Pravidlá prijímania prostriedkov
Preambula

VIA IURIS si mimoriadne váži podporu jednotlivcov, firiem a inštitúcií, pretože len vďaka
nej môže napĺňať svoju spoločenskú misiu.

Účelom pravidiel je stanoviť princípy a praktické postupy, ktoré bude organizácia a jej tím
uplatňovať pri prijímaní prostriedkov.

Veríme, že pravidlá zároveň prispejú k budovaniu dôveryhodnosti a udržaniu
profesionality organizácie.

1. Účel pravidiel

1.1. Tento dokument určuje pravidlá, ktorými sa organizácia riadi pri prijímaní
akýchkoľvek prostriedkov od právnických alebo fyzických osôb, zo Slovenska aj zahraničia
(ďalej len „Pravidlá“).

1.2. Pojem „prostriedky“ súhrnne označuje finančné a nefinančné zdroje na činnosť
a rozvoj organizácie. Právnická a fyzická osoba, ktorá ich poskytuje, je súhrnne
označovaná ako „poskytovateľ“.

1.3. Finančné prostriedky predstavujú predovšetkým dary, príjmy z grantov, dotácie
a príjmy z podnikateľskej činnosti. Nefinančné prostriedky predstavujú najmä vecné dary a
partnerskú spoluprácu s inými subjektmi.

1.4. Pravidlá sú v plnom znení zverejnené na webovej stránke VIA IURIS a dostupné pre
verejnosť.

2. Hlavné zásady

2.1. Všetky prostriedky organizácia používa výlučne na realizáciu aktivít s cieľom naplniť
svoju spoločenskú misiu. Riadi sa pri tom princípmi hospodárnosti, efektívnosti a
transparentnosti.

2.2. Organizácia neprijíma najmä prostriedky, ktoré:

a.

by ohrozovali jej nezávislosť, nestrannosť alebo programové zameranie,

b.

by vyvolávali konflikt záujmov,

c.

by mohli poškodiť jej dobré meno,

d.

vyvolávajú pochybnosti o ich pôvode či spôsobe ich nadobudnutia.

2.3. Organizácia neprijíma prostriedky najmä od:

a.

politických strán a hnutí,

b.

osôb, ktoré vykonávajú činnosť ohrozujúcu alebo poškodzujú cu 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 boli protistranami v kauzách, v ktorých organizácia zabezpečovala

právnu pomoc klientom,

f.

osôb, ktoré sú v akomkoľvek konflikte s misiou VIA IURIS.

3. Anonymné prostriedky

3.1. Organizácia pri prijímaní prostriedkov vždy vynaloží primerané úsilie na zistenie
pôvodcu prostriedkov. Anonymné prostriedky sú také, pri ktorých organizácia nedokáže
overiť a určiť identitu poskytovateľa.

3.2. Organizácia prijíma anonymné finančné prostriedky, z ktorých však môže byť
hradených maximálne 15 % priebežných výdavkov v kalendárnom roku. Takéto množstvo
prostriedkov nie je natoľko významné, aby ohrozovalo nezávislosť alebo nestrannosť
organizácie.

3.3. Poskytovateľom, ktorí organizácii poskytnú jednorazový prostriedok vyšší ako 500 €
bude ponúknutá možnosť zverejniť ich meno alebo logo vo výročnej správe a na webovej
stránke organizácie v príslušnej sekcii.

4. Posudzovanie prostriedkov

4.1. Každý potenciálny alebo poskytnutý prostriedok organizácia posudzuje individuálne.
Posúdenie vykonáva Výkonný riaditeľ v súlade s Pravidlami, s najvyššou možnou
obozretnosťou a na základe informácií dostupných v čase posudzovania.

4.2. Výkonný riaditeľ po posúdení rozhodne o prijatí alebo odmietnutí prostriedku.
V prípade nejasností rozhoduje o prijatí aleb o odmietnutí prostriedku po porade s Radou
VIA IURIS.

4.3. Ak organizácia rozhodne o prijatí, tieto prijaté prostriedky poskytovateľom spravidla
nevracia.

5. Ostatné ustanovenia

5.1. Pri prijímaní finančných prostriedkov sa organizácia riadi okrem iných aj právnou
úpravou o obmedzení platieb v hotovosti.

5.2. Prijatie každého prostriedku je spravidla upravené zmluvou.

5.3. Organizácia vo výročnej správe zverejňuje informácie o svojom financovaní vrátane
celkovej sumy prijatých prostriedkov a o ich použití.

