Dzīves kopienas FamiliaFeliz harta - grupa EL-DRAC
1. Preambula
Šī ir visu FamiliaFeliz grupu katras hartas neapstrīdama preambula.
1.1 FamiliaFeliz
FamiliaFeliz ir decentralizēta dzīves kopiena ar dalītu ekonomiku, kuras organizatori ir grupu
locekļi. Katra grupa seko šai neapspriežamajai preambulai un darbojas patstāvīgi katra savā
hartā. Grupas plēnumā lēmumus pieņem vienprātīgi. Katram loceklim ir veto tiesības. Grupas
var apvienoties vienā apvienībā saskaņā ar šo preambulu un pārveidoto/pielāgotu hartu.
Lēmums par apvienošanos tiek pieņemts grupas sanāksmē, un tam būtu jābūt pēdējam
apspriedes tematam.
1.2 Apņemšanās
FamiliaFeliz apņemās ievērot brīvību, iecietību un personīgo laimi. Tā piedāvā atvērtu sociālo
telpu visiem iesaistītajiem draugiem, kandidātiem un biedriem, kuri ir organizēti, strādā un
dzīvo vienībās.
1.3 Dalība
Pie FamiliaFeliz pieder tikai tas, kurš pieņem savas grupas hartu un ir tās dalībnieks vismaz
vienā darba vienībā.
1.4 Mērķi
FamiliaFeliz attīsta ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko labklājību un drošību, harmonijā ar vidi
un dabu. FamiliaFeliz praktizē dalītu ekonomiku, kas balstīta uz beznosacījumu, atbildīgu
līdzekļu ziedošanu, un īpašumtiesību un valdīšanas atšķiršanu.
1.5 Līdzekļi
Zināšanu nodošana un sadarbība ir vēlamie līdzekļi, ko ieguldīt kopienas un apkārtējā
sabiedrības uzlabojumos.
2. FamiliaFeliz grupas EL-DRAC (turpmāk saukta par “grupu”) harta
Šī ir neapspriežama harta visiem sošajiem grupas EL-DRAC dalībniekiem un vienībām.
2.1 Daļas
2.1.1 Plēnums
Grupas plēnums ir centrālais orgāns, kas sastāv no grupas dalībniekiem. Sanāksmes ir atklātas
un notiek reizi gadā. Grupas plenārsēdē tiek lemts par: dalībnieku uzņemšanu un izslēgšanu,
vienību akreditāciju, dzīvās kopienas grupas likvidēšanu. Biedru iespējamai izslēgšanai vienmēr
jābūt pirmajai tēmai, iespējamā dalībnieku iekļaušanai vienmēr otrajai; grupas dalīšana vai
atdalīšana vienmēr trešajai tēmai. Katram loceklim ir viena balss. Balsošanas tiesības nav
nododamas citam. Kandidātiem nav balsošanas tiesības, bet ir tiesības runāt.
2.1.2 Vienība
Grupas plēnuma vienības ir jāpieņem kā mājas vienības vai darba vienības. Vienība apvieno
resursus ar mērķi. Vismaz vienam vienības loceklim ir jābūt grupas loceklim. Vienības plēnums
lemj par: dalībnieku ienākšanu un izslēgšanu, attīstību, mērķu un organizācijas organizēšanu,
vienības likvidēšanu.

2.1.3 Biedrs
Pieteikties dalībai var jebkura persona, kas ir vismaz 23 gadus veca un pieņem hartu. Pēc
vismaz vienas darba vienības ieteikuma, ikgadējais grupas plenērs lemj par uzņemšanu. Ja
pretendentu pieņem, viņš kļūst par kandidātu ar 12 mēnešu testa periodu. Kandidāts vai
jebkurš loceklis var pārtraukt testa periodu jebkurā laikā. Pēc sešiem mēnešiem, kandidātam ir
jāiesniedz pievienošanās un aiziešanas līguma priekšlikums, kas kļūst saistošs ar balsojumu
par dalību. Par pievienošanos lemj grupas plēnums.
Loceklis zaudē tiesības balsot grupas plenērā, ja cits loceklis piesakās uz viņa izslēgšanu. Katrs
dalībnieks var pieteikties uz viena dalībnieka izslēgšanu vienā gadā. Ja pieteikums par
izslēgšanu no grupas tiek noraidīts, loceklis atgūst balsstiesības pēc tam, kad visi pieteikumi
par izslēgšanu ir izlemti. Loceklis tiek izslēgts, ja grupas plenārsēde vienojas par viņa
izslēgšanu vai, ja viņš nav nevienas darba vienības/grupas loceklis vai trīs reizes pēc kārtas
neapmeklē grupas plēnumu.
3. Procedūras
Pamata procedūra grupā ir dialogs plenārsēdē.
3.1 Apkalpošana un ieguldījums
Visi pakalpojumi un iemaksas, kas tiek pārskaitītas starp biedriem, ir ziedojumi. Tie tiek doti
brīvprātīgi un negaidot atgrieztu pakalpojumu vai labumu.
3.2 Ekonomika
3.2.1 Īpašums
Kandidāta vai locekļa personīgais īpašums paliek personai. Ieguldījums pieder grupas
dalībniekiem. Grupas dalībnieki ir atbildīgi par nepieciešamajiem maksājumiem līgumu
saglabāšanai, apdrošināšanai, hipotēkas un citām saistībās, kas rodas no īpašuma valdījuma.
3.2.2 Ienākumi
Katrs loceklis paliek personīgi atbildīgs par savu personīgo ienākumu sadali, kas ir saistīti ar
paštēriņiem vai ziedojumiem grupas dalībniekiem.
3.2.3 Ekonomiskais līdzsvars
Locekļi cenšas panākt ekonomisko līdzsvaru savā starpā. Ja mazāk turīgi biedri tam piekrīt,
viņiem tiek piešķirtas īpašumtiesības uz jauniem aktīviem.
3.3 Dalībnieka izstāšanās
Pēc izstāšanās biedrs izņem visu savu īpašumu no grupas. Sīkāka informācija ir reglamentēta
viņa / viņas izstāšanās līgumā.
3.4 Grupu dalīšana un grupu atdalīšana
3.4.1 Dalīšana
Grupā ir ne vairāk kā 64 dalībnieki. Ja dalībnieku skaits pārsniedz 8, grupa var būt sadalīta. Ja
dalībnieku skaits pārsniedz 64, grupu sadala. Katrā jaunā grupā jābūt vismaz 4. locekļiem. Šo
procesu sauc par grupas dalīšanu. Katram loceklim ir tiesības paziņot, kurai jaunajai grupai
viņš vēlas piederēt. Katrai jaunajai grupai šī harta joprojām ir spēkā bez izmaiņām.
3.4.2 Atdalīšana
Vismaz 4. dalībniekiem jāpiesakās uz atdalīšanos, ja katrā jaunajā grupā atkal ir vismaz 4
dalībnieki. Šo procesu sauc par grupas atdalīšanos. Katram loceklim ir tiesības pieteikties kurai
jaunajai grupai viņš vēlas piederēt. Visas atdalītās grupas hartas izmaiņas ko tā vēlas realizēt,
ir jāpieņem pirmās grupas plenārsēdē.
3.4.3 Īstenošana
Gan grupas sadalīšana, gan grupu nodalīšana tiek deklarēta ikgadējā grupas plenērā bez
plenārsēdes lēmuma.
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