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ZPRÁVA O ČINNOSTI
AMNESTY INTERNATIONAL
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVO ŘEDITELE
Milé čtenářky, milí čtenáři,
vítám vás znovu po roce u čtení zprávy o činnosti české sekce
Amnesty International, tentokrát za rok 2018. Tenhle ročník
mi bude asi ještě dlouho rezonovat v uších jinak, než všechny
ostatní – bylo to totiž prvních 365 dní naší úplné nezávislosti na
financích z londýnské centrály hnutí. Po dlouhých letech dřiny
a odříkání, a to doslova, jsme teď hrdá samostatná pobočka, která
je soběstačná a peníze z Londýna tudíž můžou putovat do zemí,
kde jsou více potřeba. Mám velikou radost a jsem samozřejmě
nesmírně vděčný všem našim podporovatelům, podporovatelkám,
dárcům a dárkyním, díky kterým všechno klaplo podle plánu.
Ale samozřejmě u nás jde hlavně o lidské životy. A i tam rok
2018 přinesl spoustu důvodů k úsměvu: náš turecký kolega
Taner Kilič je konečně (alespoň podmínečně) venku z vězení,
stejně jako tibetský bloger Druklo. V bezpečí Německa je i slavná
vdova po nobelistovi Liou Siao-po paní Liu Sia. Skvěle se
povedla podpora obránkyň lidských práv v rámci naší tradiční
velké kampaně Maraton psaní dopisů – jedna z nich, Vietnamka
Me Nam, už je taky volná… Ale o tom všem si přečtěte na
následujících stránkách.
Mně dovolte vyzdvihnout ještě některé ryze české úspěchy –
podařilo se nám získat finance od norské Amnesty na pokračování
vzdělávacího projektu FAIR PLAY nebo inovační Amnesty grant

na rozšíření know-how o našich úspěšných školních živých
knihovnách napříč hnutím. Rýsuje se například skvělá spolupráce
s Amnesty Turecko. V neposlední řadě musím zmínit ještě jeden
projekt, nazvaný po vzoru hudební terminologie Crescendo. Má za
cíl rozšířit naši členskou i aktivistickou základnu a hlavní práce
na něm nás čeká právě v roce 2019.
Vedle pocitu zadostiučinění ale stále čelíme mnoha výzvám:
Rusko pořád vězní ukrajinského režiséra Olega Sencova
a prostor pro občanskou společnost se zužuje napříč celou
Evropou – sousední Polsko a Maďarsko nevyjímaje. U nás
se vedou dlouhé, ne vždy racionální debaty ohledně přijetí
Istanbulské úmluvy, důležitého dokumentu, který má potírat
násilí páchané na ženách. Čínský režim je, zdá se, čím dál
brutálnější a tehdejší Amnesty ambasadorka svědomí, tolik
podporovaná a vzývaná barmská vůdkyně Aun Schan Su Ťij, se
ostudně otočila zády k utlačovaným a zuboženým Rohingům…
Věřím, že společnými silami se nám podaří tyto a další výzvy
přijmout a popasovat se s nimi tak, abychom učinili svět zase
aspoň trochu lepším. Určitě k tomu pomůže taky nadšení
a energie nového generálního tajemníka Amnesty Kumiho
Naidoo, zapáleného aktivisty a vizionáře.
Zasaďme se společně o budoucnost, kde jsou dodržována lidská
práva všech bez rozdílu. Děkuji!

