Etický kodex
pracovníků a členů občanského sdružení Oživení, o. s.
Naše vize: Jsme nevládní neziskovou organizací, která prosazuje principy transparentní veřejné
správy a udržitelného rozvoje.
Poslání organizace: Podporujeme rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu,
věnujeme se ochraně přírody a krajiny a prosazujeme principy udržitelného rozvoje.
Cíle našich aktivit:
 demokratická, zodpovědná a ohleduplná společnost
 transparentní veřejná správa založená na vládě práva
 aktivní účast občanů na veřejném rozhodování
 smysluplná a bezpečná doprava a zdravé prostředí ve městech
 ochrana kulturního i přírodního dědictví
Principy, kterými se řídíme:
 V souladu s naší vizí a naším posláním pracujeme na dosahování cílů.
 Jsme dobrovolná, nezisková, nestátní a nestranická organizace.
 Dbáme o dobré jméno organizace, zachováváme a posilujeme její důvěryhodnost
a profesionalitu při jednání s veřejností a představiteli veřejné správy, komerčního
sektoru i ostatních nevládních neziskových organizací.
 Při realizaci našich aktivit jednáme vždy odpovědně a nestranně a vždy se snažíme
o objektivní a korektní rozhodnutí, uskutečněná na základě ověřených informací.
 Člen sdružení či pracovník organizace je povinen oznámit a projednat s ostatními členy
a pracovníky situace, jež jeho samého či organizaci mohou uvést do střetu zájmů či ohrozit
nezávislost a nestrannost organizace.
 V zájmu transparentního vystupování organizace každoročně zveřejňujeme ucelené údaje
o aktivitách a financování organizace.
 Způsob a zdroje financování volíme tak, aby nebyly v rozporu s našimi cíli a naším
posláním.
Souhlasím s tímto etickým kodexem a respektuji a zavazuji se dodržovat principy v něm
jmenované. Jsem si vědom, že v případě porušení některého z principů tohoto etického kodexu,
může Valná hromada Oživení na základě návrhu kteréhokoliv člena sdružení rozhodnout
o zrušení mého členství, respektive o ukončení spolupráce se mnou.
Toto znění etického kodexu bylo schváleno Valnou hromadou Oživení, o. s. dne 3. prosince 2010.

Výsledek projednání střetu zájmů z valné hromady sdružení ze dne: 10. 12. 2018
V souladu s Etickým kodexem Oživení, o.s. byly členy Oživení. o.s. projednány potenciální střety
zájmů následujících členů a pracovníků oživení:
-

Marek Zelenka, předseda sdružení, zastupitel města Olomouce
Jan Nevyjel, právník právní poradny, asistent poslance Pirátské strany, člen Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Bohumína
Štěpán Rattay, člen valné hromady sdružení, zastupitel Městské části Praha 5

Po dobu výkonu zmíněných funkcí se aktivity Oživení, o.s., a to především v souvislosti
s projektem právní poradny, nebudou vztahovat k dění v souvislosti s činností radnice města
Olomouce, Bohumína a MČ Praha 5 nebo poslanců Pirátské strany. Případní tazatelé budou
odkazování na jiné protikorupční organizace. Oživení, o.s. nevstoupí do žádného obchodního
vztahu se zmíněnými městy, včetně všech městských organizací a nebude se ani veřejně k jejich
činnosti vyjadřovat. Vyjádření, která pronesou zmínění kolegové v rámci výkonu svého mandátu
nebo funkce, nevyjadřují názor Oživení, o.s.

