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„KárpátHáló KESZ”

Közösségi Együttműködés a Szépkorúakért

ALAPÍTÓ OKIRAT

A  „KárpátHáló” Közösségi  Együttműködés  a  Szépkorúakért  (a  továbbiakban:
KESZ) alapító okiratát aláíró szervezetek kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy a
Kárpát-medence régióiban élő, időskorú lakosság életkörülményeinek javítása, az
aktív  időskori  élet  megélési  képességének  terjesztése,  a  generációk  közötti
együttműködés érdekében, a life long learning keretében főleg képzési és egyéb
szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzése céljából
hálózati együttműködést hoznak létre.

Az  együttműködésben  a  Kárpát-medence  régió  önkormányzatai,  a  régióban
működő felnőttképző és a felnőttképzési, továbbá a gyermekekkel és fiatalokkal
foglalkozó szervezetek, valamint a szociális, az egészségügyi, a kulturális és a
rekreációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek vehetnek részt. Az alapító okiratot
aláíró szervezeteket az 1. számú melléklet tartalmazza.

A KárpátHáló KESZ küldetése 

A  Kárpát-medence  régióinak  területén  élő,  főleg  időskorú  lakosság
életkörülményeinek  javítása  a  nem  szakmai  célú  képzések  és  egyéb
fejlesztő  szolgáltatások által  közvetített  tudás,  ismeret  és  készségek
révén, és a nemzedékek közti kapcsolat erősítése.

A KárpátHáló KESZ értékrendje

• az időskorúak tisztelete, tapasztalataik hasznosítása
• az aktív, tevékeny időskorú életben vetett hit
• a tudás és az ismeret fejlesztése iránti elkötelezettség
• közösségépítés, közösségfejlesztés iránti elkötelezettség
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• időskorúak társadalmi, szociális helyzetének javítását szolgáló 
önzetlen szolgálat

A KárpátHáló KESZ szervezete

Az alapító okirat nem hoz létre az alapító felektől elkülönülő jogi személyt. Az
alapítók az alapító okirat  aláírásával  kinyilvánítják azt a szándékukat,  hogy az
alapító okiratban megfogalmazott közös tevékenységük koordinálása és végzése
céljából partnerként együttműködnek a KárpátHáló KESZ más tagszervezeteivel
és  a KárpátHáló KESZ  operatív  tevékenységét  végző  mentor  szervezettel  a
KárpátHáló Egyesülettel.

Tevékenységek megvalósítása

A KárpátHáló  KESZ tevékenységében együttműködő  szervezetek  kinyilvánítják
elkötelezettségüket  a  KESZ  küldetése,  értékrendje  és  az  ezekből
megfogalmazható célok iránt.

A KárpátHáló KESZ keretében végzett tevékenységekre az abban közreműködő
tagszervezetek együttműködési szerződést kötnek a KESZ mentor szervezetével,
a  KárpátHáló  Egyesülettel.  A  szerződések  teljesítéséért  a  szerződést  kötő
tagszervezetek önálló felelősséggel tartoznak. 

A KárpátHáló KESZ tevékenységének irányítása

A  KárpátHáló  KESZ  legfelsőbb  irányító  szerve  a  KESZ  Tanácsa.  A  KESZ
Tanácsának munkáját az Elnök vezeti,  akit  e feladat  ellátására a KESZ Tanács
választ  meg  a  tagjai  közül,  három  éves  időtartamra.  A  KESZ  Tanácsába  a
KárpátHáló KESZ tagszervezetei egy-egy tagot delegálnak. A KESZ Tanácsának
tagja még a KárpátHáló Egyesület további egy fő delegáltja is.

Az  operatív  tevékenységet  az  elnök  vezetésével  a  KESZ  Tanács  tagjai  közül
választott  Irányító  Testület  (IT)  végzi  két  tanácsülés  között.  Az  IT  működési
szabályzatát az IT készíti el.

Az  együttműködés  irányításának  részletes  szabályait  a  KárpátHáló  KESZ
Szervezeti Szabályzata (lásd 2. számú melléklet) határozza meg. 
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A KESZ Tanácsának feladatai:

• a KárpátHáló KESZ etikai kódexének összeállítása
• a KárpátHáló KESZ szabályzatainak elfogadása 
• az éves és egyéb munkatervek, cselekvési programok, és a költségtervek

véleményezése
• az  elvégzett  tevékenységek,  a  pénzügyi  beszámolók  és  értékelések

véleményezése
• a  KárpátHáló  KESZ  tevékenység  tagszervezeti  támogatásáról  szóló

döntések meghozatala
• a  KárpátHáló  KESZ  Tanács  elnökének  és  az  Irányító  Testületbe  két  fő

delegálása
• egyetértési jog gyakorlása a mentorszervezet által delegált második tag

esetében
• döntés új tagok felvételéről
• döntés tagok esetleges kizárásáról.

A KárpátHáló KESZ alapító okiratát az alapító tagok, mint akaratukkal  egyezőt
tudomásul vették és elfogadták.

Kelt: Kecskemét, 2013. augusztus 29.

Aláírás:

 Dr. Madarász Sándor
KárpátHáló KESZ elnök

Mellékletek

1. melléklet: Az alapító okiratot aláíró szervezetek
2. melléklet: KárpátHáló KESZ Szervezeti Szabályzata
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