
DEKLARACE ČLENSTVÍ 
V ČESKÉM KULTURNÍM NETWORKU NOVÁ SÍŤ  

 
Nová síť z.s. (správce českého kulturního networku Nová síť) 

IČ 26679621 

se sídlem Osadní 26, Praha 7, 170 00 

zastoupena předsedkyní  Adrianou Světlíkovou  

(dále jen „ koordinátor“)  

a 

………………….. 

IČ: ………………………………… 

se sídlem:  ……………………… 

zastoupené: ……………………. 

 
(dále jen „člen“) 
 

tímto vyhlašují 

členství v českém kulturním networku Nová síť 

POSLÁNÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ (dále jen 

„Networku“) 
Spojujeme lidi a organizace tak, aby tvorba a živé umění byly organickou součástí běžného 

života. Podporou kreativity a svobodného jednání se podílíme na rozvoji současného umění i 

občanské společnosti v regionech ČR i v zahraničí. 

CÍLE NETWORKU  
 Oživování lokální kultury a výchova diváka 

 Podpora kulturní diverzity 

 Podpora živého umění 

 Podpora profesionalizace nově vznikajících skupin a začínajících umělců 



 Networking  

1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ – PODMÍNKY 

A. ČLENEM NETWORKU  JE ORGANIZACE, KTERÁ 
1. je nezisková nebo veřejně prospěšná, či poskytující veřejnou službu,  

2. je činná v oblasti kultury minimálně 2 roky, 

3. její zástupci se účastní celoregionálních setkání minimálně 1 x ročně, 

4. na základě dohody ve spolupráci s Novou sítí z.s. realizuje minimálně jednou ročně 

jednu z následujících možných aktivit: 

- hostí rezidenční tvůrčí pobyt na základě výzvy Nové sítě z.s., 

- hostí rezidenční tvůrčí pobyt na základě své výzvy sdílený v rámci Nové sítě z.s., 

- na základě dohody organizuje Malou inventuru v regionech, 

- hostí celoregionální setkání Networku - poskytne zázemí, 

- hostí  tour zahraničního projektu spolupracujícího s Novou sítí z.s.,  

- hostí minimálně jednou ročně projekt z programu Nová krev na scéně, na jehož 

výběru se po dohodě podílí, 

- hostí členy Networku na akcích, které pořádá, 

5. je po dohodě konzultantem při výběru hlavního programu festivalu Malá inventura, 

tvůrčích rezidenčních pobytů a nominacích cen Česká divadelní DNA,  

6.  řídí se PR manuálem pro spolupráci s Novou sítí z.s. /zaslaným min. jednou za rok 

v aktualizované podobě -  používání log, formulací apod./, 

7. vystupuje jako člen Networku ve styku s širokou veřejností a ctí její dobré jméno,  

8. je vázán mlčenlivostí o informacích, které jsou označeny Networkem za neveřejné / 

například osobního, finančního a organizačního rázu/, 

9. bez prodlení informuje o zásadních personálních změnách a směřování organizace. 

B. SPRÁVCE NETWORKU (Nová síť z.s.) ZAJIŠŤUJE NÁSLEDUJÍCÍ  
1. poskytuje bezplatné konzultace v oblastech grantů, produkce a dramaturgie 

kulturní akcí / projektů, 

2. po dohodě aktivně zastupuje členy na úrovni státní správy, odborné i laické 

veřejnosti, případně působí jako mediátor,  

3.  vypisuje otevřené výzvy na tvůrčí rezidenční pobyty, výběr předkládá členům a 

spolufinancuje jejich realizaci v rámci Networku, pokud je úspěšný v grantových 

řízeních, 

4. vypisuje otevřenou výzvu do programu Nová krev na scéně a ve spolupráci s členy  

vybírá projekty, které dále spolufinancuje /cirkuluje/  v rámci Networku i mimo něj, 

5. realizuje a spolufinancuje celoregionální tour zahraničního projektu, na základě 

výběru členů Networku, pokud je úspěšný v grantových řízeních, 

6. pořádá a na základě dohody s členem financuje Malé inventury v regionech a podílí 

se na jejich produkci a dramaturgii, 

7. produkčně zajišťuje, pořádá, financuje celoregionální meeting Networku / 

nejméně jednou ročně/, 

8. zajišťuje medializaci a propagaci Networku  a na základě dohody i dílčích aktivit 

členů, včetně Malé inventury v regionech, 



9. poskytuje bezplatně ubytování a vstupy / na max. 4 dny pro 2 zástupce člena / na 

festival Malá inventura Praha a v regionech, zprostředkovává prosíťování s hosty 

festivalu, 

10. vydává aktualizovaný katalog Networku, a to minimálně 1 x za 2 roky. 

C. ČLENSTVÍ V NETWORKU 
1. O členství v Networku se žádá zasláním písemné žádosti Členům a následně prezentací 

na společném meetingu. Členové se do Networku přijímají 1x za rok. 

2. Nový člen je přijat na základě hlasování celého Networku / elektronicky či osobně/, a to 

při vyslovení souhlasu minimálně dvou třetin stávajících členů. 

3. Podpisem Deklarace se kandidující organizace stává členem Networku, a to na dobu 

neurčitou. 

4. Členský poplatek je 100 Kč za měsíc (1200 Kč/rok). Při přijetí v průběhu roku je 

započítávána poměrná část. 

5. Členství je možné ze strany člena ukončit kdykoli, a to písemně a s okamžitou platností. 

6. Členství lze vypovědět na základě hlasování celého Networku / elektronicky či osobně/ a 

vyslovení nedůvěry minimálně dvou třetin stávajících členů. 

D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tato Deklarace má charakter ujištění členů o shodných úmyslech při zajišťování 

společných cílů. Stanovení jednotlivých práv a povinností bude předmětem vždy 

samostatné dohody, jejíž uzavření je podmínkou pro realizaci dalších společných 

aktivit. 

2. Členství se nedá nárokovat a neplyne z něj žádná právní odpovědnost. 

3. Tato Deklarace je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom výtisku pro každého 

signatáře Networku. 

 

 

 

 

V Praze dne ............................ 

 

 

 

..........................................................                                             ................................................. 

           Člen       Nová síť z.s.  