Mark Martin
ředitel Amnesty International
Česká republika
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Amnesty International je globální hnutí lidí, kteří se snaží o lidská práva pro všechny.
Podle naší vize má každý člověk zaručena všechna práva zakotvená ve Všeobecné
deklaraci lidských práv a dalších mezinárodních lidskoprávních dokumentech.
Amnesty International má v současné době více než 7 milionů sympatizantek
a sympatizantů, členů a členek ve více než 150 zemích a regionech. Výsledků dosahuje
i díky autoritě, kterou získala během desítek let své činnosti (založena byla v roce
1961). V roce 1977 obdržela Amnesty Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody,
spravedlnosti a tím i míru na celém světě.“

Amnesty International u nás vznikla už v roce 1991, tedy ještě jako Amnesty
československá. Hned se zapojila do mezinárodních aktivit a postupně začala
rozvíjet i svou práci doma. V současné době její zaměstnanci spolu s dobrovolníky,
dobrovolnicemi, aktivisty a aktivistkami pracují na široké škále lidskoprávních témat
zahraničních i domácích – vzdělávají k lidským právům na školách, informují veřejnost
o případech bezpráví a nabízejí možnost zapojit se do pomoci, kampaňují proti
diskriminaci a útlaku, bojují za nespravedlivě perzekvované vězně svědomí nebo proti
zužování prostoru pro občanskou společnost. Stavíme se za jednotlivce, snažíme se
o systémové změny v zákonech a praxi.

KAMPANĚ, AKCE A ADVOKAČNÍ PRÁCE ČESKÉ AMNESTY
V ROCE 2018
V roce 2018 jsme přeložili a vydali v češtině celkem 26 petic a otevřených dopisů, ke
kterým se připojilo téměř 25 tisíc lidí. Počet zapojených se oproti roku 2017 zvýšil
o polovinu. Celkově se pod petice či dopisy podařilo nasbírat na 74 tisíc podpisů.
Petice zasíláme vždy do cílových zemí, některé jsme zároveň předali osobně či
elektronicky ambasádám v České republice. Kvůli ochraně dat petentů a petentek
nezasíláme státům nikdy celá jména lidí, ale jen celkové počty.
V průměru jsme také posílali nejméně jeden advokační dopis měsíčně, kde jsme
požadovali dodržování lidských práv v různých zemích a nabízeli expertní informace
z výzkumů, které Amnesty v krizových oblastech provádí. Proběhla řada schůzek
s poslanci a poslankyněmi a jinými představiteli České republiky.

SVOBODA SLOVA A VĚZNI SVĚDOMÍ
I v roce 2018 naše dopisy, apely, advokační a mediální práce vyústily v tlak, díky
kterému jsme mohli slavit úspěchy, kterými není vždy jen propuštění z vězení, ale třeba
i zastavení stíhání či snížení trestu. Přinášíme ty, na které upozorňovala i naše česká
pobočka – výčet všech Amnesty úspěchů by totiž zabral desítky stránek.
Teodora Vasquézová ze Salvadoru je po 11 letech volná, přičemž si měla odsedět
celkem 30 let za to, že předčasně porodila mrtvé dítě. Volný je i novinář Ali Feruz,
kterému hrozilo vyhoštění z Ruska do Uzbekistánu, kde by mu jako gayovi hrozilo
věznění a mučení.

Devětkrát už zažil vězení etiopský novinář Eskinder Nega. V roce 2018 byl nejdříve
propuštěn, pak znovu vězněn a znovu propuštěn. I díky tisícům lidí z Česka, kteří za
jeho propuštění bojovali v rámci kampaně Maraton psaní dopisů.

