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Liga lidských práv

Členská rada

Naší vizí je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost pro všechny.

Stav ke konci roku 2015: Magda Kucharičová (zaměstnankyně) | Tomáš Mitáček
(podnikatel) | Michal Vašečka (sociolog) | Hana Vosmíková (koučka) | David
Zahumenský (advokát)

Jsme nezisková organizace, která pomáhá lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Vyhráváme soudní spory na straně slabších, vydáváme
odborné analýzy a systémová doporučení, ale i srozumitelné právní příručky
pro veřejnost. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života
v České republice.

Náš tým
Zuzana Candigliota | Kateřina Červená | Zuzana Durajová | Šárka Dušková
Martin Dutkiewič | Mirka Fojtů | Katarína Hečková | Anna Hofschneiderová
Kamila Holoubková | Tereza Hrubá | Petr Jeřábek | Katarína Krahulová | Denisa
Kramářová | Magda Kucharičová | Olga Kusá | Veronika Lapšanská | Kateřina
Mášová | Dan Petrucha | Jana Pudíková | Barbora Rittichová | Kristýna Srncová
Monika Tannenbergerová | Marek Zemský

Leadership / statutární výbor
Kateřina Červená – stratég € projektové vedení | Zuzana Durajová – supervizorka § lidskoprávní vedení | Dan Petrucha – kreativec @ vedení komunikace

Děkujeme dobrovolníkům
Věře Bezděkové, Emě Buriánové, Lence Cirhanové, Taťáně a Tereze Červené,
Barboře Fouldové, Monice Hamplové, Lence Havelkové, Soně Juránkové, Ivaně
Kotrlé, Marcele Kozáčkové, Janu Krpatovi, Daně Mázlové, Lei Mentlíkové, Lindě
Najsrové, Zdeňce Novákové, Heleně Němčanovské, Anně Píchové, Petře Roupcové, Aleně Drury Sojkové, Petru Stanncovi, Andrei Szaszové, Anetě Vondrové
a Mirku Žákovi.

Čemu se věnujeme
Podporujeme právo na svobodnou volbu a individuální
rozhodování ve zdravotnictví. Zvyšujeme povědomí pacientů
o jejich právech.
Zlepšujeme fungování základních škol, pomáháme
znevýhodněným dětem, prosazujeme kvalitní a otevřené
vzdělání pro všechny děti.
Pomáháme obětem policejního násilí a usilujeme o účinné
vyšetřování násilí a špatného zacházení ze strany policistů
a strážníků.
Nabízíme právní pomoc lidem s postižením, podílíme se na
reformě systému sociální péče a psychiatrických léčeben.
Bojujeme proti zbytečnému odebírání dětí z rodin,
podporujeme pěstounskou péči a poukazujeme na
nepřípustnost ústavní péče o děti.

Naše největší
úspěchy

rodičkou na personál nemocnice,
ve které rodila. Policie ženě navíc
neumožnila nahlédnout do vyšetřovacího spisu.

Získali jsme cenu Floccus, kterou
uděluje Nadace Česká spořitelna.
Porota ocenila především naši dlouhodobou pomoc ohroženým skupinám (děti, senioři, lidé s mentálním
a kombinovaným postižením) a přínos v oblasti lidských práv.

Zveřejnili jsme vlastní pozměňovací
návrh novely zákona o ochraně
veřejného zdraví týkající se povinného očkování dětí. Původní návrh
vůbec neřešil odpovědnost státu
za nežádoucí účinky povinného
očkování, k čemuž zákonodárce
vyzval i Ústavní soud. Zaváděl navíc
možnost likvidačních pokut s cílem
vynutit povinné očkování dětí. Na
základě našeho otevřeného dopisu
ministerstvo zdravotnictví kontroverzní novelu, která by umožňovala
i očkování dětí bez či proti souhlasu
rodičů, nakonec stáhlo.

Náš projekt Férová škola získal
cenu SozialMarie udělovanou za
sociálně inovativní projekty. Z více
než 300 přihlášených projektů
z šesti zemí Evropy jich porota ocenila celkem 15. Patronem akce pro
Českou republiku byl pro letošní rok
podnikatel Zbyněk Frolík, který se
rozhodl osobně podpořit myšlenku
Férové školy.
Ústavní soud vyhověl naší stížnosti
a potvrdil, že policie správně nevyšetřila trestní oznámení podané

Vydali jsme analýzu Nedobrovolná
hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR, která přináší doporučení
pro zajištění efektivní ochrany pacientů před neodůvodněnými zásahy
do jejich práv.

