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Organizace Liga na ochranu lidské
důstojnosti /a pomoc obětem terorismuněkde je tento název rozšířen/,pracuje
v mnoha zemích světa. V USA vyvíjí svoji
činnost od roku 2006 v roce 2007
byly založeny národní ligy v Rakousku,
Maďarsku, Bulharsku, Polsku, Německu,
Francii a dalších zemích. Mezi největší pak
patří národní organizace v Japonsku
(předseda ligy se stal předsedou vlády) a
v Rusku, kde se Liga těší velké vážnosti a
je zde i sídlo Mezinárodní ligy na ochranu
lidské důstojnosti.

Na sklonku roku 2007 byla Liga na
ochranu lidské důstojnosti založena i
v České republice. Valná hromada
tohoto občanského sdružení se sešla
v Teplicích 6.11.2007 a zvolila do svého
čela Phdr. Josefa Trhlíka, výkonnou
místopředsedkyní se stala Mgr.
Božena Dvořáčková.
Národní Ligy mezi sebou navzájem
spolupracují při výměně studentů,
organizaci materiální výpomoci a
rozvíjení obchodu.
Mezi naše priority patří kromě rozvoje

leden 2010
mezinárodního obchodu, organizování
výměnných rekreací dětí, pomoc při studiu
na vysokých školách v zahraničí pro
sociálně slabé studenty a v neposlední řadě
i právní pomoc pro naše občany a pro
cizince v České republice.
Tento bulletin přináší na sv ých
st ránkách při n ášet akt uál ní
i nf orm ace o či nnost i naší i
mezinárodní Ligy na ochranu lidské
důstojnosti, nabídky pro firmy a
organi zace v oblasti obchodní
spolupráce a zajímavé články a
informace z oblastí, kterým se liga
bude věnovat.
V tomto prvním čísle letošního roku
se dočtete o průběhu vlané hromady
na sklonku roku 2009, plánech na
l et ošní rok a dal ší inf orm ace.
Budem e rádi , když se na nás
obrátíte s případnými náměty na
rozvíjení naší činnosti, ať už jste
našimi členy či nikoliv.
Mgr. BOŽENA DVOŘÁČKOVÁ,
výkonná místopředsedkyně

O čem jednala valná hromada
Zápis z valné hromady
občanského sdružení Liga na
ochranu lidské důstojnosti,
konané dne 28.12.2009 v sídle
občanského sdružení v Teplicích.
Program :
lschválení zprávy o činnosti 2009
lschválení plánu práce 2010
lplán 2010
l vyhlášení akce Naši kamarádi
ldiskuse
lzávěr
K jednotlivým bodům programu:
1/přítomna nadpoloviční většina
členů o.s.
2/Valná hromada bez připomínek
schválila zprávu o činnosti 2009
3/ Valná hromada schválila
zprávu o hospodaření 2009

4/ plán činnosti byl jednomyslně
schválen-akce budou průběžně
doplněny
5/ O.s. vyhlásilo akci Naši
kamarádi - společná akce pro
děti národností žijících v ČR
6/diskuse

Účastníci jednomyslně schválili
,že každý člen sdružení
dobrovolně a bezplatně
odpracuje na akcích Ligy 20
hodin za rok.Evidenci povede
jednatel .Tímto se ruší roční
evidenční poplatek 500 Kč,který
byl odhlasován při založení o.s.

Výroční zpráva za rok 2009
Naše sdružení zahájilo činnost v roce 2008. Soustředili jsme se na akce
organizační a propagační,které nevyžadují finanční prostředky,které naše
o.s.nemá..K akcím a událostem konkrétně:
Naše občanské sdružení realizovalo akci pomoci srbským rodinám v Kosovu- vše
bylo publikováno v tisku, na našem serveru a v Bulletinu
Předseda našeho o.s. PhDr. Josef Trhlík se účastnil kolokvia u místopředsedy
vlády a min.zahraničních věcí dr.Kohouta a ministra pro lidská práva a
národnostní menšiny M. Kocába, jehož cílem byla výměna výsledků a koordinace
spolupráce při naplňování Deklarace práv ochrany dítěte OSN.
Naše občanské sdužení zřídí koordinátora pro tuto práci s dětmi-připravujeme akci
„Naši kamarádi“
- o.s.se spolupodílelo na vydání knihy ukrajinských pohádek – v rámci naší akce
„Naši kamarádi“,připravuje se vydání slovenských pohádek
- vydali jsme 4 čísla informačního bulletinu
- ve spoluprací s národními ligami jsme zařídili 5 konkrétních požadavků na
obchodní kontakty
- organizačně jsme pomohli ustavit Ligu na Slovensku
Zpráva o hospodaření za rok 2009
-O.s.nemá příjmy ,členské příspěvky se nevybíraly
-dary ani dotace o.s.nezískala
-náklady na činnost nejsou
-dary do Kosova nakoupili přímo dárci.o.s. organizovalo dopravu a předání

ZAMĚŘENÍ LIGY V ROCE 2010
vochrana práv zahraničních občanů žijících v CR včetně občanů ze zemí EU
vpomoc ve společenské integraci těchto občanů
(úspěšně probíhá spolupráce se sdružením Archa a národnostními společnostmi Vietnamu, Ruska Ukrajiny,
Kazachstánu a Moldávie)
vkonkrétní pomoc lidem v nouzi-akce bude pokračovat
(Liga již v roce 2008 a 2009 organizovala a vyslala konkrétní materiální pomoc rodinám s dětmi do enkláv
v Kosovu-nákup hraček,oblečení a počítačů,konkrétní předání)
vpořádání vzdělávacích kurzů pro děti a mládež
(Mezinárodní liga provedla v roce 2009 ve Varně /Bulharsko/ kurz anglického a ruské jazyka,kurz „Diplomacie
pro mládež“-společně s orgány OSN. Na tyto akce se mohou hlásit i děti od 15-23 let z CR. Pobyt je dotován)
vnekomerční zprostředkování obchodních kontaktů – liga vyhledá vhodné partnery v zemích, kde
působí národní ligy
vozšíření počtu bulletinů ze 2 000 adres na 3000 adres + 1000 adrres na Slovensku
vakce „Naši kamarádi“- spolupráce při Dni dětí, účast dětí a organizací cizinců žijících v CR

První kniha
pohádek
Česká liga na ochranu lidské důstojnosti začátkem roku 2010 vydala ve
spolupráci s právní kanceláří JUDr.Jana Michalce knihu ukrajinských pohádek od
Ivana Franka.
Začali jsme tak publikační řadu pohádek „Naši kamarádi“ národností žijících a
pracujících v Čechách. Cílem je seznámit české děti s kulturou svých kamarádů a
tak neprvoplánově přispět k upevnění přátelských vztahů. Následovat budou
pohádky ze Slovenska a Vietnamu.

