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Etický kodex přijímání darů a fundraisingu
Preambule
Lata, o.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby zdarma. Své
služby financuje prostřednictvím nejrůznějších dotací, grantů a darů. Tento kodex upravuje
pravidla získávání, přijímání a využívání darů od právnických a fyzických osob.
1) Dar, dárce
a) Z důvodů využití darů zásadně na pokrytí nákladů neziskové/charitativní činnosti
může být pro dárce dar použit jako odpis ze základu daně dle § 20 odst. 8 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Tato skutečnost bývá uvedena v darovací
smlouvě mezi dárcem a obdarovaným.
b) Dar a darování se řídí příslušnými paragrafy občanského zákoníku.
c) Dárce poskytuje dar dobrovolně.
d) Lata přijímá dary od fyzických a právnických osob, které jednají v souladu
s uznávanými etickými zásadami a s platnými zákony. Přijímá od anonymních
dárců, či dárců, jejichž vůle je zůstat v anonymitě.
e) Lata nepřijme dar od svých uživatelů služby.
f) Lata nepřijme dar od dárce působícího v oblasti prostituce, pornografie, provozuje
aktivity spojené s násilím a potlačováním lidských práv a svobod.
g) Přijetím daru se Lata nezavazuje ke zvýhodňování dárce, ani jiných osob,
organizací či institucí, které dárce určí. Každý dárce musí být předem informován
o tom, že poskytnutí daru mu nepřinese výhody oproti jiným subjektům. Pokud
dárce trvá na tom, aby jemu nebo jiné osobě či instituci byla poskytnuta
protislužba, zvýhodnění apod., může Lata dar odmítnout.
h) Dárce má právo vědět, na co je jeho dar využit.
i) Lata přijímá dary ve formě finanční, věcné nebo služby.
j) Lata ručí za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně
a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

2) Přijetí daru
a) Dar je za organizaci oprávněn přijmout statutární zástupce nebo jím pověřená
osoba.
b) Dle dohody s dárcem může být na darování uzavřena písemná smlouva.
Darovací smlouvu se doporučuje uzavřít, pokud se jedná o větší finanční obnos
nebo dražší věc. Ve smlouvě se vyčíslí hodnota darované věci.
c) Každý dárce má právo na potvrzení o daru.
d) Finanční dar se přijímá na bankovní účet, poštovní poukázkou, složením
hotovosti do pokladny.
e) Přijetí finanční hotovosti se potvrdí vystavením příjmového dokladu.
f) Každý dar je veden v účetnictví Laty.

Projekty o.s. Lata jsou v roce 2013 finančně podpořeny: Ministerstvem práce a sociálních věcí; Ministerstvem vnitra;
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; MHMP; MČ Praha 1; MČ Praha 2; MČ Praha 8; MČ Praha 10, MČ Praha 12,
Nadací Terezy Maxové dětem; Nadací táta a máma, Nadačním fondem Albert; VZP; OSA; NMS Market Research.
Další formy podpory Latě poskytují: nakladatelství Portál; Student Agency; galerie DOX; Divadlo v Dlouhé; penzion Fontána ve
Svitavách; BIO OKO; Pražské věže - ABL FM Services a.s.; kino Aero; Palác Lucerna a turistický portál ČR www.CZeCOT.com;
Friends Coffee House; tvůrčí kavárna Vypálené Koťátko; Café Charmé; Kavárna FUEL; Bobová dráha Prosek; Lanové centrum
Hostivař; AquaDream Barrandov; Muzeum pražských pověstí a strašidel; TEMPISH s.r.o.; RockZone a další.
Všem za jejich podporu velmi děkujeme.
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g) Pokud si dárce nepřeje evidenci svého jména, bude označen jako „neznámý
dárce“.
3) Využití daru, transparentnost
a) Využití daru musí být v souladu s posláním a cíli organizace, dar je využit pouze
na vlastní činnost organizace uvedenou ve stanovách či v registraci organizace.
b) Přijaté dary se využívají účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
c) Konkrétní využití daru může být specifikováno v darovací smlouvě.
d) O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
e) Jsou využívány nástroje transparentnosti, Lata zveřejňuje stanovy, výroční
zprávy, finanční závěrky, případně audit hospodaření.

4) Fundraiser
a) Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
b) Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově
nevydírá a nevyvíjí nátlak.
c) Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
d) Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu
s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
e) Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil
jiné organizace.
f) Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
g) Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává
svou činnost.
h) Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

Kodex platný od 1. 6. 2013, vypracoval: Markéta Ježková, ředitelka sdružení
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