Belépési nyilatkozat
Kérjük, olvassa el a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete
Alapszabályát.
Amennyiben egyetért céljainkkal, és szeretne tagunk vagy pártoló tagunk lenni, kérjük,
nyomtassa ki a Belépési nyilatkozatot, és kitöltve, aláírva küldje el címünkre.
A tag neve1:

…………..…………………………………….……….….….……………

Lakáscím2:

……….…………………………………….…..………….……….………

Irányítószám:

……….……………………………………..…………….…….………….

Születési dátum:

……..………………………..……………………….….………….………

Foglalkozás:

…………………..…..……………………………….….………….………

Ön lisztérzékeny?

Igen

Nem

Kezelő kórház:

……………….………………………………………….……..…………

Kezelő orvos neve:

………. ……………………………………………………...……………

Társadalmi munkát szeretne vállalni?

Igen

Nem

Telefonszám:

………………………………………………….……………

E-mail cím:

………………………………………………….……………

Elektronikus hírlevelet kérek:

Igen

Nem

Lisztérzékeny családtag(ok)
1.

2.

3.

Neve:
Születési év:
Kezelő kórház:
Kezelő orvos neve:

A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete Alapszabályát ismerem, azzal egyetértek és
elfogadom. Ennek értelmében az Egyesület tagja kívánok lenni, valamennyi, a tagsággal járó kötelezettséget
vállalom, és az Egyesület szolgáltatásaira igényt tartok. Az Adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően
hozzájárulok, hogy adataimat számítógéppel feldolgozzák, és azokat az Egyesület érdekében felhasználják.
Az Egyesületi tagdíj összege 2016-ban és 2017-ben, a Közgyűlés határozata alapján: minimum 4.000 Ft/év.
A tagdíj átutalható az 10700244-25423501-51100005 bankszámla számra, vagy kérésére csekket küldünk.
Elérhetőségeink:
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete
Postai cím: 1025 Budapest, Palánta u. 11.
Telefon+fax: 06/1/438-02-33 *
Web: www.liszterzekeny.hu

*

E-mail: egyesulet@liszterzekeny.hu

Helység, dátum: ………………………………..
Aláírás
1
2

18 év feletti állampolgár válhat az Egyesület tagjává.
Kérjük a lakcímet olvashatóan, pontosan (házszám, emelet, ajtó) megadni.
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KIVONAT
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete
ALAPSZABÁLYÁBÓL

1. § (1) A LÉOE (továbbiakban: az Egyesület) célja és feladata:
a.) Az Egyesület tagjainak egymást ismerő és segítő közösségekké való szervezése, közhasznú tevékenység az
egészségmegőrzés és betegség-megelőzés tevékenység által.
b.) Az Egyesület tagjai sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, társadalmi esélyegyenlőségük elérése, emberi és
állampolgári jogaik védelme.
c.) A gyermekek felkészítése felnőtt életükre, hogy betegségük ellenére is a társadalom hasznos polgárai legyenek, elsősorban
egészségtudatuk kifejlesztése és fenntartása által
d.) Tanácsadás a pályaválasztásra, életvitelük kialakítására, a honvédelmi szolgálatra, egészségügyi igazolvánnyal való
ellátásukra
e.) Együttműködés szakorvosi szervezetekkel és más szakmai szervezetekkel, folyamatos orvosi, pszichológiai, dietetikai
tanácsadás és konzultáció biztosítása érdekében.
f.) Az Egyesület tagjainak folyamatos tájékoztatása, időszakonként kiadványok megjelentetése, összejövetelek és
tapasztalatcserék szervezése, a szükséges információk közreadása és ismeretterjesztés
g.) Kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítása a diétás- és egyéb élelmiszereket előállító vállalatok és a termékek fogyasztói
és felhasználói között (új termékek bevezetése, tesztelése, javaslatok közreadása, új gyártók és gyártmányok kifejlesztése stb.)
h.) A diétás termékek országos értékesítési hálózatának megszervezése, bővítése, esetleg más, hasonló gondokkal küzdő
egyesületekkel és csoportokkal együttműködve
i.) Közös kirándulások, üdülések, táborozások szervezése a lisztérzékeny gyermekek és családok számára, együttműködve az
illetékes társadalmi vagy tömegszervezetekkel
j.) Kapcsolatfelvétel külföldön vagy Magyarországon működő társadalmi vagy öntevékeny szervezetekkel,
tapasztalatcsere, csereüdültetés szervezése, termékcsere- és választékbővítés, együttműködés kölcsönösen előnyös célok
érdekében.
k.) A coeliakiás beteg gyermekeket nevelő és/vagy felnőtt taggal rendelkező családok társadalmi helyzetének felmérése és
bemutatása, társadalmi esélyegyenlőségük elérése
l.) Javaslatok előterjesztése a kormányzati szervek, minisztériumok, önkormányzatok felé ill. más illetékes állami
szervekhez és szervezetekhez, közvetlenül, esetleg más civil szervezeteken keresztül, a coeliákiás gyermekeket nevelő
családokat és a felnőtt betegeket érintő ügyekben
m.) Helyi csoportok létrehozásának támogatása, működésének elősegítése és tapasztalatcseréjük szervezése.

4.§ /1/ A természetes személy rendes tagságából eredő jogai:
a.) Az Egyesület bármely tisztségére megválasztható
b.) Személyesen, ill. küldöttei útján részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, szavazati joggal rendelkezik.
c.) Javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes szerveihez.
d. ) Családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain
e.) Családtagjaival együtt igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.
3/ A rendes tag kötelezettségei:
a.) Aktívan működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában, és a vezető testület
határozatainak végrehajtásában.
b.) Tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok élőírásait
c.) Rendszeresen fizesse a tagdíjat

A belépési nyilatkozat nyomtatvány fénymásolható
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