Pravidlá prijímania darov
1.
Účel pravidiel
1.1.

Tento dokument určuje pravidlá, ktorými sa občianske združenie Progresívne
Slovensko (ďalej len „združenie“) riadi pri prijímaní finančných alebo
nefinančných darov od právnických alebo fyzických osôb, zo Slovenska aj
zahraničia (ďalej len „Pravidlá“).

1.2.

Na účely Pravidiel sa za nefinančný dar považuje akákoľvek vec alebo iné
plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy poskytnuté združeniu v rozsahu,
v akom boli poskytnuté bez obvyklej alebo primeranej odplaty. Finančné
a nefinančné dary sú v dokumente ďalej súhrnne označené ako „dary“.
Právnická a fyzická osoba, ktorá ich poskytuje je súhrnne označovaná ako
„darca“.

1.3.

Zásadami upravenými v Pravidlách sa riadi aj prijímanie darov členmi orgánov
združenia, pokiaľ je dar určený na použitie v súvislosti s činnosťou združenia.

1.4.

Pravidlá sú zverejnené na webovej stránke Progresívne Slovensko.
2.
Hlavné zásady

2.1.

Všetky dary združenie používa výlučne na napĺňanie misie (účelu) združenia
definovanej v stanovách združenia. Riadi sa pri tom princípmi hospodárnosti,
efektívnosti a transparentnosti.

2.2.

Združenie neprijíma dary, ktoré:
a. by ohrozovali jeho nezávislosť alebo programové zameranie
b. by priamo alebo nepriamo, nad rámec výslovného určenia účelu daru,
ktorý je v súlade s Pravidlami, obsahovali alebo predpokladali akékoľvek
podmienky, najmä akékoľvek požiadavky darcu na poskytnutie plnení
alebo služieb v budúcnosti, či už od združenia, členov jeho orgánov alebo
členov združenia
c. by vyvolávali konflikt záujmov združenia, členov jeho orgánov alebo jeho
členov
d. by mohli poškodiť jeho dobré meno
e. vyvolávajú pochybnosti o ich pôvode či spôsobe ich nadobudnutia

2.3.

Združenie neprijíma zdroje na činnosť od:
a. politických strán a hnutí alebo ich organizácií
b. osôb, ktoré vykonávajú alebo podporujú činnosť ohrozujúcu alebo
poškodzujúcu právny štát, ľudské práva, dobré mravy, zdravie ľudí alebo
životné prostredie
c. osôb, ktoré pôsobia v tabakovom alebo zbrojárskom priemysle

d. osôb, ktoré podnikajú neeticky alebo korupčne alebo dlhodobo majú takúto
reputáciu
e. osôb, ktoré sú v akomkoľvek konflikte s misiou združenia
3.
Ostatné pravidlá
3.1.

Združenie neprijíma anonymné dary. Združenie priebežne zverejňuje
informáciu
o darcoch
všetkých
prijatých
finančných
darov
a o darcoch nefinančných darov, ktoré v priebehu kalendárneho mesiaca
presiahnu hodnotu najmenej 500 € alebo v kalendárnom roku hodnotu najmenej
6000 €. Mená alebo názvy darcov budú uvedené na webovej stránke združenia
v sekcii určenej na informovanie o darcoch. Vo výročnej správe združenie
zverejňuje informácie o svojom financovaní, vrátane celkovej sumy prijatých
darov na činnosť a spôsobe ich použitia.

3.2.

Maximálna výška finančného daru prijatého od jedného darcu bez schválenia
Správnou radou združenia je 500 € v priebehu jedného kalendárneho mesiaca
a 6000 € v priebehu kalendárneho roka.

3.3.

O prijatí alebo odmietnutí daru vo vyššej výške ako je uvedené v čl. 3 ods. 3.2.
rozhoduje Správna rada združenia. Správna rada združenia tiež rozhoduje
o odmietnutí alebo vrátení darov, ktorých prijatím a použitím by došlo
k porušeniu Pravidiel.

3.4.

Ak po prijatí daru združenie zistí existenciu situácie, ktorá je v rozpore s čl. 2
ods. 2.2. alebo 2.3., združenie bezodkladne darcovi vráti poskytnutý dar alebo
adekvátnu hodnotu nefinančného daru.

3.5.

Opakované poskytnutie darov v priebehu jedného kalendárneho mesiaca
a jedného kalendárneho roka od toho istého darcu sa spočítava. Po spočítaní
sa na neho vzťahujú pravidlá vo všetkých vyššie uvedených bodoch.

3.6.

Pravidlá prijímania darov nadobúdajú platnosť dňom schválenia Správnou
radou združenia a účinnosť dňa 14. júla 2017.

