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 NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A TIPY, JAK ZÍSKAT CO NEJVÍCE PODPISŮ 

 

Nezapomeňte si vytisknout dostatek petic a k nim přibalit dostatek psacích potřeb. Doporučujeme i pevnou 

podložku s klipem pod petice (k sehnání v každém papírnictví, případně je obdržíte po odeslání první várky 

podpisů). Děkujeme a přejeme mnoho nasbíraných podpisů i příjemných sběračských zážitků! 

 

 CO JE KONEC DOBY KLECOVÉ? 

 

Máme jedinečnou šanci, která se nebude opakovat! Prostřednictvím speciálního nástroje - evropské 

občanské iniciativy - usilujeme společně s dalšími evropskými organizacemi o sjednocení občanů EU proti 

krutosti. Chceme zaslat Evropské komisi jasnou zprávu: Evropané chtějí vysvobodit všechna zvířata z klecí, 

protože klece jsou kruté a zbytečné. 

 

DO 11. ZÁŘÍ 2019 POTŘEBUJEME NASBÍRAT MILION OVĚŘENÝCH PODPISŮ Z CELÉ EVROPSKÉ UNIE. 

 

Iniciativa za konec klecí má již odhadem 900 tisíc ověřených podpisů. Problém je ve slově ověřených, nevíme 

totiž přesně, kolik podpisů chybí. Máme poslední týdny na to, abychom získali co nejvíce podpisů a vybojovali 

toto veliké vítězství pro zvířata v klecích. Každý platný podpis nás posune blíže k cíli. Navíc čím více podpisů 

nasbíráme, tím větší bude mít iniciativa váhu u Evropské komise.  

 

 KDO SMÍ PODEPISOVAT A JAK VYPLŇOVAT? 

 

Petice mohou podepsat pouze lidé s trvalým bydlištěm a státní příslušností v ČR. Musí jim být alespoň 18 

let. Cizince posílejte podepsat na web https://obraz.endthecageage.eu/ - tam si mohou překliknout formulář 

pro svou zemi. 

 

Prosím, dohlédněte na to, aby byla všechna políčka vyplněna VELKÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM, jinak budou 

podpisy na formuláři neplatné. V políčkách neškrtejte! Pokud vyplňující udělal chybu, raději mu dejte nový 

arch. 

 

 CO DĚLAT, KDYŽ SE NĚKDO ZEPTÁ, PROČ JE POTŘEBA ČÍSLO OBČANKY? 

 
Vysvětlete, že evropská občanská iniciativa není běžná petice. Je to nástroj přímé demokracie a oproti 
petici má mnohem větší závažnost. Řídí se vlastní směrnicí a dle práva EU tam číslo dokladu totožnosti být 
musí.  
 

https://obraz.endthecageage.eu/
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Zároveň ujistěte o bezpečnosti nakládání s těmito údaji. Celá iniciativa je velmi dobře zabezpečená, navíc 
po ověření podpisu je tento údaj smazán. Slouží tak pouze k ověření platnosti podpisu.  
 
Důležitá poznámka: K těmto údajům přistupujte bezpečně i Vy. Nikdy nenechávejte vyplněné archy bez 
dozoru. I kdyby to byla chvilička, než si odskočíte v restauraci. Noste je v tašce/batohu/deskách a mějte je 
neustále u sebe. Neschraňujte je zbytečně dlouho a posílejte je nám co nejdříve na adresu:  
OBRAZ - Obránci zvířat, z.s. , Václavská 2073/20, 120 00 Praha 2 
 

 ZÁSADY SBĚRU 

 

 Při sběru petic prosím nekuřte, nepijte alkohol a nekonzumujte drogy. Nemějte na sobě oblečení s 

urážlivými nápisy či obrázky. 

 I přes to, že s Vámi ne každý bude souhlasit, je na místě respektovat jeho názor a chovat se k němu 

slušně. Vyplatí se zůstat věcný a nepouštět se do zbytečných sporů. Nikdy nebuďte nepříjemní nebo 

sprostí. 

 Pokud budete během sběru podpisů konzumovat jakékoliv jídlo, prosím, dbejte na to, aby bylo 

rostlinného původu, tedy bez živočišných složek. 

 

 TIPY, JAK ZÍSKAT CO NEJVÍC PODPISŮ 

 

 Začněte rodinou a přáteli, i ti se počítají. Natrénujete, jak o tématu mluvit, zjistíte nejčastější dotazy 

a na sběr podpisů pak budete o to lépe připraveni. 

 Vyhledejte akce ve Vašem okolí a sbírejte tam. Farmářské trhy, filmový festival, slavnosti města, 

hudební koncert… ke sběru se hodí téměř každá příležitost. 

 Buďte proaktivní, nebojte se kolemjdoucí oslovit s dotazem, zda znají iniciativy za zákaz klecových 

chovů a vyzvat je k podpisu petice. 

 Sežeňte si sběračské komplice. ;-) Sbírat můžete i v partě, víc lidí víc nasbírá. 

 Oslovte spřátelené podniky – kavárny, restaurace, knihovny, kina, zdravé výživy… Dbejte však na to, 

aby se podepsané archy s citlivými údaji nikde neválely. K tomu může sloužit i box, který od nás 

obdržíte po odeslání první stovky podpisů. 

 Buďte kreativní. Nebojte se testovat nové metody, vizuální prvky nebo způsoby oslovování (vždy ale 

v souladu se zásadami sběru). 