„I když jsem byl vězněn v temné cele, věděl
jsem o Amnesty International, která mohla
mluvit mým jménem. Pro mě to bylo důležité.
Dostal jsem přes mou rodinu řadu dopisů
od podporovatelů Amnesty. To mě drželo při
smyslech a nesmírně podporovalo mě i rodinu.
Jsem vděčný a hrdý, že jsem inspiroval lidi
psát. Nic neumlčí napsané slovo.“
Eskinder Nega v poděkování pro Amnesty
Přes děsivou situaci lidských práv na Filipínách se podařilo dostat z vězení
Jerryme Correho, který byl absurdně obviněn z držení drog. Poloviční úspěch jsme
zaznamenali v Číně, kdy byl propuštěn bloger Druklo, který ale stále zůstává pod
policejním dohledem. Mezinárodní ohlas zaznamenalo odsouzení súdánské dívky
Noury Husejnové k trestu smrti poté, co v sebeobraně zabila svého manžela.
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Amnesty bojovala za zrušení trestu smrti a spravedlivé posouzení její viny. Její
případ dál sledujeme. Stejně jako vývoj situace rodiny umělkyně Liu Sia. Poté, co její
muž Liou Siao-po dostal Nobelovu cenu za mír, zavřeli ji do domácího vězení, odkud
se dostala až v červenci 2018 po dlouhých 8 letech. Teď je v bezpečí v Německu, její
blízcí v Číně ale můžou být ohrožení.
Velmi netrpělivě jsme 14 měsíců čekali na výsledek soudního jednání v případě
našeho kolegy, předsedy správní rady turecké Amnesty Tanera Kiliče, který byl
falešně nařčen z terorismu. Je konečně na svobodě, ale jen podmínečně, proto ani
v jeho případě naše práce nekončí.
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OBRÁNCI A OBRÁNKYNĚ LIDSKÝCH PRÁV VE SVĚTĚ —
SLEDOVÁNÍ STÁTŮ S REPRESIVNÍM REŽIMEM
Při březnovém Mezinárodním dni Tibetu jsme se sešli tradičně před čínskou
ambasádou. Hlavním tématem byla tentokrát ochrana tibetské kultury. A máme
radost, že se k této inciativě připojují nejen aktivisti a aktivistky, ale i čeští poslanci
a poslankyně – pracovní skupina pro Tibet má už 71 členů a členek a je po Japonsku
druhou největší na světě. Na problematiku tibetského jazyka jsme upozornili
i v rámci partnerství s filmovým festivalem Praha – FEBIOFEST, kde jsme už potřetí
udělovali cenu v soutěži o nejlepší film s lidskoprávní tematikou.
V červnu jsme společně s agenturou HAVAS vytvořili zcela unikátní projekt –
#Freedomselfie. Umožňuje lidem přidat se k boji za osvobození obránců lidských
práv formou sdílením fotky na Facebooku. Vyvinuli jsme unikátní filtr s využitím
augmentované reality - vytvořili jsme 3D model tváře obránců práv a dali lidem
možnost pořídit si s nimi symbolickou selfie fotku. Díky tomu se o příběhu Ateny
z Íránu a Wua z Číny dozvědělo přes 200 000 Čechů a Češek, z toho 25 000 jich
využilo filtr k pořízení freedomselfie a 9000 podepsalo jednu z petic za jejich
propuštění. Kampaň taky podpořilo 20 známých osobností pořízením a sdílením
vlastního freedomselfie – třeba Ewa Farná, Tomáš Klus, Simona Babčáková nebo
Tatabojs. Zájem o #Freedomselfie podpořila i naše účast na pražském hudebním
festivalu Metronom, kde jsme se stali hlavním charitativním partnerem.
U příležitosti mistrovství světa ve fotbale v Rusku jsme zprovoznili stránku
#TeamBrave.org, která přinesla příběhy „33. týmu na MS“ – vedle 32 fotbalových
i týmu ruských vězňů a vězeňkyň svědomí. Kampaň byla široce diskutovaná
v médiích a stránku, kterou jsme vytvořili v české Amnesty, jsme poskytli dalším
šesti sekcím v hnutí. I díky téhle kampani je venku z vězení Igor Nagavkin.

