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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych hned v úvodu závěrečné zprávy projektu Maraton psaní dopisů 2014 poděkovala všem, bez nichž by
jednoduše neexistoval. Každá ze 144 „maratonských“ akcí, které v České republice proběhly, byla organizována
dobrovolníkem – člověkem, který se rozhodl ukrojit větší či menší část svého volného času a uspořádat akci na
podporu nespravedlivě vězněným, pronásledovaným či utlačovaným lidem. Na tyto akce se jim podařilo nalákat přes
6000 lidí, kteří napsali téměř 12 000 dopisů. Další lidé se připojovali podepsáním dopisů online, a tak celkem
odesíláme téměř 20 000 dopisů!
Obrovskou měrou přispěla k celkovému výsledku i práce dalších dobrovolníků, kteří neorganizovali samostatné akce,
ale pomáhali s jejich koordinací – stážistek Sandry Balatkové a Jany Kůtové, grafičky Soni Flajžíkové a mnoha dalších,
které nemáme prostor jmenovat.
Téměř ve všech parametrech je loňský Maraton výrazně úspěšnější než ten z roku 2013. Uvidíte to na mnoha
barevných grafech a srovnáních, která jsou součástí této zprávy. Pro mě osobně je však skutečný výsledek Maratonu
v pasážích, které žádné grafy neobsahují. K naší velké radosti jsme už nyní, bezprostředně po ukončení Maratonu a
v době, kdy je mnoho dopisů stále na cestě ke svému adresátu, zaznamenali první výrazné úspěchy. Velké změny
týkající se celých komunit, nikoli pouze jednotlivých případů z Maratonu, se chystají na Filipínách, v Norsku a Indii.
O nic menší výhrou pro nás však není pasáž, kterou v této zprávě můžete číst pod titulkem „Zkušenosti a dojmy
organizátorů“. To, že pro tolik z Vás byl Maraton příjemnou zkušeností, a že jste se jeho organizování chopili mnohdy i
navzdory nevůli okolí nebo nechápavým reakcím, je pro nás větší hodnotou, než samotné počty dopisů.
Upřímně a za celý tým Amnesty International v České republice bych chtěla poděkovat všem, kteří se k letošnímu
Maratonu aktivně připojili – ať byl v rámci jejich akce napsán dopis jeden nebo tisíc, ať psali s pár přáteli nebo se
stovkami spolužáků. Vaše nasazení nás příjemně překvapilo a dojalo.
Pěvně věřím, že s námi budete i při Maratonu psaní dopisů 2015.
Gabriela Bártová
koordinátorka Maratonu psaní dopisů 2014

CO JE MARATON PSANÍ DOPISŮ?
Maraton psaní dopisů je tradiční globální akce Amnesty International. Má jasný cíl – shromáždit ve velmi krátkém
období maximum dopisů na podporu konkrétních případů. Maraton je každoroční ukázkou, jakou sílu mají obyčejní
lidé z celého světa, když spojí své úsilí.
V ČR Maraton pojímáme jako jedinečnou příležitost, jak zapojit jednotlivce a skupiny po celé zemi do organizování
akce na podporu lidských práv. V roce 2014 jsme kladli důraz na co nejširší zapojení škol a zájmových organizací.

PŘÍPADY PRO ROK 2014
V České republice jsme pracovali na všech 12 případech, které byly vybrány pro mezinárodní akci Maraton psaní
dopisů 2014. Kromě toho jsme spolu s pobočkami z Polska, Ukrajiny a Slovenska připojili jeden navíc – případ
vězněného ukrajinského režiséra Olega Sencova.
1) DANIEL QUINTERO (VENEZUELA)
2) ERKIN MUSAJEV (UZBEKISTÁN)
3) CHELSEA MANNINGOVÁ (USA)
4) JERRYME CORRE (FILIPÍNY)
5) JOHN JEANETTE SOLSTADOVÁ REMØVÁ (NORSKO)
6) KOMUNITY V BHÓPÁLU
7) LIU PINGOVÁ (ČÍNA)
8) MOHAMMED AL-ROKEN (SAE)
9) MOSES AKATUGBA (NIGÉRIE)
10) PARASKEVI KOKKONI (ŘECKO)
11) ŽENY A DÍVKY Z MKHONDO (JAR)
12) RAIF BADAWI (SAÚDSKÁ ARÁBIE)
13) OLEG SENCOV (UKRAJINA)

