Ustanovna listina življenjske skupnosti FamiliaFeliz – skupina EL-DRAC
1. Preambula
To je dokončna preambula vsake listine vseh skupin skupnosti FamiliaFeliz.
1.1 FamiliaFeliz
FamiliaFeliz je decentralizirana življenjska skupnost, ki bazira na načelih ekonomije delitve, v
skladu s katerimi se njeni člani organizirajo v okviru različnih skupin. Vsaka skupina sprejema
to dokončno preambulo in deluje neodvisno v skladu s svojo ustanovno listino. Odločitve na
plenarnih sejah skupine se sprejemajo s konsenzom. Vsak član ima pravico veta. Skupine se
lahko združujejo na skupni plenarni seji v skladu s to preambulo in prilagojeno listino.
Odločitev o združitvi se sprejme na plenarni seji in je zadnja točka dnevnega reda.
1.2 Zaveza
FamiliaFeliz je zavezana svobodi, strpnosti in osebni sreči. Nudi odprt družbeni prostor vsem
svojim pridruženim prijateljem, kandidatom za članstvo in članom, ki so organizirani v skupine,
v katerih delajo in živijo.
1.3 Članstvo
Skupnosti FamiliaFeliz pripadajo le osebe, ki sprejmejo listino svoje skupine in so člani vsaj ene
delovne skupine.
1.4 Cilji
FamiliaFeliz razvija trajnostno socialno in ekonomsko blagostanje ter varnost v sožitju z
okoljem in naravo. FamiliaFeliz deluje na osnovi ekonomije delitve z donacijo virov, ki jo člani v
svoji osebni odgovornosti namenijo skupnosti, kar pa ni pogoj za članstvo. Razlikuje lastništvo
od pravice uživanja.
1.5 Sredstva
Predajanje znanja in sodelovanje sta najbolj zaželeni obliki prispevanja k izboljšanju skupnosti
in družbe, ki jo obdaja.
2. Listina skupine EL-DRAC (ki deluje v okviru skupnosti FamiliaFeliz v nadaljevanju
“skupina”)
To je dokončna listina za vse člane in enote obstoječe skupnosti EL-DRAC.
2.1 Organi
2.1.1 Plenum
Plenum (skupnost vseh članov) je osrednji organ, ki ga sestavljajo člani skupine. Srečanja so
javna in potekajo enkrat letno. Plenum odloča o: sprejemu in izključitvi članov, potrditvi enot,
razpustitvi skupine, ki deluje v okviru skupnosti. Morebitna izključitev članov je vedno prva
točka dnevnega reda, morebitni sprejem novih članov druga, razdelitev ali odcepitev skupine
pa tretja točka dnevnega reda.
2.1.2 Enota

Stanovanjske ali delovne enote potrdi plenum skupine. Enota uskladi svoje cilje s svojimi viri.
Vsaj en član enote mora biti član skupine. Plenum enote odloča o: sprejemu ali izključitvi
članov, razvoju, ciljih in organizaciji ter razpustitvi enote.
2.1.3 Član
Vsakdo, ki je dopolnil 23 let in sprejme listino, lahko zaprosi za članstvo. Plenum skupine, ki se
sestane enkrat letno, na podlagi priporočila vsaj ene delovne enote odloči o sprejemu novega
člana. Če je kandidat sprejet, ima status kandidata12 mesecev, kolikor traja preizkusna doba.
To obdobje lahko kandidat ali katerikoli član kadarkoli prekine. Po šestih mesecih preizkusne
dobe mora kandidat predstaviti predlog sporazuma o vstopu in izstopu iz enote, ki mora biti
potrjen z glasovanjem o njegovem članstvu. Plenum skupine odloči o vstopu. Član, za
katerega eden od članov zahteva izključitev, nima pravice glasovati na plenumu. Vsak član
lahko zahteva izključitev enega od preostalih članov, vendar le enega na leto. Če je predlog o
izključitvi na plenumu zavrnjen, zadevni član dobi nazaj pravico do glasovanja, ko so na
plenumu odločili o vseh zahtevah za izključitev. Član je izključen v naslednjih primerih: če se
vsi člani plenuma s tem strinjajo, če ni član nobene delovne enote ali če trikrat zaporedoma
manjka na plenumu skupine.
3. Postopki
Osnovni postopek je pogovor na plenumu.
3.1 Usluge in prispevki
Vse usluge in prispevki, ki jih izmenjajo člani, so donacije. Donacije so prispevane na
prostovoljni osnovi in brez pričakovanj povratne usluge ali koristi.
3.2 Gospodarstvo
3.2.1 Lastnina
Lastnina kandidata ali člana ostane njegova osebna lastnina. Pravica uživanja se deli z drugimi
člani. Člani skupine so odgovorni za vsa plačila, ki izhajajo iz pogodb o posojilih, zavarovanjih,
hipotekah in vseh ostalih obveznosti, povezanih z uživanjem lastnine.
3.2.2 Dohodek
Vsak član je osebno odgovoren za svoj osebni dohodek, s katerim krije svoje potrebe ali
donacije drugim članom.
3.2.3 Ekonomsko ravnovesje
Člani si prizadevajo za medsebojno ekonomsko ravnovesje. Če se manj premožni člani
strinjajo, dobijo v last nova sredstva.
3.3 Izključitev člana
Ko član zapusti skupino, vzame vso svojo lastnino. Nadaljnje podrobnosti so določene v
njegovem sporazumu o izstopu.
3.4 Razdelitev ali odcepitev skupine
3.4.1 Razdelitev
Skupina ima lahko največ 64 članov. Za razdelitev mora imeti skupina vsaj 8 članov. Ko je v
skupini več kot 64 članov, se mora razdeliti. Vsaka nova skupina mora imeti vsaj 4 člane. Ta
postopek se imenuje razdelitev skupine. Vsak član se lahko odloči, kateri novi skupini se želi
priključiti. Ta listina je še vedno veljavna za vsako novo nastalo skupino brez kakršnih koli
sprememb.
3.4.2 Odcepitev
Za odcepitev lahko zaprosijo vsaj 4 člani, pod pogojem, da ima vsaka nova skupina vsaj po 4
člane. Ta postopek se imenuje odcepitev. Vsak član se lahko odloči, kateri novi skupini se želi
priključiti.
3.4.3 Implementacija
Tako razdelitev kot odcepitev skupine je treba prijaviti na letnem plenumu skupine, vendar pa
za odločitev ni potreben konsenz vseh članov.
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