V létě jsme taky veřejně podpořili iniciativu českých filmařů (FITES), kteří
v rámci filmového festivalu v Karlových Varech uspořádali akci na podporu Olega
Sencova a dalších vězňů v Rusku. Sbírali jsme podpisy pod petici a napsali také
dopis prezidentovi ČR, v němž jsme ho žádali o zásah v tomto vykonstruovaném
případu. Bez odpovědi.
V říjnu jsme už podruhé připravili Lidskoprávní orienťák. Vytyčili jsme trasu
mezi ambasádami Egypta, Izraele, Ruska, SAE nebo USA a vyzvali lidi, aby si
přišli zaběhat (nebo se prostě projít) před zraky velvyslanců a upozornili je tím
na porušování lidských práv v jejich zemích. Na start se postavilo i vloni více
než 50 lidí. Na stanovištích podepisovali petice a dozvídali se více o případech
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lidí, například ve škole, doma, na klubových či skautských schůzkách, nicméně
nejvíce dopisů se vždy napíše na akcích veřejně přístupných — pořádaných
v kavárnách, knihovnách, kostelích nebo třeba kinech.
Na podporu obránců a obránkyň lidských práv jsme se v roce 2018 soustředili
také advokačně – skrze zapojení české pobočky do mezinárodní Amnesty
sítě tzv. IGO koordinátorů. Díky ní vznikají podklady, které poskytujeme
představitelům Česka, aby je dále využívali v mezinárodním působení, zejména
na půdě OSN. Tato aktivita je ze strany českých úřadů velmi vítaná, posíláme
podklady, scházíme se s představiteli ministerstva zahraničí i dalších institucí.
Aktivně jsme vystupovali v rámci Periodického přezkumu OSN k Rusku a Číně
a vstupovali jsme také do debat v rámci zasedání Rady OSN pro lidská práva.
Zmínili jsme mimo jiné případ Ojuba Titijeva a požadovali, aby Rusko zastavilo
pronásledování obránců lidských práv a zrušilo zákon o zahraničních agentech.
Vyjadřovali jsme se také k výzkumu o situaci LGBT+ komunity v Čečensku.
Úspěšná byla i naše práce v kontextu lidských práv v Číně – česká delegace
vyslyšela naše požadavky a veřejně je přednesla v OSN.

bezpráví. Podobné akce nenechávají ambasády v klidu, protože je musí nahlásit
ve svých domovských zemích a o zneužívání se tak šíří povědomí.
Vlajkovou lodí našich kampaní a akcí se už tradičně stává Maraton psaní dopisů,
který pořádáme okolo Dne lidských práv (10. 12.). Největší lidskoprávní dopisová
kampaň na světě byla v roce 2018 zaměřená na ženské obránkyně lidských práv.
K uspořádání vlastního Maratonu psaní dopisů se letos přihlásilo 468 pořadatelů
a pořadatelek. Výsledkem je 16 tisíc ručně napsaných dopisů a dalších 8,5 tisíc
podpisů online. Většina maratonských akcí se uskuteční v uzavřeném okruhu
6

LIDSKÁ PRÁVA V ČR
Česká Amnesty sleduje bedlivě svobodu a lidská práva také v České republice.
Smyslem naší práce je upozornit na případné lidskoprávní excesy a zabránit tomu,
aby šla naše země směrem, jako například sousedé ze zemí visegrádské čtyřky —
Maďarsko a Polsko. Vývoj v obou zemích vnímáme jako krizový a z hlediska blízkosti
k České republice i jako klíčový. V březnu jsme proto sepsali spolu s dalšími 27
organizacemi otevřený dopis českému premiérovi, ve kterém jsme jasně definovali
výhrady k nově přijatým maďarským zákonům. Pro ministerstvo zahraničí jsme také
připravovali pravidelné brífinky na jednání ministrů EU a apelovali jsme na to, aby
na kritickou situaci v Polsku a Maďarsku upozorňovali a požadovali její nápravu.
Tato práce bude intenzivně pokračovat i v roce 2019.

Diskriminace – LGBT+

Naše informace a hodnocení dosavadní reformy jsme také sdělili zástupkyni
Evropské komise, která přijela na pravidelný monitoring toho, jak ČR dodržuje
nařízení o nediskriminaci v přístupu ke vzdělání. V průběhu roku jsme aktivně
vystupovali v poradních orgánech Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
a zasazovali jsme se o to, aby nedošlo k obratu českého školství od inkluze.