PROPAGACE
Maraton psaní dopisů jsme propagovali prostřednictvím několika kanálů:







Facebook – 7 různých postů, událost
Mailing členům a podporovatelům
Hromadné oslovení škol, skautských oddílů a účastníků Olympiády lidských práv
Představení Maratonu na akcích partnerských organizací – Olympiáda lidských práv, Miquik (skautské
setkání)
Média – o konání Maratonu psaní dopisů informovala Česká televize, Český rozhlas, Deník, Mladá fronta
Dnes a další média.
Podpora propagace akcí v regionech (jak Maraton propagovali sami organizátoři akcí):

PŘEHLED AKCÍ
V ČR bylo potvrzeno 144 akcí v 67 městech. Zhruba třetina akcí byla propagována jako veřejně přístupné, ostatní se
konaly pro vnitřní okruh lidí (školní, oddílové, rodinné atd.). Naprostá většina akcí byla pořádána pro širší okruh lidí.
Pouze čtvrtina organizátorů pořádal/a Maraton psaní dopisů již dříve.
KDE SE AKCE KONALY?

KDO AKCE POŘÁDAL?

KOLIKRÁT POŘÁDALI ORGANIZÁTOŘI MARATON V PŘEDCHOZÍCH LETECH?

POČET DOPISŮ
Celkem bylo evidováno 11713 napsaných dopisů, které byly odeslány úřadům nebo přímo vězněným či
pronásledovaným osobám a jejich blízkým. Dalších 7160 dopisů bylo podepsáno online. Celkem se nám tedy podařilo
shromáždit 18873 dopisů.

PODÍL DOPISŮ VE ŠKOLÁCH

POČET ÚČASTNÍKŮ

6205

PODÍL DOPISŮ „NOVÁČKŮ“

ZAJÍMAVÁ DATA:
-

průměrný počet účastníků jedné akce je 43
průměrný účastník napsal 1,9 dopisů (o 0,2 více než loni)
průměrný počet dopisů na jedné akci je 81
průměrný počet dopisů na akci zkušeného organizátora je 3x vyšší než průměrný počet dopisů na akci
nováčka
na 10% nejúspěšnějších akcích se napsalo 62% dopisů
40% dopisů se napsalo v Moravskoslezském kraji

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ AKCE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Městská knihovna a gymnázium v Třinci
Gymnázium Karviná
Obchodní akademie Pařížská (Ústí nad Labem)
Gymnázium na Pražačce (Praha)
Gymnázium Olgy Havlové (Ostrava)
Gymnázium Chotěboř
Wichterlovo gymnázium (Ostrava)
Gymnázium Ostrov
Gymnázium Přípotoční (Praha)
ZŠ Na Habru (Hořice)

2449 dopisů
1439 dopisů
546 dopisů
355 dopisů
333 dopisů
268 dopisů
238 dopisů
224 dopisů
220 dopisů
212 dopisů

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE:
1.
2.
3.
4.
5.

Místní skupina Olomouc
Soutěž tanečního studia Danceline (České Budějovice)
Místní skupina Brno a Místní skupina Liberec
Místní skupina Hradec Králové
Čajovna Samsára (Litvínov)

182 dopisů
140 dopisů
119 dopisů
110 dopisů
77 dopisů

OBLÍBENOST PŘÍPADŮ

VÝSLEDKY VE SVĚTĚ
96 ZEMÍ, 2 337 766* DOPISŮ

Česká republika je 24. nejúspěšnější zemí na světě!
*Dopisy se stále sčítají. Celkový výsledek bude znám až na konci února 2015 a budeme Vás o něm informovat.

