Pravidla fungování koalice PRO 3R
 Koalice je volným uskupením občanských iniciativ, nemá právní subjektivitu.
 Členem koalice se nemohou stát jednotlivci, pouze občanské iniciativy.
 Členem koalice se iniciativa stává podpisem prohlášení koalice PRO 3R a na základě potvrzení přijetí od
členů stávajících.
 Koalici nabízí dvojí členství. Členství řádné a přidružené.
 Členství přidružené se zavádí pro organizace, které nemají kapacitu účastnit se vnitřních rozhodovacích
procesů koalice, ale i přes to chtějí vyjádřit svůj souhlas s prohlášením koalice a zapojit se do e-mailové
konference koalice PRO 3R. Členství přidružené se zakládá z ryze praktických důvodů, aby nedocházelo
ke zdržování rozhodovacích procesů koalice. Přihlášení k tomuto členství je dobrovolné.
 Členství plnohodnotné se zakládá pro iniciativy, které se chtějí aktivně účastnit na tvorbě výstupů
koalice a rozhodování v rámci koalice.
 Členové koalice mají právo pod záštitou koalice vydávat materiály a pořádat veřejné akce pod
podmínkou předchozí diskuse a konsenzuálního schválení výstupu všemi řádnými členy koalice.
 Členové koalice mají právo přihlásit se do e-mailové konference PRO 3R, a prostřednictvím této
komunikovat s osobními členy v rámci tématu, kterému se koalice věnuje.
 Výstup pod záštitou koalice musí být v plném souladu s prohlášením koalice, musí být schválen všemi
řadami členy koalice.
 Schvalování výstupu koalice probíhá prostřednictvím e-mailové konference PRO 3R.
 Schvalování výstupu koalice probíhá formou konsenzu. Tzn., že všichni řádní členové musí výstup
odsouhlasit. Stačí jediný nesouhlas a výstup nemůže být v navrhované podobě vydán. Navrhující
organizace tedy může svůj výstup upravit na základě připomínek členů koalice a předložit jej
opakovaně, až dojde ke konsenzu. Výstup nelze odmítnout bez uvedení důvodu či věcné připomínky.
 Člen koalice může z koalice vystoupit sestavením prohlášení o výstupu z koalice.
 Člen koalice může být z koalice vyloučen na základě porušení vnitřních pravidel koalice, na základě
konsenzuálního rozhodnutí řádných členů koalice.

Stávající členové koalice:
Organizace

sídlo

jméno zástupce

pozice zástupce

Arnika

Praha 3

RNDr. Jindřich Petrlík

předseda

Program Odpady Hnutí DUHA

Brno

Ing. Ivo Kropáček

vedoucí programu

OPS, o.s.

Havířov

Jan Nezhyba

předseda sdružení

Krajská organizace Strany zelených
Vysočina rozvoj obce
Sdružení pro udržitelný

Jihlava

Ing. Jiří Pykal

první místopředseda

Chotíkov

Kateřina Moučková

členka výboru

Chotíkov
Za krásný
Žacléř

Žacléř

Jiří Jirásek

místopředseda

Plzeňané proti spalovně Chotíkov

Chotíkov

Mgr. Markéta Balcarová

členka výboru

Lidi pro Liberec

Liberec

Mgr. Zuzana Tachovská

předsedkyně sdružení

