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Přidružené členství Fóra dárců 

 

Důvod zřízení statutu „přidružené členství Fóra dárců“: 

Statut reaguje na dlouhodobou situaci členské sítě nadací a nadačních fondů Fóra dárců. 

V zájmu ošetření vysoké kvality nadačních aktivit, udržení jejich profesionality a 

zajištění transparentnosti jejich činnosti a celkové transparentnosti dárcovských 

procesů, stanovilo FD náročné a striktní podmínky pro vstup nadačních subjektů do 

členské sítě FD. Tyto podmínky jsou na jedné straně zárukou žádoucích hodnot nadační 

práce, na druhé straně bariérou, která určitým způsobem limituje další rozvoj sítě. Za 

těchto okolností nelze předpokládat kvantitativní nárůst členů a posílení sítě. Zavedení 

statutu přidruženého členství je alternativním řešením problému, jehož důsledkem je 

jednak posílení sítě a dárcovství jako takového, jednak oživení a aktivizace stávající 

nadační sítě FD.        

 

Základní charakteristika přidruženého členství: 

Kdo se může stát přidruženým členem? O přidružené členství se může ucházet: 

1. Český nebo zahraniční subjekt 

2. Právnická osoba:  

- Právní forma nadace nebo nadační fond není podmínkou.  

- Členem se může stát jakákoliv nekomerční právní forma (např. spolek, 

obecně prospěšná společnost, ústav).  

- Akceptována je též zisková organizace s jednoznačně veřejně 

prospěšným cílem (např. sociální podnik). 

- O členství mohou žádat strategičtí partneři vytvářející asociace, sítě, 

hospodářské či profesní komory.      

3. Fyzická osoba: 

- mecenáši, dárci, 

- dobrovolníci (osoby pracující pro bono, expertní dobrovolníci), 
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- propagátoři filantropie a dárcovství, propagátoři neziskových organizací, 

jejich aktivit a projektů.    

 

Podmínky přidruženého členství: 

1. Právnická osoba. 

- Přidružený člen je dlouhodobým a trvalým, případně občasným dárcem a 

podporovatelem, má zájem o filantropii, aktivně realizuje vlastní 

fundraising, včetně veřejných sbírek. 

- Splňuje zásady dobrovolné transparentnosti (zveřejňování výročních 

zpráv, včetně zpráv finančních, vedení transparentních dárcovských 

účtů).  

- Akceptuje a dodržuje etický kodex Fóra dárců. 

 

2. Fyzická osoba. 

- Různými formami se aktivně podílí na filantropii a dárcovství. 

- Dodržuje etické principy. 

- Svým chováním a jednáním přispívá k dobrému jménu organizací 

zapojených do filantropických procesů. 

 

Postavení přidružených členů v síti FD: 

- Přidružený člen bude mít významný prostor pro připomínkování činnosti, 

vnášení návrhů, iniciace nových postupů, vstupu do diskuse zvláště v 

oblasti nových fundraisingových nástrojů, atd,  

- Přidružený člen nebude mít rozhodovací pravomoci ve věci koncepce 

práce, řízení a financování sítě. Nebude účastníkem valné hromady FD.  

- Bude oprávněn využívat služby FD za zvýhodněných finančních 

podmínek (bude upřesněno).  

- Je povinen platit členské příspěvky v předepsané výši a termínech. 

Netýká se přidružených členů- fyzických osob. Fyzické osoby jsou 
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vnímány jako čestní členové a jsou od platby členských příspěvků 

osvobozeny. 

 

Vznik přidruženého členství: 

1. Právnická osoba – individuální organizace. 

- Zájem o přidružené členství projeví organizace vyplněním žádosti ve 

formě on line dotazníku, který bude ke stažení na www.donorsforum.cz. 

- Žadatel k dotazníku přiloží doklady prokazující transparentnost a kvalitu 

řízení a hospodaření (výroční zpráva, včetně finanční zprávy za poslední 

uzavřené účetní období, organizací přijaté principy etického chování a 

otevřené komunikace). 

- O přijetí/nepřijetí přidruženého člena rozhodne kancelář FD do 1 měsíce  

od přijetí žádosti. 

- Předpokládá se, že žádost o přijetí budou podávat především účastníci 

dárcovských programů Dárcovská SMS a Daruj správně, tedy organizace 

již prověřené, což přijímání nových přidružených členů zjednoduší. 

- Nově přijatí přidružení členové získají pečeť prověřené organizace a 

pečeť Fóra dárců. 

2. Právnická osoba – asociace, sítě, komory. 

- Je přijímána na základě doporučení jiných neziskových subjektů 

obdobného charakteru nebo na vlastní žádost. 

- Proces přijímání přidruženého člena probíhá stejně jako u právnické 

osoby –individuální organizace. 

- O přijetí těchto přidružených členů rozhoduje výkonný výbor FD. 

3. Fyzické osoby. 

- Návrh na přijetí přidruženého člena – fyzické osoby může podat kancelář 

FD,  výkonný výbor, komise FD, nebo člen či přidružený člen sítě. O 

přijetí nového přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor většinou 

přítomných hlasů.   

http://www.donorsforum/
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Zánik přidruženého členství: 

Přidružené členství zaniká  

- rozhodnutím přidruženého člena o vystoupení ze sítě. Přidružený člen 

bude o svém rozhodnutí informovat kancelář FD. 

- rozhodnutím výkonného výboru FD z důvodu opakovaného porušení 

etických principů a dohodnutých pravidel.    

 


