Gyógyult Fiatalok Klubja
Alapszabály
Preambulum
A gyermekkori daganatos, leukémiás betegségből gyógyult fiatalok a Kiskőrösön, 2014.
február 14-én tartott alakuló Klubgyűlésen az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
kezdeményezésére, egymás támogatása, az egymás közötti kapcsolattartás intézményesített
kereteinek biztosítására az alábbi alapszabályt alkotják:
Rendelkezések
1. a Gyógyult Fiatalok Klubjának (a továbbiakban: Klub) tagságát alkotják, azok a
természetes személyek, akik gyermekkori daganatos, leukémiás betegségből gyógyultak és
korábbi betegtársaikkal való intézményesített kapcsolattartás érdekében a jelen alapszabály
szerint a Klubba belépnek A jelen alapszabály a Klub tagjaira vonatkozóan tartalmaz
rendelkezéseket.
2. A Klub az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány részeként működő, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.
3. Székhely: 6200 Kiskőrös, Mező utca 16.
4. Iroda: 1094 Budapest, Angyal utca 36.
5.1. A Klub célja és feladata:
a) A Klub célja elsősorban a gyermekkori daganatos, leukémiás betegségből gyógyult
fiatalok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése, támogatása, az érdekeik
képviselete, továbbá a hátrányos helyzetű, testi-lelki sérült társaik társadalmi
esélyegyenlőségének, munkaerő-piaci részvételének elősegítése, egymás informálása.
b) Együttműködés az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal a daganatos,
leukémiás gyermekek gyógyulásának, életminőségük javításának segítése érdekében.
c) A Klub tagjai és a nyilvánosság a folyamatos tájékoztatása, összejövetelek és
tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása.
d) A Klub tagjainak feladata közös kirándulások, üdülések, táborozások szervezése.
e) A Klub feladata javaslatok előterjesztése az illetékes állami szervekhez és
szervezetekhez az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány közreműködésével a
daganatos, leukémiás betegségből gyógyult fiatalokat érintő ügyekben.
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5.2. A Klub célját és feladatát az alábbi eszközökkel valósítja meg:
a) szellemi és anyagi erőforrások felkutatásával és felhasználásával a klubtagok
gondjainak enyhítése érdekében,
b) együttműködés az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal,
c) minden egyéb olyan eszközzel, amely alkalmas célkitűzéseinek eléréséhez.
5.3. A Klub valamennyi testületének üléseiről írásos, hitelesített jegyzőkönyveket és
nyilvántartást kell vezetni, amelyekből a vonatkozó testület döntéseinek tartalma, határozatai,
időpontjuk és hatályuk, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
5.4. A Klub valamennyi testületének döntéseit az érintettekkel - a jegyzőkönyvek alapján –
írásban, postai úton, telefax vagy e-mail - közölni kell.
6. Tagsági viszony
6.1. a.) A Klub rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki gyermekkori onkohematológiai betegségből felgyógyult, és egyetért az Alapszabályban kitűzött célokkal,
vállalja a közreműködést a Klub feladatainak megvalósításában.
A rendes tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkezőket az Elnökség
veszi fel.
6.1. b.) Az Elnökség határozata alapján a Klub pártoló tagja lehet minden olyan természetes,
jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki munkájával vagy szellemi
javaival, ill. anyagi eszközeivel a Klub tevékenységét támogatja.
6.2.1. A rendes tag jogai:
a.) a Klub bármely tisztségére megválasztható,
b.) személyesen részt vehet a Klubgyűlés munkájában, szavazati joggal rendelkezik.
6.2.2. A rendes tag kötelezettségei:
a.) aktívan működjék közre a Klub célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában,
b.) tartsa be az Alapszabály előírásait.
6.3.1. A pártoló tag jogai:
a.) tanácskozási joggal részt vehet a Klubgyűléseken,
b.) javaslatokat, indítványokat tehet a Klub tagságához,
c.) részt vehet a Klub rendezvényein.
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6.3.2. A pártoló tag kötelezettsége: segítse elő a Klub célkitűzéseinek megvalósítását.
6.4.1. A tagság megszűnik:
a.) kilépés
b.) elhalálozás esetén
c.) jogi személyiségű tag jogutód nélküli megszűnésével.
A tag a Klubból az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.
7. A Klub testülete és tisztségviselői: a Klubgyűlés és az Elnökség
7.1. Az Elnökséget az Elnök és 2 fő alelnök alkotják. Az Elnökséget egyszerű többséggel a
Klubgyűlés választja.
Az Elnökség a Klubgyűlés által közvetlenül választott testület, amely két Klubgyűlés között
önállóan irányítja a Klub munkáját, intézi ügyeit. Az Elnökség tagjainak száma 3, a
klubgyűlés egy elnököt és 2 alelnököt választ, akiknek a mandátuma 1 (egy) évre szól.
7.2. Az Elnökség szükség szerint ülésezik.
7.3. Az Elnökség feladatai:







dönt a rendes tagok felvételéről,
előkészíti és összehívja a Klubgyűlést,
gondoskodik a Klubgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a tagság
tevékenységének összehangolásáról,
gondoskodik célok megvalósításához szükséges feladatok ellátásáról,
szervezi és fenntartja a Klub tagjai közötti folyamatos információcserét,
a Klubgyűlések között szervezi a Klub belső életét, a tagok közti szervezeti, szakmai
kapcsolatokat.

7.4. Az Elnök feladatai:



képviseli a Klubot,
az Elnökség döntése alapján összehívja a Klubgyűlést és biztosítja a munkájának,
működésének feltételeit.

8. Klubgyűlés
8.1. A Klubgyűlés a klub legmagasabb szintű képviseleti és döntéshozó szerve. A Klubgyűlést
a Klub rendes tagjai alkotják.
8.2. A Klubgyűlést az Elnökség hívja össze. A Klubgyűlésben minden rendes tag egy
szavazattal rendelkezik. A Klubgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele
+ egy fő jelen van, a tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek.
8.3. A Klubgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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a)
Az
Alapszabály
elfogadása
és
módosítása.
b)
A
Klub
éves
munkatervének
elfogadása.
d) Az elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, beszámoltatása, visszahívása.
A jelen Alapszabályt a Klub 2014. február 14. napján tartott alakuló közgyűlése hagyta
jóvá.
Kiskőrös, 2014. február 14.

