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SLOVO NA ÚVOD: MARATON PSANÍ DOPISŮ COVIDu-19 
NAVZDORY 

 
Společně za lepší svět 

Rok 2020 se zapíše do světové historie i paměti každého z nás. Celý svět se potýkal s novou situací, na kterou nebyl 
připraven. Pandemie COVID-19 měla bezprostřední dopad na životy lidí, na ekonomiku i na stav lidských práv po 
celém světě. Výrazně ovlivnila i osobnosti, za které jsme v rámci Maratonu 2020 psali dopisy. Kvůli pandemii byla 
odkládána jejich soudní řízení a podmínky ve vězněních se staly ještě žalostnější. Současně některé státy zneužívaly 
nouzové stavy k nepřiměřenému omezování práv a svobod, oslabování demokracie a utužování své moci.  

Proto bylo více než kdy jindy potřeba pomáhat. Jednou z cest, jak česká veřejnost mohla podpořit nespravedlivě vězněné 
a pronásledované právníky, reportéry, aktivisty a další perzekuované lidi po celém světě byl právě Maraton psaní dopisů. 
Akce umožnila téměř každému zapojit se do boje proti bezpráví. Stačila na to jenom obyčejná tužka, papír a odhodlání 
věnovat pár minut času. Někdy totiž dokáže obyčejný dopis změnit lidský život. 

Maraton psaní dopisů je celosvětová akce Amnesty s dlouhou tradicí. V České republice jsme se zapojili již po desáté, i 
když kvůli pandemii v trochu jiné podobě než obvykle. Za normálních okolností probíhají dopisové akce po celé 
republice, kde se hromadně píšou dopisy ve školách, kostelech, kavárnách, klubovnách, firmách atd. Proto naším 
úkolem a současně výzvou v rámci Maratonu 2020 bylo vymyslet alternativy, jak by česká veřejnost mohla "covidu 
navzdory" a z bezpečí domova podpořit šestici nespravedlivě vězněných. Proto jsme akci ve výsledku soustředili hlavně 
kolem podpory domácího individuálního psaní a případně online dopisových akcí. Většina akcí se tak ze škol, kaváren a 
veřejných prostorů přesunula do bezpečí domovů. Dopisy se nejčastěji psaly v kruzích nejbližší rodiny a přátel, nebo 
přes on-line platformy. Maraton psaní dopisů 2020 tak ještě více stál na síle jednotlivců lidí, kteří se spojili do 
obrovského celku a spolu tak vytvořili něco krásného.  

O to více vám všem, kdo jste si i v této těžké a složité době našli chvilku a do Maratonu jste se zapojili, patří 
neskutečné díky. Mám obrovskou radost, že mohu sledovat, jak se každým rokem zvedá větší a větší vlna solidarity a 
více z vás napíše svůj „dopis proti bezpráví“.  

A teď k číslům. Letos se do Maratonu zaregistrovalo neuvěřitelných 1367 lidí z toho 1125 k pořádání dopisové akce a 
242 lidí psalo dopisy individuálně. Celkem se nám podařilo ručně napsat skvělých 8325 dopisů! Mockrát děkujeme! 
To, že se i v takhle obtížné době podařilo napsat několik tisíc dopisů proti bezpráví, znamená, že i v České republice jsou 
tisíce lidí, kterým není lhostejný osud lidí, kteří se stali obětmi bezpráví. Lidí, kteří si uvědomují, že bránit lidská práva a 
základní hodnoty jako jsou spravedlnost, svoboda, pravda a solidarita je i v dnešní době, a možná právě v dnešní době, 
nezbytné.   

Letošní ročník maratonu a jeho skvělé výsledky nás motivují v našem boji pokračovat. Jsme připravení na výzvy, které 
nám rok 2021 připraví a budeme pokračovat v plné síle v naší lidskoprávní misi. Pevně věříme, že se k nám připojíte a 
budete v tom společně s námi. Vaše pomoc a odhodlání je pro práci Amnesty International nezbytná. Naše práce je 
totižto postavená na vás, lidech, kteří spolu s námi chtějí dělat svět krůček po krůčku o trochu lepším místem.  

Také se chci poděkovat i celému týmu Amnesty, všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, stážistkám a stážistům, bez jejichž 
pomoci, nasazení a entusiasmu by Maraton psaní dopisů nebyl takovým, jakým byl! 