PRVNÍ ÚSPĚCHY
JERRYME CORRE (FILIPÍNY)
Maraton inicioval zahájení procesu, v rámci nějž budou kompletně (nejen v Jerrymeho
případě) přezkoumána zjištění o mučení ze strany policie. "Je to vítaný první krok k řešení
beztrestnosti filipínské policie," řekl generální tajemník Amnesty International Salil Shetty.
"Dalším krokem by měly být dva zcela nezávislé systémy - jeden pro sledování detenčních
zařízení a jeden pro vyšetřování a stíhání policejních zneužití."
KOMUNITY V BHOPÁLU (INDIE)
Indická vláda přislíbila navýšení kompenzací pro oběti ekologické katastrofy. Slíbila také na
základě dostupných dat, lékařských zpráv a záznamů nemocnic přezkoumat počty zraněných
a zemřelých, kterým (nebo jejich příbuzným) kompenzace náleží. Je to velké vítězství pro
tisíce obětí bhopálské katastrofy, které se dlouhá léta nemohly domoci spravedlnosti.
LIOU PING (ČÍNA)
V prosinci mohla vězněnou aktivistku konečně navštívit její dcera Liao. Do té doby byly
návštěvy příbuzných vždy zamítnuty. „Jsem velmi dojata všemi akcemi na podporu mé
maminky. Všem bych ráda mnohokrát poděkovala,“ vzkazuje Liao.
JOHN JAENETTE SOLSTAD REMO (NORSKO)
Norský ministr pro evropské záležitosti slíbil na základě Maratonu systémovou změnu v
přístupu k transsexuálním lidem. “Upřímně věřím, že Maraton psaní dopisů prosadí změny, o
které usilujeme. Norská vláda teď zdá se rozumí, o co jde. Mám zprávy o tom, že byla
vytvořena pracovní skupina čtyř ministrů, která nyní pracuje na uznání postavení
transsexuálních lidí,“ říká sama John Jeanette.

VZKAZY PRO ÚČASTNÍKY MARATONU:
“Můžu stěží popsat ten pocit, kdy jsem se jednoho dne probudila a zjistila, že celý svět mluví o
Raífově případu. Bylo to nádherné. Když mi Raíf volal, pověděla jsem mu o aktivitách Amnesty
International. Pamatuju si, že najednou začal plakat radostí a řekl mi: ‘Ensaf, jak můžu
poděkovat všem těm lidem? Raíf zná vaše jména a odkud jste. Ze své malé a tmavé cely vám
posílá ty nejsrdečnější pozdravy a poděkování.“
Ensaf Badawí, manželka Raífa Badawího (Saúdská Arábie)
“Chelsea je ohromena neuvěřitelnou podporou, které se jí dostalo. Přála by si, aby mohla
osobně poděkovat každému, kdo jí poslal některý z deseti tisíc dopisů nebo pohledů, které
dostala. Děkuji za Chelsea všem dobrým lidem, kteří zorganizovali akce na její podporu. Jsme
nesmírně vděčné.”
Nancy Hollanderová, právnička Chelsea Manningové

ZPĚTNÁ VAZBA ORGANIZÁTORŮ
Jak jsme získali zpětnou vazbu:

Ve formuláři měli organizátoři možnost vyjádřit míru
spokojenosti v rámci následujících kategorií:
 Výběr případů a informace o nich
 Podpora ze strany kanceláře AI ČR
 Webová stránka www.amnesty.cz/maraton
 Materiály pro organizátory
 Podpora pro fundraising
Obecně i pro každou kategorii zvlášť mohli též připojit
vlastní komentář.

