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Strategické směřování Amnesty International  

Česká republika, z.s. na roky 2017 - 2019 

 

 

V Praze dne 9. dubna 2016 

 

Správní rada navrhla a Valná hromada toto znění strategického směřování Amnesty International 

Česká republika, z.s. na roky 2017 – 2019:  

 

 

Strategie Amnesty International Česká republika na období 2017 – 2019 

„SILNÍ, SAMOSTATNÍ A LOKÁLNĚ VÝZNAMNÍ“ 

Předmluva 

Amnesty International Česká republika (dále jen „AI ČR“) byla založena aktivistkami, aktivisty a bývalými 

disidenty a disidentkami v roce 1991. Do roku 2006 bylo fungování české pobočky AI založeno primárně na 

dobrovolnictví, několika místních skupinách a kanceláři, která byla plně financována z mezinárodního hnutí. V 

následujícím období se postupně dařilo stabilizovat a profesionalizovat práci AI ČR a zároveň systematicky 

zvětšovat členskou základnu. 

Současný dokument popisuje strategické záměry AI ČR 2017 – 2019 (dále jen „Strategie“).  Strategické 

směřování, ke kterému se česká sekce AI v tomto dokumentu zavazuje, jsou výsledkem dlouhodobých 

konzultací a porad se všemi zainteresovanými stranami, včetně správní rady, zaměstnankyň, zaměstnanců 

kanceláře, členů a členek, podporovatelek, podporovatelů i aktivistů a aktivistek AI ČR.   

Strategie shrnuje vizi, poslání, hodnoty a směřování české sekce, i to, jak by měla svou činnost vykonávat v 

souladu globálními cíli mateřské organizace. Strategie pro roky 2017 - 2019 byla tvořena v návaznosti na 

Strategický plán AI ČR 2014 – 2016, zároveň zohledňuje Globální strategické cíle (Global Strategic Goals) 2016 – 

2019.  

Plnění strategických cílů se opírá o operační plán, který je každoročně schvalován Správní radou dle návrhu 

kanceláře AI ČR. Na základě plnění operačního plánu Správní rada prezentuje hodnocení strategie Valné 

hromadě.  
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Vize Amnesty International Česká republika 2020 

Vizí AI ČR je svět, v němž jsou všeobecně uznávána a dodržována lidská práva, tak, jak je popsáno ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv a dalších důležitých dokumentech. Hlavním cílem této strategie je zlepšit ochranu 

lidských práv v zahraničí i České republice. To nejlépe zajistíme stabilním růstem české pobočky AI, rozvíjením 

naší odbornosti a spoluprací s mezinárodním hnutím.  

Poslání Amnesty International Česká republika 

Našim posláním je: 

 poukazovat na případy porušování lidských práv na celém světě, 

 obracet se na jednotlivce a skupiny odpovědné za porušování lidských práv a apelovat na změnu jejich 

chování, 

 zapojovat veřejnost v České republice do práce AI a obrany lidských práv doma i jinde ve světě, 

 vzdělávat o lidských právech, 

 spolupracovat s ostatními sekcemi a entitami AI tak, aby naše práce byla co nejúčinnější.   

Hodnoty Amnesty International 

Amnesty International tvoří dobrovolné společenství lidí oddaných myšlence obrany lidských práv po celém 

světě. Vycházíme z pojetí práv, jak jsou popsaná ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Naše hodnoty jsou:  

 univerzálnost, nedělitelnost a nezcizitelnost lidských práv, 

 vlastní, objektivní, nestranný a kvalitní výzkum porušování lidských práv, 

 transparentnost v našich vztazích se spolupracovníky/icemi, dárci/kyněmi či sponzory, 

 nezávislost na vlivu vlád či států, 

 demokratická a dobrovolnická povaha hnutí,  

 mezinárodní solidarita. 