Práva žen
V roce 2018 vrcholila naše snaha o přijetí tzv. Istanbulské úmluvy, která má ochránit
oběti domácího násilí a účinně potírat násilí na ženách. ČR sice Úmluvu v roce 2016
podepsala, dodnes ale neratifikovala. Společně s partnerskými organizacemi jsme
získali více než 11 000 podpisů pod petici požadující bezodkladné přijetí úmluvy
a předali je na tiskové konferenci předsedkyni petičního výboru. Následně jsme
uspořádali veřejné slyšení v poslanecké sněmovně, na kterém jsme debatovali
s odpůrci úmluvy a před 300 lidmi přednesli naše argumenty.

V rámci zapojení do iniciativy Jsme fér za manželství pro stejnopohlavní páry jsme
vytvořili informační web o právech českých LGBT+ párů. Zapojili jsme se do sběru
podpisů pod petici a zákon o „manželství pro všechny“ se tak dostal do 1. čtení
v poslanecké sněmovně. Jako každoročně jsme se zapojili do festivalu Prague Pride,
kde jsme poukázali na špatnou situaci LGBT+ osob v Rusku.

Diskriminace – Rovný přístup ke vzdělávání v ČR
I v roce 2018 jsme se intenzivně snažili o to, aby český stát umožnil kvalitní vzdělání
všem dětem bez rozdílu. Hned v první čtvrtině roku jsme se proto společně s dalšími
partnery kampaně setkali s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem
Plagou, abychom ho ujistili v tom, že inkluzivní vzdělávání jde dobrým směrem, a že
má naši podporu.
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Z našeho výzkumu veřejného mínění vyplynulo, že spousta Čechů má stále
o problematice násilí zkreslené představy, a že 80% z nich si přeje řešit více
prevenci násilí. V kontextu ratifikace úmluvy jsme se na počátku roku 2019 potkali
také s premiérem ČR Andrejem Babišem, který se nyní od podpory úmluvy spíše
odklání. Naše práce proto nekončí ani v tomto případě.

Uprchlíci a migranti
Velkou výzvou pro českou Amnesty je realizace kampaní na témata, která jsou
diskutabilní nebo společensky složitá. Vytvořili jsme proto interaktivní web Migrační
mýty podobný konverzační aplikaci WhatsApp, která atraktivním způsobem uvádí na
pravou míru pomocí jasných čísel a faktů nejčastější mýty a mystifikace týkající se
migrace, které hojně šíří i vrcholní čeští politici.

Vývoz zbraní

Ve spolupráci s DOXem a Art for Amnesty jsme uspořádali výstavu I Welcome, která
přinesla umělecký pohled předních spisovatelů a umělců z dvanácti zemí světa na
aktuální světovou uprchlickou krizi. Zapojili jsme se do celosvětové Amnesty petice
usilující o dodržování lidských práv ve Středomoří a zastavení týrání uprchlíků
a migrantů v Libyi. Na Den uprchlíků 20. června jsme k tomuto tématu zorganizovali
veřejnou akci a flashmob reprezentující trh s otroky v Libyi, kde se s migranty
a uprchlíky běžně obchoduje.

V kontextu ČR sledujeme i nadále problematické vývozy zbraní do míst, kde hrozí
jejich zneužití. V roce 2018 jsme proto připravili memorandum o vývozu zbraní
a komentovali jsme výroční zprávu ministerstva průmyslu, ze které je patrné, že
přes 40% českého vývozu putuje i k represivním režimům, kde státy nedisponují
demokratickou kontrolou ozbrojených složek, nezávislým soudnictvím, policií
a úřady, které by byly zodpovědné vůči svým občanům. Díky našim zprávám se nám
daří oslovovat média i politiky.

Věnovali jsme se i problematice navracení lidí z evropských zemí do jedné z pro
civilisty nejnebezpečnějších zemí — Afghánistánu. Podíleli jsme se na velké
reportáži k tématu v časopise Reportér a sbírali jsme podpisy pod petici týkající
se navracení čerstvě plnoletých Afghánců z Norska, kterou jsme předali osobně na
norském velvyslanectví.

