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KÖZLEMÉNY

Tisztelt Kollegánk!

örömmel értesítjük arról, hogy az értelmi fogyatékos emberek érdekében újabb
elõrelépés történt: megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos
embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért!

Célja a magyarországi, fogyatékossággal élõ embereknek szolgáltató civil
szervezetek közös érdekvédelmének kialakítása, közös érdekképviseleti fórum létre-
hozása, lobbi-munka folytatása.

Jelenleg 25 civil szervezet tagja a hálózatnak, mely már elkezdte a közös munkát,
a tagszervezetek összefogását.

a hálózat nevéül a CÉHálózat elnevezést választotta, mely az együvé tartozásra, a
hálózat célkitûzésére: a civil érdekvédelmi munka folytatására, és a harmadik szektor-
ban való mûködésre utal.

a hálózat feladata, hogy a tagok igényeit és javaslatait figyelembe véve, azokra
alapozva javaslatokat dolgozzon ki, és ezeket képviselje a szakpolitika és a nemzeti
hatóságok felé.

a hálózat alakuló ülését 2006. augusztus 30-án tartotta Budapesten. a találkozón
döntés született arról, hogy a hálózat informális szervezetként, demokratikus alapokon
fog mûködni. a hálózat kizárólag tagjai forrásaiból és forrásteremtõ képességük fel-
használásával mûködik. Vezetõ szerve az elnökség, melynek három tagját egy évre
választja a hálózat. a hálózat soros elnökségének tagjai: Taba illés Herbertné (mécses
Szolgáló Közösség egyesülete) és Bartholy Judit (Tovább Élni egyesület), elnöke
pedig Schenk lászlóné, az esõemberekért egyesület vezetõje.

Közös döntés alapján az érdekvédelmi hálózat gesztor szervezete a Kézenfogva
alapítvány lett. a titkárság, a jogszabályfigyelés és a jogszabály-módosítási javasla-
tok kidolgozásának feladatát is az alapítvány munkatársai látják el.

a hálózat jogász-munkatársa és tagjai folyamatosan nyomon követik a szférát érin-
tõ aktuális kérdéseket és arra törekednek, hogy ütõképes, a szféra jobbítását elõ-
mozdító anyagokat dolgozzanak ki, melyeket a megfelelõ fórumokon képviselve vál-
tozásokat érhetünk el.

További információ és kapcsolat:

Schenk lászlóné, CÉHálózat elnök Gál dániel, CÉHálózat titkárság
esotata@t-online.hu gal.daniel@kezenfogva.hu

Budapest, 2006. november 10.
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