“Jsem jako kapka vody na kameni. Tak dlouho kapu na to samé místo, až se na něm objeví
otisk. A přesně tak se otisknu i do srdcí mnoha a mnoha lidí.” /Rigoberta Menchú Tum/
“Rigoberta Menchů Tum, quatemalská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru, velmi dobře ví, jak slabý je hlas chudé ženy z venkova.
Ví však i to, že když se k jednomu slabému, ale vytrvalému hlasu přidají další, bude je slyšet mnohem více. Hlasy lidí jsou jako kapky.
Téměř neviditelné, neuchopitelné, jemné. Když je však necháme kapat na tvrdý kámen, vyhloubí v něm jamku. A když vytrvají a
nepřestanou, vyhloubí hlubokou rýhu, vymelou koryto potoka a ty nejvytrvalejší podemelou a naruší kopce či skaliska, která se zdají
nepokořitelná.” (Kapky na kameni, 2015)
A stejně tak to vnímáme my. Víme, že jsou u nás už desítky iniciativ, organizací, zemědělců a tisíce jednotlivců, kteří mají na srdci zdraví
naší krajiny a každý den pro její zdraví sami něco dělají. Jsou jako kapky na kameni, které vytrvale kapají každý den na to samé místo.
Chceme, aby se stal z jednolivých kapek pramínek, potok a řeka… Chceme jednotlivce i organizace propojit do KPZkoALICE, která bude
mít silný hlas a otiskne se do srdcí mnoha a mnoha lidí. Přidáte se k nám?

KPZkoALICE
PREAMBULE

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Jsme spotřebitelé, jsme zemědělci, kteří chtějí
pečovat o Zemi, na základě vzájemnosti,
spolupráce, solidarity, péče, chceme přinášet a
jíst dobré jídlo, které přináší život nám, půdě,
zvířatům i okolnímu světu, rozhodli jsme se pro
komunitou podporované zemědělství, které
chceme společně rozvíjet a posilovat.

Členem se může stát jednotlivec, skupina jednotlivců, spolek či jiná nezisková
právní forma či farma (OSVČ či jiná právní forma zemědělského podniku), která
se hlásí k hodnotám KPZ a organizuje odbyt faremní produkce podílníkům
formou KPZ.
Jak se stát členem? Přihlášku k členství lze podat na stanoveném online
formuláři. Přihlášku následně posoudí Rada (viz níže) která ji může buď přijmout
či odmítnout. Po přijetí přihlášky se žadatel stává členem a přijímá podmínky
společenství stanovené tímto
Členský příspěvek je stanoven tímto statusem následovně:
-

CÍLE
Cílem koalice je propojovat zemědělce a spotřebitele zapojené do iniciativ KPZ
a jim podobných potravinových iniciativ tak, aby mezi sebou mohli sdílet
zkušenost a vytvářet společenství, a zároveň propagovat, posilovat a rozvíjet
iniciativy KPZ v ČR a zapojovat je do celoevropského dění. Síť je založena s
cílem podporovat vzájemnou solidaritu a podporu mezi jednotlivými iniciativami.

HODNOTY
Členové koalice KPZ prohlašují, že jejich jednání bude založeno na těchto
hodnotách:

Přímý vztah producent-spotřebitel a místní produkce
Směřujeme k vytváření místních potravinových systémů založených na
solidaritě, spravedlivých cenách, krátkých dodavatelských řetězcích a silných
vztazích mezi producenty a spotřebiteli.

Demokratické, participativní rozhodování a spolupráce
Naším cílem je spolupráce založena na inkluzivitě a konsensuálním
rozhodování, a to na všech úrovních. Všichni lidé by měli mít možnost podílet
se na rozhodování o podobě našeho potravinového systému.

Šetrný a odpovědný vztah ke krajině
Směřujeme ke způsobům hospodaření a zpracování potravin, které poskytují
zdravé a bezpečné potraviny dostupné všem a současně šetrně hospodaří s
přírodními zdroji s respektem ke zvířatům, rostlinám a přírodě jako celku.

Férovost a transparentnost
Podporujeme důstojné pracovní a sociální podmínky lidí pracujících v
zemědělství. Směřujeme k férovým a transparentním vztahům mezi lidmi v
rámci potravinového systému.

Veřejné statky
Jsme přesvědčeni, že půda, voda, osiva a další jsou veřejnými statky, o něž je
třeba odpovědně pečovat a jež nemají být prostředkem vytváření soukromého
zisku bez ohledu na veřejný zájem.

Zajímá vás, co se bude dít dál?
Chcete se zapojit?
Napište nám na
kpzkoalice@asociaceampi.cz

-

Komunita KPZ/komunitní zahrada: 30 Kč měsíčně / člen
Farma napojená na KPZ: 30 Kč měsíčně / člen
Farma bez KPZ: 1000,- Kč ročně
Jednotlivec: 200,- Kč ročně

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. je zakladatelem koalice,
poskytuje jí administrativní zázemí a podporu, nerozhoduje však o jejích
provozních záležitostech. Pověřenec asociace má vždy jeden hlas na
Shromáždění členů a je vždy jedním z členů Rady.
Shromáždění členů, je nejvyšším orgánem koalice, každý právoplatný člen má
právo se shromáždění účastnit, hlasovat na shromáždění a být volen do Rady.
Shromáždění členů rozhoduje o výši členského příspěvku a využití vybraných
příspěvků. Volí ze svého středu 4 zástupce do Rady. Shromáždění se schází
alespoň jedenkrát ročně na výzvu Rady.
Rada koalice sestává z jednoho pověřence Asociace místních potravinových
iniciativ a dalších čtyř zástupců členů, kteří jsou voleni Shromážděním členů na
základě návrhu jednoho či více z členů. Funkční období členů Rady je dvouleté,
člen rady může sloužit v Radě pouze dvě funkční období po sobě. Rada řídí
koalici mezi Shromážděními členů a dohlíží o využití členských příspěvků dle
plánu schváleného Shromážděním členů. Prvními členy Rady jsou: XXX
Rozhodování všech orgánů koalice je založeno na konsensu, žádné rozhodnutí
nemůže být přijato proti vůli kteréhokoliv z členů.

CO SPOLEČENSTVÍ PŘINÁŠÍ
Koalice je svobodným společenstvím lidí se společným záměrem. Svým členům
bude podle možností a ročního plánu přinášet následující:
- Pravidelné semináře pro koordinátory a zemědělce (semináře, online
webináře, ad.).
- Webové stránky KPZ info (s pravidelnými aktualitami, databází materiálů ke
stažení, adresářem KPZko).
- Propojování zemědělců a spotřebitelů (prostřednictvím rozvinutých sociálních
sítí, online adresáře KPZko či mailového zpravodaje).
- Balíčky informací - jak začít s KPZkou pro zemědělce a koordinátory.
- Školení a mentoring pro koordinátory KPZko i zemědělce.
- Koordinace spolupráce mezi členy i s dalšími potenciálními partnery navenek.

Toto je návrh statutu představeného v Praze dne 14. 2. 2020, který bude
předmětem další diskuse s vámi, členy KPZ, koordinátory i zemědělci.

Asociace místních potravinových iniciativ, www.asociaceampi.cz, www.kpzinfo.cz