8

Individuální případy
V rámci naší práce s individuálními případy jsme se snažili podpořit mimo jiné
menšiny a osoby, které z důvodů perzekuce musely utéct ze své země a hledají
ochranu v ČR. V našem hledáčku se tak ocitli Ujguři, křesťansky orientovaní Číňané
či LGBT+ osoby z Afriky a Srí Lanky. Stejně jako loni jsme advokátům a soudům

poskytli vyjádření o lidskoprávní situaci v dané zemi – a i díky naší součinnosti
nedošlo například k návratu jednoho muže do Běloruska, které jako poslední
evropská země stále praktikuje trest smrti.

Dobrovolníci české Amnesty
Naše dobrovolníky a dobrovolnice s petičními stánky jste mohli potkávat na mnoha
velkých festivalech i menších kulturních akcích po celém Česku: Namátkou Refufest,
Respekt Festival, Metronome, Mighty sounds, Povaleč, ale nezalekli jsme se ani tvrdších
žánrů na Brutal Assaultu a pro Amnesty již tradičním Obscene Extreme. Nehudební
akce zase zatupoval táborský veletrh malých nakadatelství Tabook a na samotný závěr
stánkovací sezony listopadový Díky, že můžem! Na těchto akcích více než padesátka

nadšených dobrovolníků nasbírala přes 4500 podpisů k aktuálním peticím nebo pomohli
organizovat festivalovou hru Lidskoprávní stopovačka, kde se lidé pomocí slepé mapy
seznamují s články Všeobecné deklarace lidských práv a svobod.
I dobrovolníci a dobrovolnice z našich místních skupin se v roce v roce 2018
zapojili do lidskoprávní práce Amnesty: V Českých Budějovicích například
spolupořádali pietní akci za oběti koncentračního tábora v Letech u Písku pro
několik stovek lidí. Také se aktivně zapojili do argumentace v uprchlické tematice
pořádáním diskusí. Velmi aktivní byla tradičně i brněnská skupina, která kromě
mnoha přednášek a promítání uspořádala i LGBT+ pub kvíz, Lidskoprávní
piknik nebo fotoakci #6pmChallenge na podporu nespravedlivě zadržených
v Egyptě. Desítkami dalších zajímavých akcí přispěly i skupiny v Plzni, Ostravě,
Olomouci, Kroměříži nebo Chotěboři. Například aktivním zapojením plzeňské
skupiny do organizace LGBT+ průvodu Pilsen Pride 2018 nebo vytvořením vlastní
série lidskoprávních workshopů, se kterými objížděli karvinští dobrovolníci
střední školy ve svém okolí. Díky těmto i dalším nadšeným dobrovolníkům
a dobrovolnicím z celého Česka se o lidských právech dozvěděli další stovky lidí.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání k lidským právům je pilířem práce české Amnesty. A díky ní se přes 5000
studentů a studentek cíleně seznámilo s lidskoprávní problematikou nebo se o ní
dozvědělo víc. A to skrze naše živé knihovny (skoro 1000), workshop Úvod do lidských
práv (skoro 900) nebo pedagogy a naši metodiku Lidská práva ve výuce (přes 2300
studentů).
Tradičně velký zájem byl o živé knihovny – interaktivní workshopy se zástupci různých
menšin, které v malých skupinkách vyprávějí svůj příběh a odpovídají na dotazy.
V roce 2018 se jich podařilo zorganizovat rekordních 55 a to z velké části za pomoci
proškolených dobrovolných lektorů, lektorek, organizátorů a organizátorek živých
knihoven, bez nutnosti zásahu Amnesty kanceláře. Dobrovolníci a dobrovolnice se
ostatně samostatně postarali o téměř čtvrtinu z 91 workshopů Amnesty – nezávislá
práce proškolených lidí znamená velký krok k udržitelnosti našich aktivit i po konci
některých velkých projektů.
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WORKSHOPY