 
Žaneta Sladká 
Koordinátorka kampaně Maraton psaní dopisů 



 

 

Sonia Magulová, stážistka v české Amnesty  

Rok 2020 bol ťažký a náročný pre každého z nás a preto niet divu, že sa popritom mohlo pozabudnúť 

na ľudí, ktorí sa stali  obeťami bezprávia. Amnesty International aj v týchto ťažkých časoch za týchto 

ľudí bojuje a motivuje ostatných, aby sa do tohto boja zapojili spolu s nimi. Byť súčasťou tímu, ktorý 

pripravuje tak významnú kampaň v oblasti ľudských práv s reálnym dopadom na konkrétnych ľudí bola 

úžasná príležitosť, za ktorú som veľmi vďačná. Pretransformovať Maratón vzhľadom na proti-

pandemické opatrenia najmä do on-line prostredia bola veľká výzva. Namiesto hromadných dopisových 

akcií sa Maraton presunul do úzkych kruhov rodiny a priateľov. Tento ročník Maratonu ešte viac 

demonštroval, akú obrovskú silu dokážu mať jednotlivci, keď sa spoja a idú za spoločným cieľom.  

 

Barbora Svoreňová, stážistka v české Amnesty 

Mnohé národy sveta dnes sľubujú, že svojim občanom zabezpečia základné ľudské práva. Smutné je, 

že sa ich význam a rozsah mení od miesta k miestu. Amnesty International pomáha v prípadoch, kedy 

sa ich definícia výrazne líši od Všeobecnej deklarácie. Nezasahuje do vládnutia. Je apolitická. Nie len 

že dáva ľudom hlas, no spája hlasy a znásobuje ich intenzitou megafónu. Kampaň Maraton psaní 

dopisů je toho príkladom. Som hrdá, že som sa jej mohla zúčastniť. 

 

  



 

 

PŘÍPADY 

 

VÝHRŮŽKY SMRTÍ ZA OCHRANU 
AMAZONSKÉHO PRALESA 
 

HROZBA DOŽIVOTÍ KVŮLI ZÁCHRANĚ 
ŽIVOTŮ 
 

6 LET VĚZENÍ KVŮLI SLAM POETRY 
 

32 LET ZA MŘÍŽEMI KVŮLI BOJI 
PROTI TRESTU SMRTI 
 

UVĚZNĚNA ZA OBRANU PRÁV ŽEN 
 

Trestně stíhaní kvůli pořádání 
LGBTI+ průvodu 
 

 

 

 

 
 

Jani Silva Trojka z El-Hiblu Paing Phyo Min Germain Rukuki Nassima Al-Sadah Melike a Özgür

OBLÍBENOST PŘÍPADŮ

Individuální psaní Off-line akce On-line akce

https://maraton.amnesty.cz/maraton-2020-kolumbie
https://maraton.amnesty.cz/maraton-2020-malta
https://maraton.amnesty.cz/maraton-2020-myanmar
https://maraton.amnesty.cz/maraton-2020-burundi
https://maraton.amnesty.cz/maraton-2020-turecko
https://maraton.amnesty.cz/maraton-2020-saudska-arabie


 

 

POČET DOPISŮ 
 

Celkem bylo evidováno 8 325 napsaných či ručně podepsaných dopisů, které byly odeslány úřadům nebo přímo 

vězněným či pronásledovaným lidem a jejich blízkým.  

 

8 325 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

PŘEHLED MARATONŮ 
 

V ČR bylo celkem přihlášeno 1367 dopisových akcí nebo individuálních psaní. Z celkového počtu přihlášených 

dopisových akcí a individuálních psaní letošního Maratonu se podařilo uskutečnit 664 maratonů, z toho 152 

dopisových akcí a 512 individuálních psaní. 334 lidí v dotazníku zpětné vazby uvedlo, že maraton nakonec 

nezvládlo uspořádat a u 361 maratonů nemáme žádné informace o jejich (ne)uskutečnění (nepotvrzené 

maratony). 44 maratonů bylo propagováno jako veřejně přístupné, ostatní se konaly pro uzavřený okruh lidí 

(školní, oddílové, rodinné atd.). 90 maratonů se konalo on-line.  

 

PŘIHLÁŠENÉ VERSUS USKUTEČNĚNÉ MARATONY: 

Ze všech přihlášených Maratonů se ne všechny vždy povede skutečně realizovat. Díky zpětné vazbě se dozvíme, 

kdo akci skutečně zrealizoval a kdo to nakonec z různých důvodů nezvládl. 