Výběr případů a informace o nich:

Podpora ze strany kanceláře AI ČR:

Webová stránka Maratonu a profil organizátora:

Materiály pro organizátory:

Podpora s fundraisingem (vybíráním peněz na odesílání dopisů): Potýkal/a jste se s nějakými potížemi při vybírání peněz?

FINANCOVÁNÍ ZNÁMEK
Naprostá většina (83%) 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
zaštiťující organizace. Zbylí organizátoři zvolili možnost odeslání dopisů prostřednictvím kanceláře AI ČR.
Jak organizátoři financovali odeslání dopisů?

Podíl příspěvků offline (přímo účastníky na akcích) a online (prostřednictvím daru na webových stránkách):

KOMENTÁŘE ORGANIZÁTORŮ:
Uvádíme zde pouze komentáře s konkrétní kritikou nebo naopak oceněním. Děkujeme za všechna poděkování a projevy
podpory.
 K MARATONU OBECNĚ:
-

-

Některé zásadní informace jsme museli sami dohledávat a doptávat se na ně.
Případů je mnoho, proto jsme se zaměřili na čtyři z nich. Pro žáky byla velmi poutavá videa. Dokázali si tak
lépe představit situaci.
Lepší by byly osobní příběhy-film, jako minule.
Děláte to s max. úsilím a osobním přístupem (viz telefonát, abyste si ujasnili situaci, jak to u nás na škole
je). Děkujeme
Rozeslat rámcové informace s dostatečným předstihem ředitelům/zástupcům škol. Myslím si, že je to
ideální "práce" pro školáky/studenty od 6. třídy výš. Tak je zkusit trochu naverbovat....
Obávám se, že díky společenskému klimatu to bude mnohem složitější, než v minulých letech.
Lidé měli pochybnosti, zda česky psané dopisy (poslané např. do arabských zemí) mohou něco změnit,
když jim nikdo nerozumí. Nevěděli jsme také, zda do záhlaví dopisu psát celou složitou adresu a titul, nebo
to patří jen na obálku... Myslím, že by jako podpůrný argument o smysluplnosti akce stačil nějaký leták, jak
to dopadlo v minulých ročnících - krátký přehled případů (výchozí stav) a co následovalo po Maratonu.
Mnoho lidí u nás neví vůbec nic o lidských právech. Měli byste Maratonu udělat větší reklamu, např.
rozesílat výzvy k uspořádání Maratonu školám.
Zpracovat krátký infolist (A4 oboustranně) s uvedením postupu při psaní dopisů, příkladů, jak maraton již
pomohl a jak AI vybírá příklady. Informace jsou obsaženy v materiálech pro organizátory, ale stručné a jasné
pokyny musí každý organizátor vyrábět sám.
Já jsem si Maraton užila. Trochu mě mrzel laxní přístup některých mých kamarádů - spolupisatelů, ale já se
rozhodně zapojím i příští rok! Děkuji vám, že takovou akci organizujete!
Já děkuji za nabídku organizování a za materiály. Čekal jsem, že přijde pár lidí a byl jsem mile překvapen.
Akce se nám velmi vydařila. Přeji hezký zbytek Vánoc a spoustu úspěchů v roce 2015.
Měla jsme pocit, že povědomí o konání akce bylo velmi slabé, medializace byla nedostatečná. Lepší
propagace (sama ale nevím, "kudy") by jistě pomohla.

