Naše vize

Hodnoty & vize Kolibříka
Určení kategorií
Určení kategorií probíhá na základě pravidel kodexu
etiky a charakternosti.
Tento kodex je základní listinou Kolibřík energie a definuje jeho
chování ve společnosti.

Založte projekt

Užívejte si profit

Kodex
DEFINICE SPOLEČENSKÉ VÝZNAMNOSTI

AKTIVACE PROJEKTU

Co a jak je společensky významné a může mít dosah pro přítomnou
i budoucí generaci je posuzováno podle těchto kritérií.
a) jaký je dopad činnosti na přírodu a životní prostředí,
b) pro jak velkou část společnosti může mít projekt přínos,
c) obnovitelnost zdrojů, které jsou k projektu potřeba využít,
d) jaké organizace se do projektu zapojují,

a)

ZÁSADY CHARAKTERNOSTI KOLIBŘÍKA
a)
b)
c)
d)
e)

řídí se srdcem, jelikož jeho srdce bije až 90x za vteřinu
je v naprostém souladu s přírodou
čistota, nezávislost a udržitelnost jsou jeho klíčovými vlastnostmi
komunikace je pro něj základem úspěchu
jeho aktivity hledají dlouhodobou obnovitelnost, která je základní
hodnotou pro udržitelnost

PRAVIDLA KOMUNITNÍCH PROJEKTŮ
a)
b)
c)
d)
e)

komunita je zaštítěna řádně fungující organizací na území ČR
komunita umí se svými členy komunikovat
komunita je vedena transparentně a má svá etická pravidla, která
jsou přínosem pro společnost
komunita pracuje na svém rozvoji
komunita hospodaří s prostředky ve prospěch celé společnosti

b)

c)
d)
e)

Kolibřík z kapacitních důvodů spouští max. 10 projektů každých 6 měsíců,
a to k 1. 1. a k 1. 7. (uzávěrka vždy 30 dní před termínem)
Každý projekt má svoji unikátní ideu, která je definována prostřednictvím
smluvního vztahu a Kolibřík ve spolupráci s komunitou činí kroky k jejímu
naplnění,
Komunitní projekt má svá kritéria úspěšnosti, která sledujeme, abychom
věděli, že jsme na správné cestě k naplnění idey,
V rámci projektu je spuštěna informační kampaň, jejíž cílem je zapojit
členy komunity i širokou veřejnost,
Projekt má svůj transparentní web, kde může každý sledovat jeho průběh.

JAK SE ZAPOJIT
a)

Komunita s projektovým manažerem sestaví scénář projektu, které
odpovídá současné vizi a zájmům komunity => stačí, když nám komunita
napíše svůj příběh a budeme s ním dále pracovat.
Stačí nás kontaktovat.

Napište nám
info@kolibrik-energie.cz

Zavolejte na (Po–Pá 8.00 – 16.30)
+420 530 300 333

