Statut Platformy Asociace společenské odpovědnosti
Článek I Úvodní ustanovení
1. Název: Platforma Asociace společenské odpovědnosti (dále jen „Platforma“)
2. Platforma je zřízena jako organizační složka Asociace společenské
odpovědnosti, o.p.s. (dále jen „společnost“) bez vlastní právní subjektivity.
3. Sídlo Platformy je totožné se sídlem společnosti.
Článek II Cíle a činnosti Platformy
1. Posláním Platformy je podporovat vznik a rozvoj společenské odpovědnosti
a udržitelnosti nejen firem, ale také organizací veřejného sektoru, neziskového
sektoru, škol, sociálních podniků a jednotlivců.
Článek III Členství
1. Členství v Platformě je dobrovolné. Členem se může stát právnická osoba.
2. Členství vzniká rozhodnutím správní rady společnosti o přijetí člena.
Podmínkou přijetí je podání řádně vyplněné přihlášky. Náležitosti přihlášky
stanoví správní rada společnosti.
3. Zájemce o členství ke své přihlášce přikládá:
- výpis z veřejného rejstříku osvědčující právní subjektivitu zájemce
- poslední dostupnou výroční zprávu, pokud ji zpracovává
- dále může připojit doporučení některého ze stávajících členů Asociace
4. Členství zaniká:
- vystoupením člena, a to ke dni doručení písemného oznámení o vystoupení
- zrušením členství rozhodnutím správní rady společnosti
- zánikem společnosti, nebo zrušením Platformy rozhodnutím správní rady
společnosti
Práva členů:
- právo účastnit se a vystupovat na členských setkáních; člen-právnická osoba
se účastní prostřednictvím pověřené fyzické osoby
- právo používat označení „Člen Asociace společenské odpovědnosti“
a logo A-CSR dle logomanuálu k jeho užití
- právo realizovat se souhlasem správní rady společnosti vlastní aktivity
„pod hlavičkou“ společnosti

Povinnosti členů:
- povinnost dodržovat stanovená a zveřejněná pravidla Platformy, základní
dokumenty a směrnice společnosti
- povinnost informovat neprodleně správní radu společnosti o všech
relevantních skutečnostech týkajících se člena Platformy, které by mohly
jakkoliv ohrozit dobré jméno nebo efektivní fungování Platformy,
a nebo společnosti
Článek IV Hospodaření
1. Platforma jako organizační jednotka společnosti nedisponuje vlastními
prostředky pro samostatné hospodaření.
2. Náklady na činnost Platformy hradí společnost.
Článek V Závěrečná ustanovení
1. Statut nebo jeho případné změny vstupují v platnost vždy okamžikem
schválení správní radou společnosti.

Tento statut nabývá účinnosti schválením správní rady dne 3. července 2017.
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