ETICKÝ KODEX KOALICE ZA SNADNÉ DÁRCOVSTVÍ
1/
Dárce bude informován o poslání a práci neziskové organizace, o účelu, na který bude dar
použit, a o způsobilosti organizace využít dar účelně v souladu s posláním.
Dárci jsou k dispozici pracovníci neziskové organizace nebo dokumenty v tištěné či elektronické
podobě, které mu poskytnou informace o podstatě činnosti neziskové organizace a o jejích cílech,
např. stanovy či jiné zakládací listiny, výroční a finanční zprávy, příp. internetové stránky apod.
Rozsah podávaných informací musí být dostačující pro to, aby si dárce byl schopný utvořit jasnou
představu o oblasti, ve které nezisková organizace působí a o účelu, na který bude dar použit.
Způsobilost k naplňování svého poslání dokládá nezisková organizace například zveřejňováním
výročních a finančních zpráv nebo nezávislých auditů na svých internetových stránkách.
2/
Dárce bude informován o lidech působících ve vedení neziskové organizace. Rovněž má
právo očekávat, že je daná organizace spravována zodpovědně, nezávisle a efektivně.
Nezisková organizace je transparentní, dárce má právo vědět, s kým komunikuje a jakou funkci
dotyčný zastává. Musí být zveřejněná jasná organizační struktura, včetně personálního obsazení
vrcholných orgánů a představení jejich zástupců.
Dárce je oprávněn vědět, zda jde o českou organici nebo pobočku mezinárodní organizace.
Rozhodování o fungování neziskové organizace je nezávislé a neovlivněné vnějšími tlaky (firem,
státních institucí, jiných neziskových organizací apod.).
Nezisková organizace jedná
nečiní klamavá prohlášení.
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3/
Dárce má přístup k aktuálním výročním a finančním zprávám organizace.
Každoročně zveřejňujeme výroční zprávu s výsledky hospodaření. Zaručujeme, že naše účetnictví
je v pořádku a organizace má vytvořená pravidla, kterými zdroje svých příjmů prověřuje tam, kde
to je možné. Organizace nepřijímá dary od subjektů, jejichž činnost je v rozporu s posláním a
hodnotami organizace.
4/
Pokud dárce daruje peníze na určitý účel, na tento účel by měly být použity.
Dárce bude mít jistotu, že žádost o dar je zároveň slibem využití daru efektivně a účelně tak, aby

NNO byla schopna realizovat účel, na který žádala podporu.
Nezisková organizace se zavazuje učinit všechny možné kroky k tomu, aby práce, na kterou žádá
podporu, byla realizována. NNO využití konkrétního účelu stvrdí dárci na vyžádání darovací
smlouvou nebo potvrzením o přijetí daru.
5/
Dárce obdrží odpovídající poděkování.
Dárce obdrží odpovídající poděkování a organizace bude dárce informovat o tom, jakým způsobem
získané prostředky využije. Způsob poděkování je na uvážení neziskové organizace (osobně,
telefonicky, poštou, e-mailem, tiskovou zprávou, výroční zprávou, zpravodajem,…).
Rozsah a forma poděkování bude odpovídat obecně přijímaným pravidlům slušného chování.
Poděkování je pro dárce též dokladem, že jeho dar byl doručen a přijat neziskovou organizací.
6/
Dárce bude mít jistotu, že s ním ze strany neziskové organizace bude jednáno profesionálně a
v souladu s pravidly slušného chování a žádost o dar a jeho využití bude podána jasným,
zřetelným a nematoucím způsobem.
Neziskové organizace usilují o navázání a upevňování přátelského a rovnocenného vztahu s
dárcem,
ale
i
s
ostatními
neziskovými
organizacemi.
Žádost o dar a jeho využití musí být napsána jasně, zřetelně a nematoucím způsobem. Nezisková
organizace nebude dárce svou žádostí uvádět v omyl.
Organizace bude dárce odpovídajícím způsobem informovat, jak naloží s příspěvky, pokud jejich
souhrnně získaná výše převýší skutečné potřeby daného projektu či žádosti.
7/
Dárce bude mít jistotu, že s jeho osobními údaji a informacemi týkajícími se daru bude
zacházeno v souladu se zákonem.
Nezisková organizace se v první řadě zavazuje zaregistrovat databázi dárců na Úřadu pro ochranu
osobních údajů a údaje o dárcích zabezpečit proti úniku. Nezisková organizace se zavazuje, že zná
zákon o ochraně osobních údajů a všechny organizací získané údaje jsou v souladu se zákonem.
Kontaktní a osobní údaje dárců neposkytujeme jiným organizacím k tomu, aby je mohly oslovovat
svým jménem. Pokud využíváme služeb externích firem k informování dárců, zaručujeme, že mají
v pořádku všechny doklady týkající se nakládání s kontaktními údaji dárců a smluvně se zavázaly
nepředávat svěřené kontaktní a osobní údaje našich dárců jiným subjektům.
8/
Dárce má právo žádat o vymazání svých osobních údajů z databází, které nezisková
organizace využívá pro informování dárce, a jistotu, že to nezisková organizace neprodleně
udělá.
Jakmile dárce neziskovou organizaci požádá o vymazání svých osobních údajů z databází
(písemně, e-mailem, telefonem), vymaže bez odkladu veškeré osobní údaje dárce z databáze a

nebude jej již kontaktovat.
9/
Dárce má možnost pokládat otázky týkající se poskytnutého daru a práce neziskové
organizace a jistotu, že na ně obdrží rychlou, pravdivou, úplnou a otevřenou odpověď.
10/
Dárce má jistotu, že cíle, vize a poslání NNO neporušují lidská práva či nějak
neznevýhodňuje občany.
Respektujeme mezinárodně uznávaná lidská práva, svobodu náboženského vyznání a rovnost žen a
mužů. Jednáme s ohledem na životní prostředí. Odmítáme rasovou nesnášenlivost.

