FUND
DAZIOA

Fund
dazioak irabazi-asmorik gabeko erakundea
ak dira, fun
ndatzaileek hala nahi izan
dutellako beren
n ondarea interes o
orokorreko helburueta
ara lotuta dutenak modu
iraun
nkorrean. Fundazioek
F
fundatzaile
een borond
datea, bere
en estatutuaak eta, edonola
ere, legea izang
go dituzte arrau. (1)
(1) 9/2016 LEGEA, eka
ainaren 2koa, Euskal Auton
nomia Erkidego
oko Fundazioeei buruzkoa. 2.
2 art.

HERRI-ONURAK
KO ELKART
TEA

Tutoretza edo kuradoretza
a peko perrtsonak: elk
karteak erattu ahal izaango dituzte
e edo
e gisa sartu
u ahal izang
go dira haie
en gaitasun
na ordeztu eedo osatu behar
b
elkarrteetan kide
duten
n pertsonen adostasu
una badute , agiri bide
ez egiaztatu
ua, baina eezin izango
o dira
elkarrtearen gob
bernu- orga
anoko kide izan, halak
ko organorik bada, ezz eta elkarte
earen
ordezzkari gisa aritu
a
ere. (2))
Euskkal Autonom
mia Erkideg
goko Elkart
rteen Erregistro Oroko
orrean inskkribatuta da
auden
elkarrteak herri--onurakotza
at aitortu a
ahal izango dira, ba
aldin eta eelkarteok, beren
b
jardu
ueren bitartez, interes orokorra e
edo guztien ongia lortz
zen laguntzzen badute, eta,
horre
etarako, eskkuzabaltasu
un , altruism
mo-, elkarta
asun- eta aniztasun-baalioak naba
armen
gauzzatzen badittuzte. Horre
etaz gainera
a, honako betekizun
b
ha
auek bete bbehar dituzte
e:
a) Intteres oroko
orra edo guz
ztien ongia sustatu beh
har dute, etta, horretaraako, beneta
an eta
jarraituki bete behar
b
dituztte zenbait xede, hala nola izaerra zibikoko eta hezkuntza-,
a-, kirol- ed
do osasun-izzaerako xe
edeak edo beste
b
hauekk eta antzekoak:
zienttzia-, kultura
giza eskubidea
ak sustatz
zea, gizarte
ean esku hartzea, garapenera
rako lankid
detza,
h
ba bestea, au
ukeraemakkume eta gizonen arrteko berdiintasuna sustatzea, haurrak
berdintasuna eta tolerantzia bultzatzea
a, ingurume
ena defenda
atzea, gizarrteekonomia
a edo
ariotza susttatzea,
ikerkketa bultzatzzea, bolunta
kontssumitzaileak eta erabiltzaileak de fendatzea, eta etorkinak eta arrazzoi fisiko, sozial,
s
ekon
nomiko edo
o kulturalak
k direla-eta baztertuta geratzeko
o arriskua dduten perts
sonak
prom
mozionatzea
a eta artatze
ea.
b) Be
eren jardun
nean, ez dutte batez ere
e eta eskua
arki bakoitza
ak bere kid een onura bilatu
beha
ar, elkarteko
oak ez diren
n beste batzzuena baizik.
c) Bitarteko perttsonal eta material
m
nah
hikoa eta antolamendu
u egokia izaan behar dituzte,
artzen diren
n xedeak be
eteko direla
a bermatzek
ko.
estattutuetan eza
d) Haietako bakoitzak lan- edo zerb
bitzu-harrem
man baten bitartez
b
konntratatuta dituen
d
elkarrtekideen ko
opuruak ez
z du handia
a izan beha
ar elkartekid
deen kopurru osoa kontuan
hartu
uta.
1

e) F
Frogatu beh
har dute es
statutuetako
o xedeak benetan etta eskuarkii bete dituztela,
inskrribatzeko esskaera egin aurreko hirru urteetan gutxienez.
f) H
Haien gobe
ernu-organo
oetako kide
har dute kkargua, inolako
eek doan bete beh
ordainsaririk ja
aso gabe. Dena de n, ordains
sari egokia
a jaso ahaal izango dute
gobe
ernuorganokko kide iza
ate hutsaga
atik dagozk
kien eginkiz
zunez besteelako zerbitzuak
egite
eagatik.
g) Ekkonomia-ku
udeaketa txu
ukuna eta g
gardena egin behar dutte.
h) Benetan egitten dituzten
n jarduerekk egokiak iz
zan behar dute bilatzzen diren in
nteres
oroko
orreko xede
eetarako. (3
3)
(2) 7/2007
7 Legea, ekain
naren 22koa, E
Euskadiko Elk
karteei buruzko
oa. 5. art.
(3) 7/2007
7 Legea, ekain
naren 22koa, E
Euskadiko Elk
karteei buruzko
oa. 42. art.
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