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Vážené členky, vážení členové,

rádi bychom Vás oficiálně pozvali na blížící se Valnou hromadu Amnesty International Česká
republika, z.s. (AI ČR), která se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019. Konat se bude již tradičně v
prostorách Impact HUB Praha na Smíchově.
Vy jste, jako členky/členi ti, na kterých naše hnutí stojí a máte právo rozhodovat o budoucím
směřování organizace, volit své zástupce do správní a dozorčí rady a vznášet dotazy a připomínky.
Budeme proto moc rádi, když se do tohoto procesu zapojíte a na valnou hromadu dorazíte.
Stejně jako v loňském roce, valnou hromadu jsme letos uspořádali jako jednodenní akci, abychom
ji pro Vás udělali co nejpřívětivější a nejzajímavější. Kromě formálních povinností máme v plánu i
lidskoprávní program, abychom dostáli poslání, které naše organizace nese. Čeká nás tradiční
společná lidskoprávní aktivita a budete mít šanci se o výzkumu lidských práv dozvědět z první ruky
– máme opravdu zajímavého hosta! Valné hromady se zúčastní Barbora Černušáková, výzkumnice
Amnesty pro oblast střední Evropy. Opět nás čeká i lidskoprávní Živá knihovna, abyste se mohli
dozvědět více o tom, co Amnesty plánuje k výročí 17. listopadu a diskutovat dlouhodobé směřování
naší české pobočky. Rádi bychom s Vámi také probrali možnosti, jak udělat valnou hromadu více
dostupnou pro členky a členy a možnosti zapojení technologií do tohoto procesu.

Rok 2018 byl pro českou Amnesty převratný – po 27 letech fungování jsme se stali finančně
nezávislou sekcí. Bude proto zajímavé zhodnotit, jak si tento první nezávislý rok naše pobočka
vedla. A diskutovat o tom, kam se bude ubírat dále.
Kromě nezávislosti se již tradičně Amnesty po celý rok věnovala podpoře obránců lidských práv,
práv migrujících osob, bojovali jsme proti diskriminaci nebo za ženská práva, vzdělávali o lidských
právech a v neposlední řadě jsme se rozhodli aktivněji reagovat na neustále se proměňující
lidskoprávní vývoj ve světě. Právě vzrůstající trend globálního potlačování lidských práv, včetně
represí jejich obránců, je významným závazkem pro naše budoucí aktivity. Naštěstí máme již teď
také příběhy s dobrým koncem, o které se s vámi můžeme a chceme podělit!
Jestli už se teď nemůžete dočkat a rádi byste si o stavu, vývoji a směřování Amnesty International
popovídali i v neformálním prostředí, rádi se s Vámi uvidíme v předvečer valné hromady na besedě
se správní radou. Pokud máte obavy, že se vám po besedě bude na valnou hromadu špatně vstávat,
její zahájení jsme posunuli na příjemných 10 hodin v sobotu dopoledne, ale přijít můžete už v 9:00
na společnou snídani. Hlavně se ale nezapomeňte už teď na valnou hromadu registrovat! Níže
najdete konkrétní program a další praktické informace.

Přejeme Vám příjemné dny a těšíme se na shledanou!

Anna Krejčová, předsedkyně správní rady AI
ČR

Mark Martin, ředitel AI ČR

Orientační časový harmonogram dne

Ubytování
AI ČR poskytne mimopražským zájemcům a zájemkyním o páteční besedu se správní radou příspěvek na
ubytování ve výši 500 Kč. Samotné proúčtování nákladů za ubytování proběhne hotově po doložení dokladu za
ubytování. Níže naleznete několik typů na levné ubytování v Praze:


www.hostely-praha.cz



www.hostelflorenc.cz



www.hostel-emma.com

Pro zájemce je také možno využít omezeného množství volných ubytovacích kapacit u členů správní rady.
Požadavek na ubytování prosím vyplňte v registračním formuláři, případně prostřednictvím e-mailu
valnahromada@amnesty.cz

Strava
Na místě bude k dispozici snídaně zdarma. Oběd bude zajištěn formou cateringu, je však nutné si jej rezervovat
předem prostřednictvím online formuláře. Cena oběda činí 100 Kč, oběd bude veganský a rádi bychom se drželi
osvědčené kombinace polévka + sendvič.
Jako

každoročně,

i

letos

chystáme

sobotní

večerní

setkání

v

nedaleké

restauraci

Zubajda

(www.restauracezubajda.cz, Zubatého 289/3, Praha 5), stejně tak neformální páteční besedu se správní radou.
Zájemci a zájemkyně, hlaste se prostřednictvím online formuláře.

Doprava
AI ČR proplatí účastnicím a účastníkům náklady na dopravu. Samotné proúčtování proběhne po ukončení valné
hromady, kdy každý ze zájemců a zájemkyň obdrží cestovní příkaz, který bude nutné vyplnit. Po vyplnění formuláře
a fyzickém zaslání společně s originálními doklady za dopravu na adresu kanceláře proběhne do 14 dnů
bezhotovostní platbou na účet účastníka / účastnice. O zaslání formuláře se přihlaste na adrese
valnahromada@amnesty.cz, případně osobně na místě konání.

Jak se dostat na místo
Impact HUB Praha se nachází na adrese Drtinova 557/10, Praha 5-Smíchov. Prostor je bezbariérový.
Na místo se dostanete městskou hromadnou dopravou:


Stanice metra B - zastávka Anděl (přímý spoj z uzlů dálkové dopravy Zličín, Černý Most a Florenc)



Tramvaj číslo 5, 9, 12, 15, 20 - zastávka Arbesovo náměstí

Jak se přihlásit?

Na adrese www.amnesty.cz/valnahromada jsme pro Vás připravili online formulář, prostřednictvím kterého se
můžete přihlásit a vyplnit jednotlivé služby, které budete v rámci valné hromady chtít využít.

Prosíme o závazné přihlášení do 22. 3. 2019.

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 voleni:
- do správní rady (SR) tři členové/ky
- do dozorčí rady (DR) dva členové/ky
- do nominační komise (NK) tři členi/ky
Zvažte prosím svou případnou kandidaturu, termín pro její podání je 23. 3. 2019. 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, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10.
V případě, že chce dále dostávat veškeré informace o valné hromadě i působení AI ČR v elektronické
podobě, zašlete nám prosím svoji e-mailovou adresu na valnahromada@amnesty.cz. Děkujeme!

Kontakty pro dotazy


valnahromada@amnesty.cz



Amnesty International Česká republika, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10



Helena Dolejšová, vedoucí kanceláře AI ČR, 773 630 154

