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1. Evaluace kampaně od roku 2016



1. Oslovování politiků - 45 schůzek

2. Rada vlády pro rovnost žen a mužů - 3 projednání IÚ na vládě, 1 podnět k IÚ

3. Otevřené dopisy a komunikace (8)

4. Stop průzkum - Problematika násilí na ženách optikou české populace 

5. Schůzky v rámci EU (1)

6. Konference (4) a mezinárodní konference/setkání (1)
● Veřejná debata Ženy tváří tvář násilí (listopad 2017)

● Vystoupení ředitelky na semináři k IÚ v PSP (září 2018)

● Veřejné slyšení k IÚ v PSP - představení petice s AI ( říjen 2018)

● Rada Evropy/Štrasburk - Round Table with NGO on Istanbul Convention (říjen 2018)

● Forum rodinné politiky, panel k domácímu násilí (září 2020)

Advokační činnost

1. Evaluace kampaně

https://czlobby.cz/cs/projekty/verejna-debata-zeny-tvari-tvar-nasili


   7. Board meetings EWL (3)

   8. Schůzky se stakeholdery/ ambasádami (8)
● schuzka s Kanadou k fundraisingu, schůzka s PROUD (2018)

● schůzka AVON - kampaň Tancem proti násilí, podpora čl. org. (2018)

●  focení na Švédské ambasádě - kampaň Orange the World (2018)

● kulatý stůl v ČŽL s aktivním ženami o IÚ (2019)

● Noská ambasáda po konferenci IU (2019)

● Kanadská ambasáda - vyjednání podpory kampaně za IU (přítomny Rosa, Acorus, HollaBack, 

Ambasadorky Kanada, Švésko, Finsko, Norsko) (2019)

● schůzka Nadace Vodafone / HpN podpora (2020)

● Švédská ambasáda - focení na Orange the World - bilaterální jednání s ambasádami, jednání s 

ředitelkou IKEA Mounia El Hilali (2020)

Advokační činnost
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10. Otevřené dopisy a komunikace (8)
● Dopis Ministru spravedlnosti Pelikánovi - Za Istanbul ( březen 2015 ) 

● Dopis premiérovi - lobbing za ratifikaci Istanbulské úmluvy ( květen 2018 ) 

● Dopis PSP a senát - ratifikace Istanbulské úmluvy (červen 2018)

● 2 newslettery k ratifikaci IÚ (srpen 2018)

● Email za ratifikaci IU - Adamová TOP09, Valachová ČSSD, Válková ANO (říjen 2018)

● Podklady k Istanbulské úmluvě zaslané premiérovi Andeji Babišovi - dle domluvy z osobní schůzky 

( březen 2019)

● Email do PSP ČR k IÚ - termín schůzky a postoj  (červenec 2019) 

● Otevřený dopis Petříčkovi k odstoupení Turecka od Istanbulské úmluvy (březen 2021) 

Advokační činnost
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11. Trestní oznámení na mons. Petra Piťhu za úmyslné šíření poplašné zprávy.

Advokační činnost
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1. Argumentář k úmluvě proti násilí na ženách

2. Tiskové zprávy (14), tiskové konference (4)
• Na TK Ministra LP Dienstbiera Hana S. prezentovala aktivity 

členských organizací ke Dni proti násilí na ženách (2016)

• Předání petice za přijetí Istanbulské úmluvy s AI (2018)

• Snídaně s novináři/kami (2019)

• Hlas proti násilí s Magistrátem Praha (2020)

3. Vystoupení v médiích (4)

4. City Lighty v Praze

5. Tancem proti násilí (2017, 2018)

6. Mediální výstupy 175 za období 2015 - 2021 
• Články o IÚ a ČŽL

Evaluace mediální činnosti
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https://czlobby.cz/cs/zpravy/tiskova-konference-jiriho-dienstbiera-u-prilezitosti-mezinarodniho-dne-proti-nasili-na-zenach
https://czlobby.cz/cs/zpravy/tiskova-konference-jiriho-dienstbiera-u-prilezitosti-mezinarodniho-dne-proti-nasili-na-zenach
https://czlobby.cz/cs/projekty/petice-za-prijeti-opatreni-proti-nasili-na-zenach
https://czlobby.cz/cs/zpravy/feministicka-snidane-snidane-sampionu
https://czlobby.cz/cs/fotogalerie/tiskova-konference-koalice-hlas-proti-nasili-s-magistratem-hl-m-prahy
https://czlobby.cz/cs/projekty/tancem-proti-nasili-one-billion-rising


