Program Podpora rozvoje komunitních nadací,
realizátoři Komunitní nadace Euroregionu Labe a think tank

Deklarace
Vedeni snahou podpořit rozvoj komunitních nadací v ČR shodli
jsme se na formulaci „Minima komunitní nadace“. V pěti bodech zde
shrnujeme to, co považujeme pro smysl činnosti komunitní nadace
a její roli podstatné. Při příležitosti setkání účastníků programu
„Podpora rozvoje komunitních nadací v ČR“ v Novém Městě
na Moravě prohlašujeme, že my jako níže podepsané subjekty
chápeme tento dokument jako
· jedno z východisek a opor pro svou další práci a formování,
včetně spolupráce s dárci a aktivního působení v rámci
komunity
· základ pro další vzájemnou spolupráci mezi signatáři této
deklarace
· základ pro spolupráci s dalšími subjekty, které se budou
ochotny vhodnou formou k této deklaraci připojit a budou
se chtít formovat jako komunitní nadace
· základ pro spolupráci s dalšími, především zahraničními
subjekty, včetně asociací a sítí, které se hlásí k obdobným
hodnotám a podobným způsobem je deklarují
Tento dokument budeme veřejně prezentovat jako společné
východisko v procesu, jehož součástí by měl být vznik sítě
komunitních nadací v ČR.

V Novém Městě na Moravě dne 15. května 2006

Komunitní nadace Euroregionu Labe
předseda správní rady
v zastoupení ředitel nadace Tomáš Krejčí
Nadace Vltava
předseda správní rady
v zastoupení Michal Novotný
Nadační fond Via Vitae
předseda správní rady Zdeněk Jakubka
Sdružení pro vznik komunitní nadace
v Břeclavi a Hodoníně
zmocněnec Zlatuše Maděřičová
Iniciativa pro vznik komunitní nadace
na Vysočině
mluvčí Lucie Hlavinková, Tomáš Blažek

Minimum komunitní nadace

Program Podpora rozvoje komunitních nadací,
realizátoři Komunitní nadace Euroregionu Labe a think tank

Komunitní nadace:
I. Působí ve vymezeném území a její činnost je zaměřena
na komunitu. Komunitou je míněn okruh lidí, kteří se
nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je
a nebo byl s tímto územím spojen; komunita je otevřena
těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit.
II. Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity,
aktivně vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů
potenciální hráče, aktéry.
III. Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity,
vytváří k tomu potřebné nástroje a přispívá k vytváření
podmínek umožňujících řešení pociťovaných problémů.
IV. Je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života
v komunitě a získává a sdružuje za tímto účelem
prostředky z různých zdrojů. Získané prostředky používá
přímo k podpoře komunity i k vytváření nadačního
jmění určeného pro řešení budoucích výzev a problémů
komunity.
V. Je reprezentována nestrannou a ve svém složení
různorodou správní radou.
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