1% para a conservação de orquídeas "boa fé" Acordo de Sociedades Orchid
Objetivo: Levantar o dinheiro ea consciência para a conservação in situ da orquídea.
Cumprimento de Participação:
Doação: Uma sociedade da orquídea concorda em doar 1% ou mais da receita líquida de cada ano para
a organização de conservação in situ da orquídea ou um projeto de sua escolha. Na conservação de
orquídeas in situ é definida pelos critérios do Anexo B (Aprovado Organizações). O critério é um conceito
amplo de conservação de orquídeas no local da compra de habitat para a investigação que suporta a
conservação in situ da orquídea.
Sociedades orchid também pode contribuir para a sua própria in situ projetos de conservação de
orquídeas. Um quarto (0,25%) de 1% pode ser primeiro doações não‐monetárias, incluindo o
voluntariado. Placas Orchid Society irá determinar o valor justo de mercado de todas as doações não‐
monetárias.
Doações acima de 1% pode ser qualquer combinação de política monetária e não‐monetária.
Doação inicial e continuada: Uma sociedade da orquídea concorda em fazer doações para organizações
aprovado (Anexo B), durante cada um dos seus exercícios, ou no prazo de 60 (sessenta) dias após o
término de cada ano fiscal, em montante não inferior a um por cento (1%) de sua receita líquida ("One
Percent Doação"), de acordo com o calendário a seguir.
(A) Participar Data ocorre dentro dos primeiros seis meses. Se a data de adesão de uma sociedade
orquídea cai nos primeiros 6 (seis) meses do ano fiscal de uma sociedade da orquídea, a
sociedade da orquídea deve fazer as doações a partir desse ano fiscal.
(B) Participar ocorre após os primeiros seis meses. Se a data de adesão cai após os primeiros 6
(seis) meses do ano fiscal de uma sociedade da orquídea, a sociedade da orquídea deve fazer as
doações para o ano fiscal imediatamente seguinte ao ano fiscal que se juntou. No entanto, eles
podem fazer doações no ano fiscal que se juntam dentro
Reporting de Doação: Orchid Sociedades relatório do montante da sua doação e do destinatário
durante um ano fiscal para o administrador. Estas informações serão mantidas sob sigilo. Só vai ser
usado em um total geral de promoção ao encorajar outras organizações a participar da coalizão e para
medir como a coalizão estão fazendo.
Use Marcas: Uma sociedade que participam da orquídea pode usar a 1% para Orchid Conservation logo
para as vendas de plantas, shows, e sempre que necessário. 1% para banners Orchid Conservação e
arquivos digitais estão disponíveis. Peça ao administrador. Se a sociedade participar orquídea tem um
site do Orchid Conservation Coalition pede que a sociedade da orquídea utilizar o logotipo do site eo link
para o website Orchid Conservation Coalition.
Determinação de Realização: Placa de uma sociedade da orquídea é o único determinante de que a
sociedade tenha cumprido a 1% para Orchid Conservation "Boa Fé" Acordo de Orchid Societies.
Nenhum Taxa: Para além da realização de participação acima não há nenhuma taxa. 1% para a
Conservação ea Orchid Orchid Conservation Coalition não aceitar qualquer dinheiro.
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ANEXO B
Organizações Aprovadas
Critérios para definir o que uma contribuição para o cumprimento de 1% para Orchid Conservation.
A premissa subjacente, seguindo os critérios é dar ao espírito do que os critérios está tentando realizar.
Conservação ex situ de orquídeas:
Organizações sem fins lucrativos que tem uma coleção de espécies de orquídeas com as quais eles têm
um programa de propagação activa e organizada a partir da qual ambos vender ou dar livremente as
orquídeas resultando espécies. A propagação é feita vegetativamente e das sementes resultantes da
polinização de orquídeas sua espécie. Nem o trabalho de laboratório, nem o aumento de mudas
necessariamente tem que ser feito pela organização sem fins lucrativos.
A premissa subjacente a este critério de conservação ex situ de orquídeas é que uma coleção de
espécies de orquídeas não é conservação, mas de forma activa de propagação e disseminação de
espécies de orquídeas para o público aumenta a disponibilidade no mercado e reduz a necessidade de
recolher (legal ou ilegal) orquídeas de seu habitat natural. Enquanto a educação de conservação de
orquídeas é importante, não basta apenas ter um impacto na conservação de orquídeas in situ.
Na conservação de orquídeas in situ:
1. Organizações sem fins lucrativos que comprar diretamente ou trabalhar com outras sem fins
lucrativos ou órgãos do governo para comprar habitat de orquídeas em que espécies nativas de
orquídeas existe. Despesas também pode ir para lobby para comprar, pesquisar e avaliar habitat de
orquídeas para a conservação, manutenção e proteção do habitat de orquídeas.
2. Organizações sem fins lucrativos que comprar diretamente ou trabalhar com outras sem fins
lucrativos ou órgãos do governo para comprar habitat de orquídeas em que espécies nativas de
orquídeas serão reintroduzidas em um habitat. As despesas podem ir para lobby, propagação e cultivo
das espécies reintroduzidas orquídea, pesquisa e avaliação de habitat para a reintrodução de orquídeas,
manutenção e proteção do habitat de orquídeas.
3. Uma organização sem fins lucrativos que concede a sua principal função opiniões e dinheiro prêmios
para projetos de conservação de orquídeas, conforme descrito no resto destes critérios. Esta
organização sem fins lucrativos devem doar 70% ou mais do dinheiro que arrecada para a conservação
de orquídeas, conforme descrito no resto destes critérios. Isso deixa 30% para despesas gerais,
educação para a conservação de orquídeas, e outras coisas. Se a doação vai para uma comissão de
conservação de uma grande organização de orquídeas, em seguida, que a menos que 1% deve ir para a
conservação de orquídeas, tal como estipulado no resto dos critérios.
4. As despesas de reintrodução de espécies de orquídeas ou a manutenção de habitats de orquídeas já
está protegido.
5. As compras de bens ou direitos que, directa garantir a protecção da manutenção das condições que
torna o ambiente adequado para a sua proteção contínua in situ um habitat protegido orquídea.
Exemplos: A compra de direito de qualquer desmatamento ou extração de minerais, petróleo ou água, e
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à compra de um terreno para uma barreira de proteção em torno do habitat, ou para manter uma zona
húmida de ser drenado, ou seja um rio represado.
6. O estudo, a protecção do habitat, e suporta ambientais necessárias para a protecção ou a
reintrodução de um polinizador de orquídeas em que as orquídeas são protegidas do polinizador na
proximidade razoável.
A premissa subjacente a estes critérios de conservação in situ da orquídea é proteger orquídeas em seu
habitat natural, o habitat e seus polinizadores. O habitat da orquídea não tem a propriedade de um sem
fins lucrativos, mas tem de ser protegido da destruição em perpetuidade. O habitat da orquídea não
tem que ter um "raro" orquídea em seus limites.
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