
Podpis Charty Země 
Podpis Charty Země jednotlivce či organizací značí závazek k duchu a cílům 
dokumentu. Značí, že podepsaní hodlají užívat Chartu Země způsobem, který je 
vhodný jejich situaci. Podpis také znamená závazek pracovat k zavádění hodnot 
a principů Charty Země a připravenost spolupracovat s ostatními v tomto úsilí. 
 
Je mnoho dalších způsobů, kterými mohou ti, co Chartu Země podepsali, 
pomáhat v cílech Iniciativy Charta Země. Organizace může například používat 
tento dokument k vyhodnocování své činnosti a upravovat jí tak, aby lépe 
odrážela principy Charty Země, a může připojit Chartu Země ke svému 
vzdělávacímu programu. 
 
Podpis Charty Země je umožněn komukoli a jakékoli instituci. Mezinárodní 
sdružení Charta Země se společně snaží ověřovat podpisy a předpokládá, že 
podpis zahrnuje souhlas, že podepsaný může být veřejně identifikován jako 
stvrzující Chartu Země. 
 
Prohlášení podepisujícího: 
 
Můžete Chartu Země podepsat on-line nebo můžete prohlášení o podpisu zaslat. 
Můžete použít následující vzor: 
 
„Já, nebo my, níže podepsaní, souhlasíme s Chartou Země.  Přijímáme ducha a 
cíle dokumentu. Zavazujeme se připojit ke globálnímu partnerství za 
spravedlivý, trvale udržitelný a mírumilovný svět, zavazujeme se k práci pro 
uskutečňování hodnot a principů Charty Země.“ 
 
Navíc se očekává, že podepsaný bude 

1. aktivně Chartu Země uvádět do života a dodržovat Vodítka pro činnost 
2. přispívat Iniciativě Charta Země a činnostem inspirovaným Chartou 

Země jakýmkoli nejvhodnějším způsobem 
3. zavádět Chartu Země ve své profesionální práci a osobním životě 

 
k podepsání klikněte zde 
 

překlad formuláře: 
 

*First Name: (křestní jméno) 

*Last Name: (příjmení) 

*E-mail: 
 

*Gender: (muž/male, žena/female) 

*Type of Endorsement: Individual  

http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Endorsement%20Form


Organizational 
(typ podpisu – jednotlivec, organizace) 

 

Jen u organizace: 
Organization: (jméno organizace) 
Position: (postavení) 
*Sector/Category: (vyberte z následujících) 
 
business/obchod 
education general/ vzdělávání obecné 
education school/ vzdělávání školní 
education university/ vzdělávání vysokoškolské 
faith, religion / víra, náboženství 
government agency/ vládní působnost 
NGO/ nevládní organizace 
youth organization/ organizace mládeže 
others/ ostatní) 
 

Address: (adresa) 

*City: (město) 

*State/Province: (kraj) 

Zip/Postal Code: (PSČ) 

*Country: (země – vybrat Czech Republic) 

*Region:: (vybrat: Europe and Central Asia – Evropa a Střední Asie) 

 
Telefon a fax:   

  (nepovinné) 
 
STISKNI : Add 