SEMINÁŘE

91 workshopů

4 školení pro pedagogy — 22 nově proškolených pedagogů

55 živých knihoven

4 školení lektorů — 22 nově proškolených lektorů

20 úvodů do lidských práv

3 školení živých knížek — 10 nových knížek

15 workshopů o uprchlictví

1 školení pro organizátory živých knihoven — 11 nových organizátorů

1 workshop o obráncích lidských práv

Díky společné práci Amnesty kanceláře a dobrovolníků
nám studující ve zpětné vazbě poté, co prošli workshopem
o úvodu do lidských práv, nejčastěji uváděli, že si váží
života v demokracii, která (i přes nedostatky) ctí lidská
práva – bylo jich celých 94%.
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FINANCE
Rok 2018 byl prvním, kdy byla česká pobočka Amnesty poprvé zcela nezávislá na
financích z mezinárodní centrály v Londýně. Motivace lidí k pravidelnému dárcovství
byla proto zásadní. Pro rok 2018 bylo potřeba navýšit nejen jejich počet, ale i celkovou
darovanou částku, což se dařilo. I dál usilujeme o větší počet pravidelných dárců.
Hlavní benefiční akcí, kterou česká Amnesty uspořádala s cílem získat výtěžek na
lidskoprávní práci, byla tradiční aukce uměleckých děl Art for Amnesty. Tentokrát na
téma zodpovědný vývoz zbraní z Česka. Hosté večera vydražili umělecká díla a přispěli
tak Amnesty téměř 500 000 korun. Ještě jednou děkujeme!
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Financování Amnesty International ČR

Zásady financování Amnesty International

•

Amnesty International si jako největší světové lidskoprávní hnutí zakládá na své
nezávislosti. A to jak na vlivu vlád, politických stran, ekonomických subjektů,
náboženství či ideologií, tak i nezávislosti finanční:

I finance v české Amnesty se samozřejmě řídí pravidly celosvětového hnutí, jehož je
česká sekce významnou součástí. Také nečerpáme finance z veřejných prostředků;
jedinou výjimku tvoří finance na lidskoprávní vzdělávání, kde suplujeme roli státu.

•

Hlavní složku rozpočtu tvoří dary od členek a členů, firemní dary přísně posuzujeme.

•

Naprostá většina příjmů pochází od individuálních dárců z celého světa. Díky
tomu můžeme pevně a vytrvale už od roku 1961 celosvětově bránit univerzálnost
a nedělitelnost lidských práv.

•

Norská sekce Amnesty podpořila dvouletý projekt ŽIVÉ KNIHOVNY, který navazuje
na vzdělávací projekt české kanceláře s názvem FAIR PLAY – studenti za
rovnoprávnost, který skončil v prosinci 2017.

•

Nevyhledáváme ani nepřijímáme finanční prostředky na lidskoprávní výzkum od
vlád nebo politických stran.

•

Vzdělávací projekt Start The Change, na kterém se česká Amnesty podílí od konce
roku 2017, kofinancuje Evropská komise v rámci programu Development Education
Awareness Raising (DEAR).

•

Firmy a společnosti, které nám chtějí darovat finance, zevrubně a striktně
prověřujeme; jejich podnikání nesmí být ani nepřímo v rozporu s dodržováním
lidských práv v jakékoli oblasti života.

•

Nadace Open Society Fund finančně podpořila náš projekt Crescendo, který v průběhu
jednoho roku usiluje o rozšíření dárcovské a aktivistické základny české Amnesty.