 

 

 

 

 

USKUTEČNĚNÉ 49% 

NEPOTVRZENÉ* 27% 

NEUSKUTEČNĚNÉ 25% 

*Maraton byl registrovaný, ale nemáme informaci, zda se 
uskutečnil  



 

 

DOPISOVÉ AKCE VERSUS INDIVIDUÁLNÍ PSANÍ: 

Do Maratonu bylo možné zapojit se dvěma způsoby:  

1. Buď jednoduše individuálně napsat a odeslat dopis na podporu jednoho či více lidí, za které v rámci 

letošního Maratonu psaní dopisů bojujeme.  

2. Nebo uspořádat (online) dopisovou akci a zapojit tak do psaní dopisů své okolí, rodinu, přátele či 

veřejnost. Akce každoročně probíhají ve školách, firmách, kulturních prostorech, kavárnách, kostelech, v 

rámci skautských setkání, nebo v rámci setkání zájmových a vysokoškolských spolků či klubů. 

  

MARATONSKÁ MAPA:  
Maratony probíhaly po celé České republice, konkrétně ve 180 městech a obcích. 

INDIVIDUÁLNÍ PSANÍ 77% DOPISOVÉ AKCE 23% 



 

 

KDO DOPISOVÉ AKCE POŘÁDAL?  

 

 

 

PO KOLIKÁTÉ SE LETOS REGISTROVANÍ LIDÉ DO MARATONU ZAPOJILI A 

REALIZOVALI  

 

 

Školské akce (učitelé a studenti ZŠ,SŠ,VŠ)

Komunity (Skauti, Církevní spolky, Volnočasové spolky, Komunity)

Místní skupina Amnesty International

Jiné (Organizace, Firmy, Jiné)

UČITELÉ A STUDENTI 35% 

KOMUNITY 30% 

AMNESTY MÍSTNÍ SKUPINKA 3% 

JINÉ 32% 

PRVOPOŘADATELÉ 89% 

VÍCE NEŽ PODRUHÉ 1% 

LETOS PODRUHÉ 10% 



 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MARATONY 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLNÍ AKCE: 

1.     Obchodní akademie Ostrava-Poruba 450 dopisů 

2. Gymnázium Krnov 379 dopisů 

3. Gymnázium Plzeň 263 dopisů 

4. Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 237 dopisů 

5. Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Blansko, p.o. 209 dopisů 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE: 

1.      Akce Mariánské lázně  139 dopisů 

2. Dopisová akce Davida F., dobrovolník Amnesty působící mimo skupinu 132 dopisů 

3. Dopisová akce Change your mind 100 dopisů 

4. Dopisová akce Zdenky F. 100 dopisů 

5. Místní skupina Amnesty International – České Budějovice 63 dopisů 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ON-LINE AKCE: 

1.      Gymnázium Plzeň 263 dopisů 

2. Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 237 dopisů 

3. Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Blansko, p.o. 209 dopisů 

4. Chotěbořská skupina Amnesty International 200 dopisů 

5. Gymnázium Polička 177 dopisů 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ PSANÍ: 

1.      Individuální psaní Kláry M. 100 dopisů 

2. Individuální psaní Mary H. 66 dopisů 

3. Individuální psaní Magdaléna 63 dopisů 

4. Individuální psaní Václav P. 50 dopisů 

5. Individuální psaní Gabriela H. 44 dopisů 

 



 

 

ŘEKLI O MARATONU 
 

 

Marek, RK Tua Mater  

Akci jsem uspořádal „jen“ pro rovery a rangers ze střediska. Zčásti taky proto, že jsem úplně 

nevěděl, co od ní můžu čekat. Načetl jsem si materiály a promítl filmy. Po každém jsme na 

dané téma debatovali a potom psali dopisy. Myslím, že nakonec to byla skvělá roverská 

zkušenost. Je to aktivita, při které jde seriózně debatovat nad vážnými tématy a zároveň má i 

přesah do reality. 

 

 

Martina Černá, skautská klubovna v Holicích  

Do organizování Maratonu psaní dopisů mě nadchla skvělá parta lidí na víkendovém 

vzdělávacím kurzu od Amnesty International, kde bylo psaní dopisů součástí. Chtěla jsem šířit 

dobrou myšlenku a svoje nadšení předat dál. To se mi povedlo v našem středisku. Účast sice 

nebyla velká, ale myslím, že „vánoční schůzka s dobrým skutkem“ se vážně vydařila, a hlavně 

měla smysl.  Doufám, že se mi podaří udělat z psaní dopisů krásnou předvánoční tradici:)! 

