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Liga lidských práv
Naší vizí je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost pro všechny.
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
Mirka Fojtů | Tereza Hrubá | Petr Jeřábek | Katarína Krahulová | Denisa Kramářová
| Magda Kucharičová | Veronika Lapšanská Kateřina Mášová | Dan Petrucha
Barbora Rittichová | Matěj Stříteský | Monika Tannenbergerová Dagmar Veselá
Marek Zemský

Leadership / statutární výbor
Zuzana Candigliota | Dan Petrucha

Členská rada
Stav ke konci roku 2016: Magda Kucharičová (býv. zaměstnankyně) | Tomáš
Mitáček (podnikatel) | Michal Vašečka (sociolog) | Hana Vosmíková (koučka) |
David Zahumenský (advokát)

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
Náš klient, pan Červenka, který byl
svou opatrovnicí uvězněn v ústavu
hrůzy, dostal od Evropského soudu
pro lidská práva odškodnění.
Ústavní soud vyhověl stížnosti naší
klientky, která se domáhala předběžným opatřením péče porodní
asistentky u porodu doma.
Velký senát Štrasburského soudu
zamítl stížnost naší klientky, podle
které jí český stát bránil v porodu
doma s porodní asistentkou. Soud
přesto vyzval stát k neustálému
přezkumu právní úpravy tak, aby
zohledňovala lékařský a vědecký
vývoj při plném respektování práv
žen v oblasti reprodukčního zdraví.
Ústavní soud nám dal za pravdu, že
Generální inspekce bezpečnostních

sborů řádně nevyšetřila podezření
z policejního násilí vůči účastníkům
blokády na Šumavě. Krajský soud
v Plzni navíc potřetí rozhodl, že
zásah Policie ČR proti účastníkům
blokády nelegálního kácení na Šumavě byl nezákonný.
Dosáhli jsme rozsudku, ve kterém
soud řekl, že pokud obec nezajistí
inkluzivní vzdělávání pro žáka s autismem, jedná se o diskriminaci.
V rámci projektu Férová škola stejná šance pro všechny děti jsme
vydali praktického právního rádce
pro rodiče dětí a metodiku o inkluzivním vzdělávání pro pregraduální
přípravu učitelů.
V případu rodiny, která dostala
pokutu za neočkování svého dítěte,
jsme uspěli u Ústavního soudu,
který poprvé dovodil výjimku z povinného očkování z důvodu svědomí rodičů. V dalším řízení výjimku
potvrdily i správní soudy.

Podali jsme správní žalobu proti
rozhodnutí ministerstva zdravotníctví v případu soukromé školky,
která dostala pokutu 40.000 Kč za
přijetí několika neočkovaných nebo
částečně očkovaných dětí.
Společně s partnery ze šesti států
jsme zpracovali komparativní analýzu „Vyšetřování špatného zacházení ze strany policie v Evropě.“
Vydali jsme publikaci „Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických
pacientů v ČR“, která se věnuje
právním otázkám při nedobrovolné
hospitalizaci a léčbě.
Připravili jsme návrh pro vytvoření
monitorovacího mechanismu pro
psychiatrické léčebny, který by měl
zajistit větší ochranu práv pacientu
s duševním onemocněním.

Uspořádali jsme mezinárodní konferenci o inkluzivním vzdělávání
s experty z Norska a Islandu.
Podali jsme žádost k ministerstvu
zdravotnictví na odškodnění chlapce ochrnutého po očkování. Český
stát nepřipravil právní úpravu
odškodňování, přestože ho k tomu
soudy opakovaně vyzvaly.
Pomohli jsme podat žalobu paní
Hnilicové, vědkyni a provozovatelce
webu www.jaksekderodi.cz, která
se po státu domáhá poskytnutí
statistik o péči v jednotlivých porodnicích.
V Ostravě jsme uspořádali divadelní představení sterilizovaných žen
„Příběhy, které (ne)začaly“.

Příjmy

Finanční rozvaha

Evropská komise

507 624

10%

Open Society Foundation (OSF)

684 599

14%

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

758 982

16%

Dotace z EU a státního rozpočtu
Mental Disability Advocacy Centre (MDAC),
European Roma Rights Centre (ERRC)
a Hungarian Helsinki Committee (HHC)
Vlastní zdroje

516 384

10%

534 462

11%

Krátkodobý majetek

962 430

19%

Pohledávky

Dary

864 536

17%

Finanční majetek (banka, pokladna)
Jiná aktiva (časové rozlišení)

Aktiva

stav k 1. 1. 2016 stav k 31. 12. 2016

Dlouhodobý majetek
Finanční majetek

200

200

243

74

1 207

3 126

770

301

2 420

3 701

stav k 1. 1. 2015

stav k 31. 12. 2015

Nadační příspěvky

158 390

3%

Výdaje

4 987 408

100%

599 411

12%

Pasiva

2 081 775

42%

Vlastní zdroje

Odvody sociálního a zdravotního pojištění

612 818

12%

Jmění

-45

28

Provozní, materiální, literatura

101 186

2%

Odborné služby: finanční, překlady, tlumočení, PR

251 220

5%

Výsledek hospodaření

803

819

351 114

7%

Cizí zdroje

286 573

6%

Krátkodobé závazky

492

464

Jiná pasiva (časové rozlišení)

1 144

2 390

2 394

3 701

Energie, nájem, opravy
Mzdy, dohody o provedení práce

Právní služby
Sazba, tisk publikací, propagace
Komunikace, cestovné

197 402

4%

Ostatní

509 907

10%

4 991 406

100%

Aktiva celkem

Pasiva celkem

Kontakty

Burešova 6, 602 00 Brno
tel.: +420 545 210 446
e-mail: info@llp.cz
IČO:
26600315
č. účtu: 2501097057/2010
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.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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