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Etický kodex signatáře Memoranda a Stanov
Spolku – „Hlas onkologických pacientů“
Preambule
Spolek „Hlas onkologických pacientů“ sdružuje pacientské a podpůrné neziskové
organizace, které podepsaly Stanovy a Memorandum Spolku. Etický kodex je interní
dokument spolku ustanovující základní principy spolupráce zúčastněných organizací.

Článek 1
Principy spolupráce
Ø Komunikace členů spolku resp. jejich zástupců musí probíhat při zachovávání
demokratických principů styku, ve vzájemné úctě a při dodržování základních norem
slušného chování.

Ø Spolek respektuje a zachovává pro jednotlivé členské organizace i jejich členy
nezávislost a autenticitu, pokud nejde o společně dohodnuté projekty.

Ø Spolek realizuje společné projekty, na kterých se shodne příslušná většina členů spolku
podle stanoveného kvora.

Ø Rozpočty zamýšlených společných projektů jsou navrhovány ve spolupráci s jednotlivými
účastníky daného projektu.

Ø Oslovování sponzorů zamýšlených společných projektů probíhá po konzultaci se členy
daných společných projektů.

Ø Při zastupování a prosazování práv onkologických pacientů (advokátní činnost, lobbing)
budou organizace spolku společně vyvíjet úsilí k prosazení jednotného postupu při řešení
aktivit uvedených v Memorandu.

Ø Logo spolku se umisťuje na tiskoviny a akce, které jsou dohodnutými a společnými
aktivitami.

Článek 2
Transparentnost
Členské organizace se svým jednáním aktivně podílejí na zvyšování transparentnosti
neziskového sektoru. V souladu s tím se zavazují dodržovat zejména následující standardy:

•

Provádět příslušné aktualizace záznamů o spolku ve veřejném rejstříku. Včas doplňovat
zákonem vyžadované dokumenty do sbírky listin (pokud to u dané organizace zákon
vyžaduje).
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•
•

Zpracovat každoročně výroční zprávy, zveřejnit je na svých webových stránkách a řádně
vést finanční agendu spolku.
Zveřejňovat svoji příslušnost ke spolku s odkazem na webové stránky Hlasu
onkologických pacientů, z.s

Článek 3
Dobré jméno a loajalita
Členské organizace a jejich zástupci:

•
•
•
•

Vystupují vždy tak, aby nepoškozovali dobré jméno spolku, nebo některého z jejích
signatářů.
Respektují odsouhlasenou agendu spolku a poskytují patřičnou součinnost a jinou
potřebnou podporu.
Nezneužívají informace z interních jednání spolku ke svému vlastnímu prospěchu, k
poškození někoho jiného nebo k maření činnosti spolku.
Organizace sdružené v tomto spolku budou dodržovat a prosazovat hodnoty uvedené
v tomto dokumentu tak, aby byl spolek Hlas onkologických pacientů respektovaným
partnerem pro pacienty a jejich blízké, pro veřejné, akademické a odborné instituce
včetně sponzorských subjektů a médií.

Článek 4
Sankce
Opakované neplnění výše uvedených zásad a jiná opakovaná či hrubá porušení tohoto
kodexu nebo zákonná porušení člena spolku nebo jeho zástupce může vést k vyloučení
organizace či jejího zástupce ze spolku. V takových případech se uplatní příslušná
ustanovení stanov spolku.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Etický kodex se po jeho schválení stává závazným interním dokumentem a při
založení Spolku a přijímání nových členů bude součástí schvalovacího portfolia pro
členství ve Spolku „Hlas onkologických pacientů“.

V Praze, dne 2. září 2021

