Štatút platformy mimovládnych organizácií
na podporu komunikácie s verejnou správou.
Čl. 1
Preambula
Platforma na podporu komunikácie s verejnou správou (ďalej len „Platforma“) je pracovné
zoskupenie mimovládnych organizácií ( MVO ) zamerané na zvyšovanie kvality komunikácie
v regióne a na jej inovácie.
Čl. 2
Poslanie Platformy
1. Platforma je odrazom dobrovoľnej vôle MVO pôsobiť v oblasti komunikácie verejnej
správy s verejnosťou, MVO, a súkromným sektorom za účelom jej skvalitňovania.
2. Platforma umožňuje vytváranie a monitorovanie nástrojov a iniciatív v oblasti
komunikácie.
3. Platforma spolupracuje pri príprave návrhov strategických, koncepčných a programových
materiálov v oblasti komunikácie, s cieľom zvyšovať kvalitu verejných politík v tejto oblasti.
4. Platforma slúži na výmenu skúseností z praxe a odborných poznatkov v oblasti
komunikácie.
Čl. 3
Činnosť Platformy
1. Platforma pôsobí na území Žilinského samosprávneho kraja.
2. Členom Platformy sa môže stať organizácia mimovládneho verejného sektoru zaoberajúca
sa určitou odbornou, alebo záujmovou činnosťou v oblasti komunikácie. (ďalej jen člen).
3. Členom platformy sa MVO stáva, ak jej štatutárny zástupca svojim podpisom potvrdí
písomnú prihlášku za člena Platformy.
4. Platforma sa podieľa na realizácii projektu TAVES – tlačová agentúra verejnej správy,
ktorej realizátorom je občianske združenia INICIATÍVA. Predseda OZ INICIATÍVA je
zároveň aj predsedom Platformy.
5. Predseda Platformy si vyberá podpredsedu Platformy zo štatutárov jej členov.
6. Organizáciu, činnosť a výstupy Platformy zaisťuje predseda platformy, prípadne
podpredseda platformy.
5. Člen Platformy môže:
a) vyjadriť názor či stanovisko k činnosti Platformy
b) podávať pripomienky, námety a návrhy k činnosti Platformy
c) aktívne sa podieľať na činnosti Platformy
d) mať prístup k informáciám o iniciatívach a postupoch Platformy
e) mať prístup k výstupom Platformy.
6. Člen sa môže kedykoľvek vzdať svojho členstva ja bez udania dôvodu.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1) Zmeny štatútu platformy sa uskutočňujú aktualizáciou štatútu, ktorú navrhuje predseda
platformy. Po schválení členmi platformy sa aktualizácia štatútu stáva platnou.
2) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 13. mája 2019.