 

 

Lucie Kuňáková, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov 

Proč jsem se do Maratonu psaní dopisů zapojila? Existuje jen jedna odpověď: chtěla jsem. 

Chtěla jsem změnu, přála jsem si vyzkoušet, jaké to je organizovat takovouto akci, 

lidskoprávní akci se společenským dopadem. Amnesty mě podpořilo úžasnými materiály, s 

kterými se dalo mnohé vytvořit, ať už mediálně, tak tištěnými materiály až po odpovědi na 

detailní otázky. Jde to i doma s mamkou a taťkou, partou kamarádů v klubovně nebo v tvé 

oblíbené kavárně. Každý si najde své.  

 

Daniel Molnár, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze  

Věřím, že úsilí každého jednotlivce pomoci dobré věci má smysl a o to větší je naděje na 

úspěch, o co víc jednotlivců se ve svém úsilí spojí. Zorganizovat Maraton psaní dopisů je 

jednoduché a naděje na účinek a úspěch je vysoká. Skvělý pocit. 84 dopisů získaných během 

akce, kde se účastnilo cca 100 lidí, není vůbec špatný výsledek. Zapojilo se spontánně i 

několik dětí z našeho sboru. 

 



 

 

 

        

 

Milan Freiberg, Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže 

 Prospěšná věc, která nestojí tolik energie, ale může pomoci. Na mnoha případech 

jsme se přesvědčili, že dopisy mohou přispět k zmírnění nebo odpuštění trestu nebo 

pomohou k propuštění vězněných aktivistů. A jsem přesvědčen, že Maraton je krásná 

příležitost výuky lidským právům a občanské angažovanosti.  

 

 

         Magdaléna Bušová, Biskupské gymnázium Brno a MŠ 

Zajímám se o sociální problémy a lidská práva. Jakožto studentka ale nemám moc 

finančních prostředků ani času se aktivně zapojit do nějakého hnutí nebo jej 

finančně podpořit. Proto jsem využila možnosti pomoci a zapojit se alespoň 

jednorázově a uspořádat Maraton. Vzkaz? Je to věc malá, kterou zvládne s trochou 

úsilí každý, ale dokáže změnit velké věci a je to super zkušenost do budoucna :-). 

 

 

Marek Winter, čajovna Domeček na Kopečku 

Do Maratonu jsem se zapojil především proto, že je to věc, která upozorní na hrubé 

porušování lidských práv v celosvětovém měřítku. Představuji si, jak to vlastně 

vypadá, když se odpovědným osobám plní schránky a psací stoly desítkami tisíc 

dopisů z celého světa, které jim říkají: "Víme o tom a nelíbí se nám to!" Akce je ze 

strany organizátorů parádně připravena, podklady a instrukce jsou srozumitelné, 

takže stačí jen chtít! 

 

 

Eliška Perutková, Skautská klubovna Kelč 

Do organizace jsem se zapojila z jednoho prostého důvodu – udělat něco pro druhé. 

Když jsme měli skautskou besídku, pustila jsem motivační video celému našemu 

středisku a pozvala je další den na psaní. Nepřišli všichni, ale přišlo jich dost a jsem 

za to hrozně ráda. Před Vánoci to mělo krásnou atmosféru. Lidem, kteří se organizace 

bojí, bych chtěla vzkázat, že není důvod. Já jsem si vše nachystala a připravila sama, 

a přitom jsem úspěšně splnila všechny zápočty a „předvánoční stres“. Váš Maraton 

může být malá akce, ale ve výsledku to je obrovská věc. 

 

 



 

 

CO MOTIVOVALO MARATONCE K ZAPOJENÍ? 
 

Děkujeme všem Maratoncům za sdílení dojmů a komentářů prostřednictvím zpětné vazby.  

 

Daniela V., individuální psaní 

Jsem ráda, že můžeme Vaším prostřednictvím alespoň dopisem podpořit ve světě někoho nespravedlivě stíhaného a 

splatit tak náš dluh z období před rokem 1989, kdy svět podpořil naše lidi:-) 

 

Junák – český skaut, středisko Kompas Brno, Dopisová akce  

Vnitřní touha pomoct i jiným způsobem než posílat peníze, vést ve skautu, nakupovat pro staré lidi, pro které je to v této 

době nebezpečné. 

