
Każdy może napisać list i zorganizować Maraton! Piszemy w szkołach, kawiarniach, bibliotekach i w domach  
- w gronie bliskich i znajomych. Sprawdź co zrobić, aby zorganizować wydarzenie.

10 SPOSOBÓW NA UDANY
MARATON PISANIA LISTÓW

3

Stwórz wydarzenie na Facebooku i zaproś 
znajomych do wzięcia udziału w maratonie, 
zamieść fotorelację z przygotowań, nagraj 
krótki filmik promocyjny. 

1 ZAREJESTRUJ MIEJSCE

Zgłoś wydarzenie przez uzupełnienie 
formularza na naszej stronie. Otrzymasz 
niezbędne materiały oraz nasze wsparcie. 
Twoje miejsce będzie widoczne na mapce.
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Niech o wydarzeniu dowie się jak najwięcej 
osób! Rozklej plakaty i roznieś ulotki, zaproś 
VIPa, poinformuj o Maratonie lokalne media. 
Pomysły i inspiracje na promocję znajdziesz  
w podręczniku.

10 DZIAŁAJ Z NAMI DALEJ!

Bądź z nami w kontakcie. 
Poinformujemy Cię o dobrych 
wiadomościach z Maratonu.  
Dołącz do Amnesty i bierz udział  
w kolejnych akcjach!

8 DAJ ZNAĆ, JAK WYGLĄDAŁ MARATON

Podaj nam liczbę napisanych listów,  
podziel się z nami zdjęciami i relacją  
z wydarzenia. To dla nas cenne informacje! 
Pokazują Twoje zaangażowanie i skalę 
wydarzenia. 

9 WYŚLIJ LISTY

Prześlij listy bezpośrednio do ich adresatów. 
Im zrobisz to szybciej, tym szybciej możemy 
oczekiwać zmiany i poprawy losu bohaterów  
i bohaterek Maratonu. 

6 PRZYGOTUJ MIEJSCE

Zadbaj o przestrzeń, w której odbędzie się 
Maraton. Przygotuj materiały do pisania. 
Udostępnimy Ci wzory listów. Specjalne 
gadżety z okazji maratonu możesz kupić  
w naszym sklepie internetowym.

7 MARATON W AKCJI – PISZ LISTY

Apeluj o poprawę losu bohaterów i bohaterek 
maratonu oraz prześlij im słowa wsparcia. 
Możesz również zorganizować warsztat,  
pokaz filmu czy mini koncert. Świętuj Dzień 
Praw Człowieka!

2 POBIERZ MATERIAŁY

Zapoznaj się z historiami bohaterów  
i bohaterek Maratonu. Udostępnimy Ci 
filmiki, grafiki oraz materiały edukacyjne, 
wyślemy plakaty i ulotki promocyjne.

5 ZBIERAJ FUNDUSZE NA ZNACZKI

Dołącz do zbiórki publicznej organizowanej 
przez Amnesty, zbieraj za pośrednictwem 
strony www.pomagam.amnesty.org.pl.  
Nie obawiaj się poprosić o wsparcie 
wydarzenia!

maraton.amnesty.org.pl

PROMUJ WYDARZENIE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PROMUJ MARATON W SWOJEJ 
MIEJSCOWOŚCI