 K POSKYTNUTÝM MATERIÁLŮM A WEBU:
-

Uvítali bychom, kdyby byly na profilu organizátora přístupné po celou dobu všechna videa a materiály,
nejen ty, které jsme si zvolili, že budeme propagovat.
Vše bylo připravené, krásná videa i materiály, pěkně zpracované překlady
Studenti chtěli víc propisek a placek, aby je mohli prodávat. To, co dostali, nestačilo ani pro ně jako pro
organizátory.
Písemného materiálu pro organizátory mi přišlo až příliš. Moc zbytečného psaní, zbytečné výdaje. Vzory
dopisů v Čj a Aj a karty k případům jsem musela kompletovat k sobě do oboustranných průhledných desek,
pro přehlednost a zmenšení objemu tiskových materiálů.
Nemám možnost vytisknout si plakáty a lidi milují samolepky a placky:). Pro příští rok bych ráda zajistila
propisky. Jde o pozlátka, ale dělá to hodně...
Přivítala bych plakáty v dřívějším termínu (s větším předstihem); dále by asi byl užitečný souhrn výsledků
předchozích ročníků - kolik lidí se zapojilo, jaký to mělo dopad na jednotlivé případy - ale velice stručně a
graficky výrazně, jinak to lidi nebudou číst

-

Chyby v českých textech dost problém.
Měli jsme problém s tisknutím materialů, pokud jsme chtěli jiny rozměr - např. vytisknout 2 karty na A4,
abychom šetřili papírem. V době, kdy maraton probíhal, mohl být přístup na stranky maratonu přes hlavní
stranky Amnesty více zvýrazněn/ jednodušší.

-

Myslím, že informací bylo dostatek. Možná nějaké odznáčky pro účastníky nebo organizátory. Nenapadlo mě
oslovit místní médium, přestože se nejednalo o veřejnou akci. Zvážím to pro příští rok.
Zpracované (například formou karet, jako u osob, jimž byly určeny letošní dopisy) materiály o lidech, kterým
podobná akce pomohla v minulosti. V našem případě by to mohly být i informace o vztahu Václava Havla k
Amnesty International.
Možná ještě větší plakáty, ale chápu, že je to nákladné na tisk.
Více doplňujících informací k případům
Postrádali jsme jasnější instrukce o tom, co je vhodné a co naopak nevhodné. Někteří účastníci váhali, zda
mají uvést plné jméno a adresu. Lepší informace by v tomto ohledu velmi pomohly. Taky by pomohla úvodní
informace o tom, čeho konkrétního se podařilo dosáhnout v minulém ročníku.
Více videí o jednotlivých případech
OK kvůli odkazu na profil a ne přihlašování klasickým způsobem (jméno, heslo). Pokud jsem chtěl otevřít v
různých třídách, musel jsem se registrovat znovu.
Video ke každému případu. Videa, která jsem na stránkách našla, jsme si pouštěli na akci a byla moc dobrá.
Několik vybraných odkazů kupříkladu na články online zpravodajů vztahující se k aktuálnímu vývojovému
stádiu případů.
Kdyby byly všechny materiály identicky i v anglickém jazyce. Myslím, že v ČR žije spoustu anglicky
mluvících lidí, kteří by se chtěli zapojit.
Jen jsem se shodli na tom, že bychom příště uvítali informace o jednotlivých případech více konkrétnější.
U každého případu by mohl být vždy odkaz na další informace, už blížší a více přiblížené. Máte suprově
udělané ty základní, stručné a výstižné informace k případu a takto to stačí, jen pro přiblížení a zorientovaní
se by bylo fajn tam mít další informace. Jen náš názor ;-)
Je mi líto, že letos nebyly vzory dopisů ve ŠJ a FJ - proto se nezúčastnily mé kolegyně
Z prvních pdf materiálů vypadl případ z Jihoafrické republiky. Po upozornění na tuto chybu jsem v krátké
době dostala e-mailem potřebné informace. Videa byla dopňována průběžně (možná na poslední chvíli), ale
tím, že jsem akci pořádala až ve středu 17.12., jsem měla možnost je zapojeným žákům na akci pustit.
Všechny potřebné materiály jsem si vytiskla ve škole černobíle, což snad nevadí.
Materiály stačilo vybrat a vytisknout, byly velmi srozumitelné. Odkaz na web bylo možné sdílet (v našem
případě s třídními učiteli dvou tříd, které se k akci připojily). Oceňuji telefonický kontakt ze strany AI před
registrací i zaslání materiálů navíc (spolu s propiskami, o které jsme požádali).
Vadilo mi černé provedení fotografií - vzhledem k tomu, že jsem si materiály tiskla sama, vadila mi vysoká
spotřeba černé barvy - podle mě zbytečné. Doporučuji vyloučit černé fotky nebo černou podkladovou barvu v
materiálech.
Myslím, že by webový formulář pro přihlášení se jako organizátor Maratonu mohl počítat s tím, že míst pro
konání Maratonu bude více. Je to drobnost, ale bylo by to pohodlnější. Vysvětlující materiály k případům by
mohly obsahovat jasnější info PROČ a v ČEM je spatřováno porušení lidských práv. Například proč
myslíme, že je porušením lidských práv případ žen v JAR? Není jim péče upírána, je nedostupná a
nedostatečná. To je spíše problém rozvojové pomoci, ne humanitárního zásahu. Proč se tím zabývá Amnesty?
Nebo taky by bylo dobré lépe vysvětlit proč si Amnesty myslí, že Manningová je vězněm svědomí. Nejnižší
počet dopisů v Olomouci byl právě pro ni.

