JAK ZÍSKÁVÁME PENÍZE?
Chceme být příkladem ekologické
a sociální odpovědnosti. Přísnými
etickými zásadami se proto
řídíme i při získávání financí.
Nespolupracujeme například
s firmami, které poškozují životní
prostředí a nerespektují lidská
práva. Naší prioritou je získávat
podporu od lidí – od tisíců
drobných dárců. Respekt k našim
dárcům, partnerství a promýšlení
každého výdaje jsou důležitými
prvky organizační kultury. Vedeme
důslednou finanční kontrolu
a nezávislý audit našeho účetnictví
je samozřejmostí.

DALŠÍ ÚSPĚCH
MŮŽE BÝT NÁŠ SPOLEČNÝ
V naší práci dosahujeme úspěchů
i díky pomoci lidí, jako jste vy.
Zkuste to ještě dnes zde:
darce.hnutiduha.cz. Děkujeme!
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Jsme ekologická organizace,
která prosazuje zdravé
prostředí pro život,
pestrou přírodu a chytrou
ekonomiku.

O CO NÁM JDE?
Prosazujeme řešení, která zajistí
zdravé prostředí pro každého z nás.
Chceme, aby si lidé a obce mohli
vyrábět vlastní čistou energii,
usilujeme o čistý vzduch, potraviny
bez toxických látek a lepší recyklaci
odpadu namísto skládek a spaloven.
Chceme pestrou českou krajinu
s místy ponechanými divoké přírodě,
ale přístupnými lidem. Usilujeme
o zdravé hospodaření v lesích
i v zemědělské krajině a o návrat
velkých šelem na naše území.
Prosazujeme, aby lidé měli právo
vyjádřit se ke stavbám za svými
domovy, a podporujeme rozvoj
demokratické občanské společnosti.
Pomáháme propojovat farmáře
s jejich zákazníky a nabízíme tipy, jak
si vybrat zdravější zboží, jak se dostat
k čerstvým potravinám nebo jak
šetrněji cestovat.

CO NABÍZÍME?
Navrhujeme praktická a účinná
ekologická řešení, která zlepší život
každého z nás, a jednáme o nich
s úřady, ministry či poslanci. Vždy
máme k dispozici podložená fakta:
naši experti připravují studie
a analýzy, návrhy změn zákonů či
jiných pravidel a spolupracují na nich
s dalšími odborníky i vědci. Pravidelně
informujeme veřejnost i novináře:
sledujeme a komentujeme ekologická
témata, upozorňujeme na ohrožení
přírody a životního prostředí
a předkládáme řešení.
Pořádáme odborné exkurze,
debatujeme s veřejností a vydáváme
informační publikace. Aktivně
zapojujeme veřejnost do naší
práce a vedeme kampaně směřující
k prosazení potřebných změn.
Spolupracujeme s řadou partnerů:
s obcemi či kraji, vědci, firmami a mnoha
dalšími. Přitom důsledně dbáme na svoji
nezávislost. Nebojíme se kritizovat
mocné a vlivné firmy či politiky.

JAK FUNGUJEME?
Tím nejcennějším, co v Hnutí DUHA
máme, jsou naši lidé: schopní,
zkušení, kompetentní, s nasazením
pracující dobrovolníci, zaměstnanci
či spolupracovníci – a samozřejmě
i ochotní podporovatelé, bez kterých
by naše práce nebyla možná. Při
práci klademe velký důraz na pohodu
zaměstnanců a dobrovolníků
a respektujeme jejich možnosti
i rodinné či soukromé závazky.
Pracujeme s komplikovanými
odbornými tématy. Hnutí DUHA tvoří
svobodní lidé s vlastním úsudkem.
Nevyšším orgánem je rada, kterou
volí členové organizace. Strategie
Hnutí DUHA vzniká v demokratické
diskuzi. Jsme hrdí na to, že jsme
součástí největší světové sítě
ekologických organizací – Friends of
the Earth.

