byste měli zachovat všechny požadavky, které v nich původně byly. V nejzazším případě můžete dopis 
pouze podepsat. V tom případě je lepší v dopise podtrhnout nebo jinak zvýraznit jména osoby nebo 
osob, kterých se dopis týká. 

Jak se dopisy odesílají? 

Ideální by bylo, kdybyste si dopisy odeslali samy na danou adresu v kartě případu. To, co máme 
ověřeno je, že lidé na své akci mají kasičky a tam si vybírají peníze (příspěvky), které usnadní náklady 
spojené s odesíláním dopisů. Poslední možnost je poslat všechny dopisy v balíčku na adresu 
kanceláře Amnesty International, Kodaňská 1441/46, 101 00 Vršovice, Praha. V takovém případě je 
prosím pošlete jako "Balík do ruky" a připište telefonní číslo 777 625 448, abychom minimalizovali 
možnost, že se balíček zatoulá. Pokud máte možnost, můžete nám je přinést také osobně do naší 
kanceláře v pracovní dny kromě čtvrtku. Dejte nám však prosím vědět předem kdy je přinesete. 

Co mám udělat po skončení akce a odeslání dopisů? 

Po skončení akce prosím vyplňte část „ZPĚTNÁ VAZBA“ ve Vašem Profilu organizátora. Zde napište, 
kolik dopisů se na Vaší akci napsalo, kolik lidí se přibližně zúčastnilo a další dotazy ohledně vašich 



zkušeností. Vaše zpětná vazba nám pomůže zjistit kolik dopisů se poslalo celkově v Česku a ve světě, 
a pomůže nám zlepšovat kvalitu Maratonu v budoucnu.  

Jak funguje Mapa Maratonu? 

Mapa funguje tak, že pokud ve svém profilu organizátora zaškrtnete, že je vaše akce přístupná 
veřejnosti, účastníci ji uvidí na mapě na hlavní stránce Maratonu a pak se mohou přihlásit, nebo přijít 
neohlášeně. Vy jako organizátor můžete vidět ve svém profilu organizátora v záložce "Seznam 
přihlášených na akci", každého, kdo se zatím přihlásil a přímo jej kontaktovat, například mu tak 
připomenout pozvánku na vaši akci. Tato možnost též slouží k tomu, abyste mohli účastníky včas 
informovat o případných změnách, či se dokázat připravit na jistý počet lidí.  

Prosím, vytiskněte si také dokument „Seznam účastníků“ z části Materiály ve Vašem profilu 
organizátora, vemte ho na akci a kolujte mezi účastníky. Seznam zúčastněných jednak slouží vám, 
abyste mohli účastníky informovat o úspěchu vašeho Maratonu (Např. počet napsaných dopisů), ale i 
o úspěších v podobě propuštění obránkyň. Současně můžete letošní účastníky pozvat i příští rok. 
Seznam účastníků nám potom prosím pošlete naskenovaný/poštou. 

V případě, že vyplníte doplňující informace k Vaší akci, informace se zobrazí na mapě po rozkliknutí 
šipky, která ukazuje na místo konání. 

Co když akci musím zrušit? 

V takovém případě nám prosím napište email, abychom o této skutečnosti věděli. Ujistěte se, že o 
tom informujete také lidi, kteří se možná plánovali Vaší akce zúčastnit. Když je to však možné, zkuste 
alespoň napsat pár dopisů doma a upravte popis Vaší akce v záložce „O MÉ AKCI“ ve Vašem Profilu 
organizátora. 

 