-

-

-

 NÁPADY PRO REALIZACI:
-

Akci jsme měli spojenou s výročím Havlova úmrtí, Maraton jsme tak zakomponovali do dalšího programu
(společná linka Havel - Amnesty - současnost). Vyzdobili jsme jednu zeď, účastníci mohli psát vzkazy i na
vystřiženou Havlovu podobiznu, kterou jsme pak zaslali rodinám .
Stojící tabule - dětská - z jedné strany informace, z druhé strany prostor pro trénování podpisu :-).

-

U nás v MŠ se asi nejvíce užije forma neformálního setkání s kávou, čajem a buchtou. Při tom všem se
proberou věci podstatné a už se jde na věc samotnou.
Zorganizovala jsem prodej cukrovinek ve škole a vytěženou částkou zaplatím známky.
Měli jsme ve třídě stůl s lampionem, u kterého se mohli lidé s případy seznámit a napsat dopis
Uvědomila jsem si, že je dobré věnovat ještě před samotnou akcí větší čas informační přípravě ohledně
jednotlivých případů, protože při samotném psaní na to už tolik času nezbývá. Děti to velmi zajímalo . Příští
Maraton požádám paní ředitelku místní školy, aby přípravě věnovali i část vyučování .
Stánek ve vestibulu se všemi dopisy (+ např. dataprojektor pro projekci videí, nástěnka s případy...)
Plakáty případů na sloupech v prostorách školy
Napekli jsme perníčky ve tvaru svíček a z výtěžku financovali známky.
Nástěnky, obrázky případů
Zeď novinek v mé představě jako grafická (časová) osa jaký má / měl celý případ průběh a doplnění
/průběžného doplňování aktuálního stavu: "k dnešnímu dni víme, že ..." "k dnešnímu dni (10.12.) víme máme zprávu - že se situace Olega Sencova nezměnila... " např. na webu AI
Promítání případových videí na zeď v kavárně
Propojení v rámci akce Vánoční jarmark - ve stejné místnosti možnost občerstvení