5.   Spolupráce s Triadem 
• Osvětová kampaň na Hithit

• Videospoty 

1. Stalker 17. února 2021 - reach 153 000 , engagements 1 700

2. Bagatelizace znásilnění 14. Února - reach 130 000, engagements 340

3. Bagatelizace domácího násilí 10. prosince - reach 7 400, engagements 720

6.   Web Hlasu proti násilí
• možnost poslat dopis politikům

• petice

• příběhy 

• informace o IÚ

• násilí v číslech

• Modul pište politikům

Evaluace mediální činnosti
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Aktuální kontext

2. Pokračování HpN

POLSKO 

MAĎARSKO 

TURECKO 



I. Advokační činnost

Jaké aktivity advokační za IU měly největší dopad?

II. Osvětová kampaň

Jaké aktivity kampaně za IU měly největší dopad? 
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Zhodnocení 



I. Dopad advokační práce 

➢ Interní
○ Profesionalizace advokační práce ČŽL
○ Spolupráce s podporovateli 
○ Spolupráce s Amnesty International a vznik společné koalice 

Hlas proti násilí 

➢ Externí
○ Podání trestního oznámení
○ Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR



II. Dopad osvětové činnosti

➢ Interní 
○ Spojení s reklamní agenturou TRIAD
○ Spolupráce s členskými organizacemi
○ Práce s médii / mediální výstupy

➢ Externí 
○ Petice 
○ Kampaň Hlas proti násilí 
○ Hit Hit kampaň
○ Profesionální spoty 



2. Pokračování Hlasu proti Násilí



• LUSH - propagace videí a kampaně online, spolupráce s TRIAD

• Rada Evropy - na advokační a mediální práci - pokračování HpN a zapojení 

Genderman

• Úřad vlády - online konference k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách                        

Zdroje 2021

2. Pokračování HpN



1. Zvýšení povědomí o IU, informování o faktech a eliminace negativního postoje k IU

● Překlad a distribuce materiálů Rady Evropy 

● Videa, příběhy obětí násilí a propagace konkrétních akcí pořádaných členy naší sítě
● Debata v rámci ČŽL o nynější situaci ve vztahu k IU a vhodné strategie

● Zorganizujeme trénink pro předání "knowledge pack" (Genderman ambasadoři, náboženští vůdci, 

celebrity a vlivní lidé)

2. Zajištění politické podpory potřebné k ratifikaci IU

● Oslovit předsedy/kyně stran kandidujících do parlamentních voleb s tématem násilí na ženách

● Oslovit politické kluby v Senátu a příslušné výbory Senátu s tématem násilí na ženách

● Mobilizovat sledující, aby kontaktovali politiky

● Informativní materiály pro strany (verze pro konzervativce a liberály)

3. Strategické setkání se spojenci/kyněmi a znalci/kyněmi 

● Výsledkem schůzek budou připravené dokumenty a doporučení krátkodobých akčních plánů / 

úkolů.

4. Online konference 25. listopadu

Plánované aktivity v rámci grantu Rady Evropy

2. Pokračování HpN



1. Jakým způsobem chceme pokračovat v kampani Hlas proti násilí do konce roku 2021

a. Redefinice znásilnění

b. Pokračování spolupráce koalice

2. Čeho chceme / můžeme dosáhnout do konce roku 2021

a. Příprava kampaně pro ratifikaci - web, pozitivní linka, příběhy

b. Rozšířit podporovatele ratifikace

c. Oslovit politické kluby na podporu tématu násilí na ženách a dívkách

3. Vytyčení 3 kroků k ratifikaci

a. Vytvořit policy paper pracovní skupiny proti násilí na ženách ČŽL (nová data)

b. Získat politického leadera tématu / podporovatele v PSP

c. Využít spolupráce s TRIAD

Pokračování spolupráce



Děkujeme za pozornost.
www.czlobby.cz

info@czlobby.cz 

http://www.czlobby.cz
mailto:info@czlobby.cz

