Etický kodex člena
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
(AVPO ČR)
Preambule
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) sdružuje a podporuje neziskové
organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. Členské
organizace dodržují a dále prosazují tyto hodnoty tak, aby AVPO ČR byla respektovaným
partnerem pro veřejné a akademické instituce, podnikatelské subjekty a média.

Článek 1
Transparentnost
Členské organizace svým jednáním aktivně prosazují transparentnost neziskových organizací,
přitom se samy zavazují naplňovat standardy transparentnosti AVPO ČR, které jsou zároveň
jednou z podmínek členství.
Organizace, které nenaplňují standardy AVPO ČR jsou nejprve vyřazeny z databáze členů a
vyzvány k doplnění. Pokud nedojde k naplnění standardů AVPO ČR do určeného termínu,
může být členství dané organizaci ukončeno.

Článek 2
Veřejná prospěšnost
Veřejně prospěšná činnost (činnosti) je hlavní a dominantní činností členů AVPO ČR, a to ne
pouze formálně a deklaratorně, nýbrž i fakticky. O svých činnostech organizace informují
pravdivě, nezkresleně a úplně.

Článek 3
Dobré jméno a loajalita
Členské organizace vystupují vždy tak, aby nepoškozovaly dobré jméno AVPO ČR nebo
některého z jejích členů.
Členské organizace respektují odsouhlasenou agendu AVPO ČR. Poskytují organizační i jinou
potřebnou podporu činnosti AVPO ĆR.
Členské organizace nezneužívají informace z vnitřních jednání asociace ke svému vlastnímu
prospěchu, poškození někoho jiného nebo maření činnosti asociace.
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Článek 4
Vystupování v rámci asociace a hlasování
Každá členská organizace má právo vystoupit a přednést své návrhy na valné hromadě. V
období mezi valnými hromadami se členské organizace mohou zapojit diskuzí na Fóru AVPO
ČR, kde mají možnost publikovat své názory k aktuálním tématům. Dále se mohou účastnit
pracovních skupin asociace, pokud jsou vytvořeny.
Hlasování mezi valnými hromadami může probíhat prostřednictvím webových formulářů.

Článek 5
Sankce
Hrubé porušení tohoto kodexu může vést k vyřazení záznamu organizace z databáze členů,
pozastavení hlasovacího práva nebo k vyloučení člena z asociace. O případných sankcích
rozhoduje prezident v souladu se stanovami asociace.
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