DOJMY A ZKUŠENOSTI ORGANIZÁTORŮ
„Akce byla realizována v hodinách anglického jazyka v 9. třídě ZŠ. Žáci psali dopisy ve skupinách a velmi je téma
zaujalo. Určitě to nebyl první ročník Maratonu psaní dopisů na naší škole. Jako učitel jsem netušila, jak upřímné
vyjádření podpory jsou schopni mí žáci napsat. Brali téma vážně a dalo jim to příležitost zamyslet se. Mým cílem bylo
ukázat jim, že třeba nemohou změnit celý svět. Ale dokažou změnit nebo zlepšit život jednotlivce. Snad se mi to
podařilo.“
Markéta Hanzlíková, Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad
„Myslím, že psaní dopisů je výborný způsob, jak změnit něčí život k lepšímu. Maratonu jsem se ráda zúčastnila a
doufám, že dopisy lidem pomůžou.“
„Maraton psaní dopisů je dobrá věc. Doufám, že naše dopisy zafungují a pomůžou těm, kteří to potřebují.“
Žákyně 8. třídy, ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk
„Zprvu jsme naráželi na nezájem lidí, odmítali nás s tím, že nemají čas nebo si ani nechtěli nechat vysvětlit, o co jde.
Nakonec se nám ale toto úskalí podařilo překonat a akce podle nás splnila účel a byla velice příjemná.“
Iva Trantinová (Maraton pořádala v rámci soutěže taneční školy Danceline)
„Maraton dopisů jsem organizovala poprvé. S vaší pomocí to nebylo nijak složité. Děkuji:). Akci jsem organizovala na
svém pracovišti, v mateřské škole. Oslovila jsem kolegyně a rodiče dětí, které naši školku navštěvují. Upřímně,
doufala jsem ve větší zájem a podporu akce. Zřejmě jsem podcenila sílu propagace. Polepším se:) Nicméně, ti rodiče,
kteří se mnou spolupracují na akcích, které svým tématem vybočují z běžných školkových aktivit, mě nezklamali a
psali a psali. Těm patří veliký dík:). Příštím ročníkem založíme tradici:) a všechno si to zopakujeme a já budu opět
doufat, že si rodiče najdou 3 minuty a budou psát...:). Amnesty děkuji za možnost být nějak užitečná. Doma jsme
dopisy počítali, psali adresy a má sedmiletá dcera se všeho zúčastnila s velkou chutí a za to vám děkuji. Všem vám
do nového roku přejeme dobrou vůli a neutuchající elán do všeho, co chystáte.“
Markéta Košťálová, MŠ Sulanského