Náš případ týkající se problematiky domácích porodů se dostal
před velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Postoupení
velkému senátu je zcela výjimečný postup a ze statistiky soudu
vyplývá, že uspěje jen jedna ze
dvaceti žádostí.

Společně s organizací Vteřina poté
jsme otevřeli právní poradnu pro
děti v ústavní péči. Za dětmi do dětských domovů jsme také s Vteřinou
poté začali pravidelně jezdit.
Počet zodpovězených dotazů v naší
právní poradně pro pacienty Férová
nemocnice překonal hranici 5000.

Ve spolupráci s AK Matiaško jsme
podali ústavní stížnost proti špatnému nastavení systému zacházení s dětmi pod dolní věkovou
hranicí trestní odpovědnosti (15
let).

Společně s dalšími lidskoprávními
organizacemi jsme vyzvali vládu,
aby řešila neuspokojivou situaci
v českých zajišťovacích zařízeních,
kde často dochází k porušování
práv dětí a v nejhorší případy lze
klasifikovat i jako mučen a nelidské
zacházení.

Ve spolupráci s MDAC jsme předložili připomínky k novele školského
zákona, který podle nás postrádá ukotvení práva všech dětí na
inkluzivní vzdělávání vyplývající
z mezinárodních úmluv o lidských
právech.

Ve spolupráci s Václavem Láskou
(SZ) jsme v Senátu uspořádali
seminář o špatném fungování
Generální inspekce bezpečnostních
sborů (GIBS).

Výdaje
Energie, nájem, opravy

768 535

10%

3 472 718

44%

Odvody sociálního a zdravotního pojištění

927 145

12%

Provozní, materiální, literatura

152 537

2%

Odborné služby: finanční, překlady, tlumočení,
public relations

426 743

5%

Právní služby

797 244

10%

Sazba, tisk publikací, propagace

220 667

3%

Mzdy, dohody o provedení práce

Příjmy
Evropská komise

544 182

7%

Open Society Foundation (OSF)

2 276 303

28%

Komunikace, cestovné

365 100

5%

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

1 454 933

18%

Ostatní

836 294

10%

Dotace z EU a státního rozpočtu

564 017

7%

7 966 982

100%

Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)
a European Roma Rights Centre (ERRC)

352 780

4%

Vlastní zdroje

1 239 935

16%

Dary

1 196 689

15%

363 780

5%

7 992 619

100%

Nadační příspěvky

Finanční rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Aktiva

stav k 31. 12. 2015

200

200

766

242

2 119

1 208

939

769

4 024

2 419

stav k 1. 1. 2015

stav k 31. 12. 2015

36

-45

816

803

574

492

Jiná pasiva (časové rozlišení)

2 598

1 143

Pasiva celkem

4 024

2 393

Dlouhodobý majetek

Náklady
Materiálové náklady

stav k 1. 1. 2015

155

Služby

3 314

Osobní náklady

4 413

Ostatní náklady

89

Náklady celkem

7 971

Výnosy

Finanční majetek

Krátkodobý majetek
Pohledávky
Finanční majetek (banka, pokladna)
Jiná aktiva (časové rozlišení)
Aktiva celkem
Pasiva

Tržby z prodeje vlastních výrobků, zboží a služeb

800

Vlastní zdroje

Ostatní výnosy

504

Jmění

Dary

1 300

Výsledek hospodaření

Dotace

5 388

Cizí zdroje

Výnosy celkem

7 992

Krátkodobé závazky

Hospodářský výsledek

50

Kontakty

Burešova 6, 602 00 Brno
tel.: +420 545 210 446
e-mail: brno@llp.cz
IČO:
26600315
č. účtu: 180068538/0300
ID datové schránky – nuaa9sr

www.llp.cz
www.ferovaskola.cz
www.ferovanemocnice.cz
www.ferovapolicie.cz
www.ferovajustice.cz
www.ferovamedia.cz
www.lidiligy.cz
www.ligacup.cz
www.llpvision.cz
www.hrdinou.cz
www.suplig.cz
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Najdete nás také na Facebooku – facebook.com/liga.lidskych.prav, Twitteru
– @LLPCzech a LinkedInu – linkedin.com/company/league-of-human-rights
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