PŘISPĚJTE NA ZLEPŠENÍ LIDSKÝCH PRÁV

DÁRCI, PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI

„Byla jsem stále v šoku, když mě můj syn
a dcera objali v letadle. Čekali jsme na
tuhle chvíli propuštění více než dva roky.
Naše shledání posílá odkaz těm, kteří mě
uvěznili, že nejsem sama a hlas svobody
nikdy neutichne. Děkuju, Amnesty!“

• Agentura FOR DREAMS • Astroprint • Atisk • CaterINC
• Dino Productions • DOX • Edenred CZ • Febiofest
• Havas Worldwide Prague • Junák • KPMG • LMC • Metronome
• Neziskovky.cz • NFCP • OBRAZ – Obránci zvířat
• PricewaterhouseCoopers Audit • Rámy pasparty
• Stěhování Podrazil • Tutor • Vizeum Czech Republic • WebPres

(Me Nam, vietnamská blogerka vězněná za své aktivity na Facebooku,
propuštěna v říjnu 2018)

Podpořte naši práci i finančně, abychom mohli přinášet stále nové
dobré zprávy.

amnesty.cz/daruj

Grafická spolupráce a IT: Adéla Turková, Jana Baladová, Kamil Vašica
Fotografové: Ester Šebestová, Marieta Poliaková, Radka Ivančová
Právní poradenství a koordinace: Jakub Smutný, Barbora Ohnoutková, Lucie Arendacká,
Hana Láníková, Hana Holubová, Andrea Kulifajová
Art for Amnesty: SmetanaQ, Mikoláš Tuček

Amnesty International Česká republika v neposlední
řadě děkuje všem dárcům a dárkyním, dobrovolnicím
a dobrovolníkům, lektorkám a lektorům, stážistkám
a stážistům, všem živým knížkám nebo místním skupinám
a jejich koordinátorům a koordinátorkám. Jejich
lidskoprávní práce je pro nás nenahraditelná a nevýslovně
si jí vážíme. DÍKY!
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FINANČNÍ ZPRÁVA
VÝNOSY 2018

tis. Kč

Příspěvky členů a podporovatelů

6 504

Příspěvek od mezinárodního sekretariátu
Dary
Ostatní
Příspěvek od ostatních sekcí v rámci AI

14

88
262
0
59

Ostatní příjmy z fundraisingu

1 332

Granty

1 386

Výnosy celkem

9 731

Poznámka: Údaje ve finanční zprávě jsou předběžné,
uvádíme je ještě před výsledky každoročního auditu.

Granty
14 %

100

Tržby za prodané zboží, služby

Výsledek hospodaření

VÝNOSY 2018

271

Tržby za prodané
zboží, služby
1%
Ostatní
3%
Dary
1%

Ostatní příjmy
z fundraisingu
14 %

Příspěvek od
mezinárodního
sekretariátu
1%

Příspěvky členů
a podporovatelů
67 %

Finanční
poplatky
1%

NÁKLADY 2018
Lidskoprávní práce (včetně osobních nákladů)
Kampaně

v tis. Kč
5 221
1 314

Aktivismus

711

Advocacy

997

Komunikace

647

Vzdělávání k lidským právům
Provoz kanceláře
Vnitřní demokracie
Fundraising

NÁKLADY 2018

1 552
2 098

Vnitřní
demokracie
1%

Fundraising
20 %
Lidskoprávní práce
(včetně osobních nákladů)
55 %

Provoz
kanceláře
22 %

101
1 931

Finanční poplatky

109

Náklady celkem

9 460

NÁKLADY NA LIDSKOPRÁVNÍ
ČINNOST 2018

Vzdělávání
k lidským právům
30 %

Komunikace
12 %

Kampaně
25 %

Aktivismus
14 %
Advocacy
19 %
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Srovnání

2017

2018

výhled 2019

Výnosy

11 626

9 731

12 693

Náklady

11 178

9 459

13 056

Výsledek hospodaření

448

272

-363

Počet podporovatelů *

3 937

3 906

4 179

Míra soběstačnosti

90%

99%

100%

* metodologie = počet unikátních přispěvatelů, kteří přispěli více než 300 Kč během roku

počet podporovatelů

náklady

výnosy

počet podporovatelů

náklady

výnosy

počet podporovatelů

náklady

tis. Kč

výnosy

MÍRA SOBĚSTAČNOSTI

100 %
98 %
96 %
94 %
92 %
90 %
88 %
86 %
84 %
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2018

výhled 2019