Naše strategické priority pro roky 2017 – 2019 jsou: 

 rovnoměrné směřování našich aktivit do České republiky a zahraničí, 

 větší zapojení členů, členek do činnosti AI ČR, 

 aktivní role AI ČR v rámci mezinárodního hnutí, 

 role regionálního lídra ve střední Evropě, 

 dosažení finanční nezávislosti na Mezinárodním sekretariátu do roku 2018, 

 růst členské základny. 

Ochrana lidských práv 

Práce AI ČR bude ve strategickém období 2017 – 2019 vycházet z priorit mezinárodního hnutí, tak jak jsou 

definovány v globálních cílech 2016 – 2019, a které považují členové, členky, kancelář AI ČR a česká společnost 

za důležitá. 

Jakožto mezinárodní organizace působící i v České republice budeme usilovat o propojování zahraniční a české 

roviny ochrany lidských práv. Zaměříme se zejména na tyto prioritní oblasti: 

a) ochrana vězňů svědomí a obránců lidských práv, 

b) odstranění systémové diskriminace v České republice ve vzdělávání a v právech LGBT+ osob, 

c) vzdělávání k lidským právům v České republice, 

d) dodržování práv migrantů a migrantek, 

e) reakce na aktuální krize. 
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Aby AI ČR dosáhla splnění těchto lidskoprávních cílů, zapojí více hlasů z různých stran, včetně svých členů, 

členek do lidskoprávních aktivit a to tak, že:  

 do roku 2020 inspiruje každoročně v ČR minimálně 60.000 lidí k činnosti pro lidská práva. A to 

zejména skrze: 

f) zvyšování povědomí o AI a naší činnosti ve spolupráci se sdělovacími prostředky, akademiky a 

dalšími odborníky, 

g) rozvoj spolupráce s místními organizacemi za účelem zvýšení dopadu v důležitých 

lidskoprávních tématech v ČR, 

h) zvyšováním počtu sympatizantů/ek, aktivistů/ek a možností jejich zapojení, 

i) zapojení do aktivit AI ČR těch osob, jejichž práva jsou porušována nebo jichž se dotýkají 

(rightsholders). 

 

 je silnější díky aktivnímu zapojení rozmanitějšího okruhu lidí na všech úrovních, a to především: 

j) zapojením do budování hnutí těch, jejichž práva jsou porušována nebo jichž se dotýkají 

(rightsholders), 

k) efektivnějším zapojení člen/ek a aktivistů/ek do procesů interní demokracie, 

l) přizpůsobení české sekce AI tak, aby odrážela rozmanitost české společnosti, zejména 

v oblastech genderu, věku a národnosti. 

 

 součástí tohoto růstu je efektivní fungování Amnesty International jak v České republice, tak i 

v mezinárodním hnutí. AI ČR se zaměří na: 

m) budování, rozvoj a udržení vysoké odborné úrovně kanceláře a volených orgánů, 

n) zvyšování podílu finančních prostředků určených na výkonnou lidskoprávní činnost, 

o) vyhodnocování dopadu své práce a využívání těchto závěrů ke zlepšování vlastní efektivity a 

hospodárnosti, 

p) spolupráci s mezinárodním hnutím na zvýšení dopadu naší práce a sdílení nabytých znalostí, 

dovedností a zkušeností v oblastech strategického a operativního řízení organizace a 

v lidskoprávních oblastech, 

q) působení ve stabilní a aktivní roli lídra ve střední Evropě.  

 

 je finančně nezávislá a toho dosáhne: 

r) finanční nezávislostí na Mezinárodním sekretariátu od roku 2018. 

 

 lidská práva získávají více finančních prostředků: do roku 2020 podpoří ročně 6000 dárců a dárkyň 

obranu lidských práv příspěvky v celkové hodnotě 8 milionů korun ročně. Toho bude dosaženo 

zejména: 

s) rozšiřováním členské základny a péčí o stávající členy/ky, 

t) růstem, rozvojem a diverzifikací finančních zdrojů. 

 