„Přípravě akce jsem věnovala řadu hodin (vytištění a přečtení všech materiálů, výroba lampionů, vytvořila jsem ve
škole nástěnku, napsala jsem článek na webové stránky školy, informovala jsem o této akci v 8 třídách, věnovala
jsem část osmi vyučovacích hodin seznámení s případy, informovala jsem učitele na pedagogické radě). V loňském
roce se z naší školy zapojilo 23 žáků, kteří napsali 25 dopisů. Letos to bylo 24 žáků, kteří napsali 37 dopisů. Jsem
ráda, že jsem tuto akci opět zorganizovala. Měla jsem dobrý pocit, že děláme správnou věc. Při cestě na poštu jsem
měla pocit hrdosti.“
Martina Nováková, SZeŠ a SOŠ Poděbrady
„Byla to velmi zajímavá zkušenost, v Mníšku pod Brdy (cca 5500 obyvatel) se konala vůbec poprvé, radostí bylo
zapojení se dvou 6. tříd místní základní školy - třídní učitelé se žáky věnovaly tématu část výuky. Akci jsme spojili s
připomínkou Václava Havla (konala se v den výročí jeho úmrtí), jako čestného člena AI, v souvislosti s dopisovou akcí
na jeho podporu při uvěznění na konci 70. let.“
Zora Kasiková
„Plánovali jsme maraton jako soukromou rodinnou akci,ale nakonec se přidali i děti z malé místní základní školy a
moc nás psaní dopisů bavilo. Rozhodně se maratonu zúčastníme i v příštím roce. Můžete s námi počítat.“
Hana Potužáková, ZŠ Srní
„Snažila jsem se u nás na Maraton nalákat co nejvíce lidí, ale většina mě odbyla slovy typu: "To mě nezajímá.",
"Lidská práva? To se mě netýká." Tyto odpovědi mi dali lidé, o kterých jsem si myslela, že jsou inteligentní. Velmi mě
ty reakce zklamaly. Přesto jsem z našeho Maratonu nadšená, protože lidé, kteří přišli, byli skvělí a projevili velký zájem
o případy. Všechny dopisy jsme napsali ručně, pouštěli jsme si různé spoty a povídali si o lidských právech. Někteří z
účastníků mě po skončení akce kontaktovali, abych jim poskytla další informace... Celkový pocit je výborný, ale mohlo
by se najít více lidí, kteří se zajímají o svět okolo sebe.“
Michaela Slámová, Gymnázium a SOŠ Jilemnice
„S organizací i podporou před a po jsem naprosto spokojená. Líbila se mi i grafická úprava materiálů. Díky.“
Markéta Navrátilová (Maraton organizovala v Café Kolíbka v Praze)
„Napsali jsme dva dopisy pro úřady, každý se sedmi podpisy. A pak tři osobní dopisy pro Daniela z Venezuely, v
každém byl kreslený obrázek nebo dva od dětí:-) Doufáme, že akce bude mít úspěch. Ať se Vám daří.“
Rodina Smejova, Frýdlant nad Ostravicí
„Maraton jsem letos organizovala poprvé. Všichni zúčastnění z toho měli dobrý pocit a tak doufám, že akci se mi
podaří zorganizovat i letos, s vyšším počtem jak účastníků, tak napsaných dopisů. Podněty k organizaci ze strany AI
nemám žádné, ve všech ohledech byly informace jasné a srozumitelné.“
Lenka Procházková, Praha
„Bohužel byl náš Maraton fiasko, protože organizační tým omarodil. Vydržela jsem v místě konání jeden večer, ale
protože tam bylo zakouřeno, brzy jsem odešla. Vybrala jsem akorát na známky a dopisy pošlu v pondělí... Snad se nám
to podaří příští rok lépe zorganizovat.“
Alena Augustová, Brno

„Ráda posílám dopisy a Maraton je skvělá příležitost,kdy posílat dopisy na podporu lidí, kteří přispívají k lepší
společnosti, nebo kteří si zažili nekonečnost lidské krutosti. A krutost nikdy není spravedlivá. Doufám, že všechny naše
dopisy se dorazí v pořádku... ( Těžko říct, kolik se nás zapojilo... Někdo jen poslouchal, někdo přispěl finančně, někdo
poskytl prostory a někdo si napsal dopis;)“
Jana Lejskeová (Maraton pořádala v Cafe Dvůr v Berouně)
„Díky za možnost pomoci politickým vězňům z ´´tepla domova´´.“
Eva Kozojedová, Tábor
„Tato akce byla pro mě první ve spojení s Amnesty, bylo dost úsilí s organizováním, ale stálo to za to! A rozhodně
pozitivní pocity a zajímavá zkušenost, bylo to super!“
Antonie Alexejeva, Jihočeská univerzita
„Bohužel i přes propagaci v okolí a přislíbené účasti školy a pod. hodnotím akci jako neúspěšnou.“
Monika Havlasová, Dobrovice
„Zdravím a zároveň se omlouvám, ale bohužel akce byla neúspěšná. Snad příště to bude lepší.“
Petr Fusek, Místní knihovna Valašská Bystřice
„Akci hodnotíme jako velký přínos, přispěla k odpovědnosti lidskoprávní informovanosti mládeže. Vzhledem k rozsahu
a spolupráci s Amnesty Karviná se můžeme těšit z navázaní nových kontaktů a můžete počítat tedy se 100%
spoluúčasti za rok. Děkujeme.“
Hana Pietrová, Městská knihovna Třinec
„Děkuji za spolupráci, vyzkoušeli jsme něco nového. Byli jsme rádi, že jsme mohli přispět na dobrou věc.“
Dana Roubalíková, Muzeum Bojkovska
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