 

Eliška H., individuální psaní,  

Myslím, že by se měl zapojit každý, komu aspoň trochu záleží na osudech jiných lidí a hlavně souhlasím s Palachem, že 

každý musí bojovat proti tomu zlu, jak sám dokáže. 

 

Alexandra Š., školní akce 

Učím - propojení učiva o demokracii s reálným světem. 

 

Boris K, individuální psaní 

Túžba pomôcť ľuďom, ktorí sa snažia zlepšiť tento svet, a zažili preto bezprávie. Taktiež som o maratóne napísal článok 

do nášho študentského časopisu, a tak by bola chyba sa už viac nezapojiť. 

 

Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, dopisová akce 

K psaní mě motivuje možnost někomu pomoci. Psávala dopisy ve škole, pak na akci pro veřejnost, pořádanou školou. 

Shodou okolností přišla kamarádka za skautského oddílu, že o Maratonu četla a že ji zaujal a jestli ho nechci pořádat. 

 

Arcibiskupské gymnázium Praha, Dopisová akce 

Přijde mi to jako úžasnej projekt a jednoduchej způsob jak někomu pomoct. 

 

 

 

 



 

 

DOJMY A ZKUŠENOSTI MARATONCŮ  
 

Montessori základní škola Archa, z. s., Dopisová akce 

Napoprvé jsem velmi spokojená, nečekala jsem vzhledem k situaci takový počet, děti se do toho celkem zakously :-). 

 

Junák – český skaut, středisko Kompas Brno, z. s., Dopisová akce  

Sešli jsme se on-line a společně si zahráli ten váš kvíz. To bylo supr. Pak jsme si vysvětlili, jak se dopisy píšou. A 

většina se do psaní pustila až později a některé známé jsem nalákala jen přeposláním materiálů, aniž by se on-line 

hovoru zúčastnili. Díky za vás! Držte se a pokračujte v tom, co děláte.  

 

Arcibiskupské gymnázium Praha, Dopisová akce 

Bylo to dobré, akci jsem dělala poprvé, tak jsem si musela vše vyzkoušet. Kdyby byla naživo, byl by o ni větší zájem. Na 

to jak málo nás bylo, tak jsme odeslali dobrý počet dopisů. Jsem ráda, že jsem to pořádala. 

 

Junák - český skaut, oddíl Záře, Dopisová akce 

SKVĚLÝ! Naplánovala jsem pro přátele online akci na hodinku a byly z toho dvě. Rozjela se diskuse, psali jsme dopisy, 

dělali kvíz. Paráda! 

 

Šárka Z., Individuální psaní 

Prima! Skvělé je, že nám to maximálně zjednodušujete. Vzorový dopis atd. Před Vánoci je totiž času málo a tohle 

umožňuje, že se do toho vůbec zapojíme. 

 

Michaela S. Individuální psaní 

Jsem ráda, že jsem se mohla zapojit. Do akce se se mnou zapojili i mí 2 synové. Byl to skvěle strávený sobotní večer! 

Doufám, že naše snaha nebyla marná. Děkuji za možnost pomáhat. 

 

Kateřina N., Individuální psaní 

Přijde mi super, že navzdory pandemie se akce mohla uskutečnit. Webovky i návody jsou přehledné, a i vizuálně 

vypadají dobře. Díky za vaší práci! 

 

Barbara G., Individuální psaní 

Bylo to pro mě velmi obohacující. Současně to byla příležitost pobavit se s dětmi, které pomáhali s lepením známky, 

diktovaly mi adresu, kde vůbec ty země jsou, jak tam lidé žijí a s čím zápasí. 



 

 

FOTKY Z MARATONŮ 
 

 

 

 

 

GYMNÁZIUM POLIČKA 

 

 

DOMOV MLÁDEŽE HK 
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ZPĚTNÁ VAZBA OD MARATONCŮ 
 

Ve dotazníku zpětné vazby měli Maratonci možnost vyjádřit míru spokojenosti v rámci následujících oblastí: 

 

• podpora ze strany kanceláře AI ČR 

• webová stránka maratonpsanidopisu.cz 

• podpůrné materiály 

• motivace pro zapojení do Maratonu 

• obecně i pro každou kategorii zvlášť mohli připojit vlastní komentář 

 

MARATONSKÉ VYSVĚDČENÍ 

Ve formuláři zpětné vazby hodnotili účastníci Maraton následovně (známkování jako ve škole – průměr):  

Organizaci ze strany Amnesty International 1 

Webovou stránku maraton.amnesty.cz a maratonský 

profil 

1 

Materiály 1 

 

 

 

 

http://www.maratonpsanidopisu.cz/


 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KAMPANĚ 
 

 

Září Interní plánování, příprava maratonského webu (layout + grafika + texty), příprava materiálů a 

manuálů 

 

Říjen 

 

Adaptace Maratonu vzhledem k proti-pandemickým opatřením, vytvoření možnosti on-line akce, 

hromadné oslovování aktivistů, škol, příznivců partnerských organizací, mediálních partnerů, 

influencerů, dokončování materiálů a manuálů 

 

Listopad Příprava a rozesílání materiálů, mapa akcí na webu, telefonické instrukce pořadatelům, šíření na 

sociálních sítích, webinář pro učitele 

 

Prosinec 

 

Rozesílání materiálů, telefonické instrukce pořadatelům, zahájení v Mezinárodní den lidských práv 

10.12 přes sociální sítě, zveřejnění promo spotu, rámečku na FB, tvorba a odesílání formuláře zpětné 

vazby, 10. – 18. prosinec – oficiální termín pro realizaci akcí Maratonu psaní dopisů. 

 

Leden                    

 

Vyhodnocení zpětné vazby, tvorba a rozeslání závěrečné zprávy a rozesílání dopisů. 

   

 

 
PODPORA MARATONCŮ ZE STRANY AMNESTY 
 

CESTA MARATONCE: 

 

Registrace na maraton.amnesty.cz jako pořadatel akce nebo individuální pisatel 

        Možnost doplnit podrobnější informace o plánované akci 

        Seznámení se s materiály, popřípadě objednání a obdržení materiálů, příprava na akci/individuální psaní  

        Realizace dopisové akce či individuálního psaní dopisů 

        Zaslání výsledků Maratonu (vyplněním formuláře na maratonském webu) 

 

 

 



 

 

 PŘEHLED PODPŮRNÝCH MATERIÁLŮ 

Abychom usnadnili registrovaným maratoncům pořádání dopisových akcí a individuální psaní co nejvíce, připravili 

jsme pro ně v Amnesty řadu materiálů.  

 

 

MANUÁLY PRO JEDNOTLIVÉ TYPY POŘADATELŮ: 

• Manuál: Jak napsat dopis 

• Manuál: Jak uspořádat (on-line) dopisovou 

akci 

• Manuál pro učitele 

• Manuál pro skauty 

 

MATERIÁLY K POUŽITÍ BĚHEM AKCE: 

• Vzorové dopisy 

• Informační karty 

• Lidskoprávní kvíz 

• Letáky a plakáty 

• Videa o případech 

 

 



 

 

DISTRIBUCE MATERIÁLŮ 

Všechny materiály byly pro maratonce přístupné ke stažení na vlastním maratonském profilu. Profil se vytvořil každému 

po registraci do kampaně na webu: maratonpsanidopisu.cz. Pořadatelé dopisových akcí měli také možnost si vybrané 

materiály (vzorové dopisy, informační karty, plakáty, letáky) objednat poštou, nebo si je na objednávku vyzvednout 

v kanceláři Amnesty.  

 

PROPAGACE MARATONU 
 

Maraton psaní dopisů jsme propagovali prostřednictvím mnoha kanálů: 

• Mailing členům a podporovatelům Amnesty International 

• Hromadné oslovování škol, skautských oddílů, komunit a volnočasových spolků 

• Vytváření partnerství s jinými neziskovkami, kavárnami a kulturními institucemi  

• Média  

o TV: Sama Doma, ČT 24, CNN 

o Rádio: Wave, Radiožurnál  

o Články: Denník N, Glanc, Magazín Reportér, LUI, RadioWave 

• Sociální sítě a podpora od influencerů @bencristo (800k); @bara_vot (464k); @luciezel (73k); @zuza_zla 

(17k) 

 

 

Digitální distribuce Poštou Osobní vyzvednutí

DIGITÁLNÍ DISTRIBUCE 93% POŠTOU 6% 

OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ 1 % 
6% 

http://www.maratonpsanidopisu.cz/
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