Statut Caritasa župe Kravarsko
Župni Caritas župe Uzvišenja Svetog Križa u Kravarskom, na svojoj sjednici dana 20.02.2014. donosi

STATUT
Župnog Caritasa župe Uzvišenja Svetog Križa u Kravarskom

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Statutom župnog Caritasa određuje se sjedište, područje djelovanja, svrha i ciljevi osnivanja i
djelovanja, aktivnosti i sadržaji kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo, unutarnji ustroj, prava,
obveze i odgovornosti, način stjecanja i raspolaganja imovinom i financijama.

II NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 2.
Naziv glasi: Caritas župe Kravarsko
Skraćeno: ŽC

Članak 3.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 3, 10413 Kravarsko

Članak 4.
Caritas župe Kravarsko djeluje na području župe Uzvišenja Svetog Križa u Kravarskom

III SVRHA I CILJEVI OSNIVANJA, AKTIVNOSTI I SADRŽAJI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 5.
Osnovna svrha osnivanja je oživotvorenje Kristove ljubavi i ostvarenje te ljubavi na djelu.

Članak 6.
Ciljevi osnivanja temelje se na organiziranom i djelotvornom usmjeravanju ljubavi na djelu.

Članak 7.
Okupljanje župljana, poticanje osjetljivosti prema potrebitima, poticanje solidarnosti i
odgovornosti.
Koordiniranje raznih aktivnosti pružanja pomoći i praćenje stanja potrebitih u župi.

IV ČLANSTVO I USTROJ

Članak 8.
1. Članstvo u Župnom Caritasu je dragovoljno
2. Član može biti svaki vjernik katolik
3. Članstvo nije ograničeno mandatom, spolom niti dobnom granicom

V UPRAVNA TIJELA

Članak 9.
1. Opći zbor
2. Predsjednik
3. Upravni odbor

Članak 10.
OPĆI ZBOR je najviše tijelo Župnog Caritasa. Taj skup čine svi samostalni suradnici ŽC-a.


Opći zbor se sastaje najmanje jednom godišnje






Usvaja i potvrđuje godišnje izvješće voditelja.
Usvaja zaključni račun koji podnosi blagajnik.
Usvaja plan rada koji izrađuje upravni odbor.
Predlaže i bira članove upravnog odbora po isteku mandata

Odluke Općeg zbora su valjane ako za njih glasa većina nazočnih, te kada odluku potvrdi
župnik.

Članak 11.
Članovi Općeg Zbora Župnog Caritasa (volonteri) ne mogu se isključiti iz Župnog Caritasa
ukoliko tijekom dragovoljnog rada poštuju kršćanski nauk o karitativnom djelovanju, ljudska
prava te doprinose zajedničkoj dobrobiti.
Članak 12.
Članovi Župnog Caritasa su obavezni volontirati u skladu sa propisima i pravilnikom o
župnim Caritasima, ovim Statutom te u skladu sa kršćanskim naukom o karitativnom
djelovanju.
Članak 13.
Članovi Župnog Caritasa su obvezni čuvati osobne podatke o korisnicima

Članak 14.
Članovi Župnog Caritasa dužni su poštivati misiju, ciljeve, vrijednosti i integritet Župnog
Caritasa i doprinositi zajedničkoj dobrobiti.

Članak 15.
PREDSJEDNIK
Predsjednik Župnog Caritasa je župnik.
Članak 16.
UPRAVNI ODBOR





Voditelj (tajnik)
Zamjenik voditelja
Zapisničar
Blagajnik

Mandat Upravnog Odbora traje 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 17.
VODITELJ











Saziva i vodi sjednice Odbora i redovite sastanke ŽC-a
Brine se za provođenje dogovora i programa ŽC-a, te izvršenje zadaća
Brine se za informiranje suradnika i javnosti
Održava redovne kontakte sa vodstvom biskupijskog Caritasa, te kontakte sa drugim
Caritasima
Izvješćuje župnika o izvršenim zadaćama, problemima i planovima
Odgovoran je za materijalno i financijsko poslovanje ŽC-a
Potpisuje financijske dokumente u supotpisu sa blagajnikom
Predstavlja ŽC u kontaktu s javnim ustanovama
Najmanje jednom godišnje saziva Opći zbor ŽC-a i podnosi izvješće o radu za proteklo
razdoblje
Brine se za kontinuirano stručno usavršavanje suradnika ŽC-a, te za njihovu duhovnu
formaciju

Članak 18.
ZAMJENIK VODITELJA





U odsutnosti voditelja obavlja sve njegove dužnosti
Vodi evidenciju o članovima Općeg zbora
Sudjeluje u informiranju suradnika i javnosti
Sudjeluje u provođenju kontinuiranog stručnog usavršavanja suradnika ŽC-a i njihove
duhovne formacije.

Članak 19.
ZAPISNIČAR





Brine za potrebnu dokumentaciju
Vodi zapisnik
Odgovoran je za točnost podataka u zapisniku
Provjerava jesu li zadaće iz prethodnog sastanka (zapisnika) obavljene, te o tome
izvještava voditelja

Članak 20.
BLAGAJNIK





Brine za financije ŽC-a, i za njihovo prikupljanje
Vodi financijsku knjigu
Odgovoran je za savjesno trošenje financija
Sudjeluje u nabavi (kupovini)

BIRANJE TIJELA ŽUPNOG CARITASA
Članak 21.
Tijela ŽC-a biraju je na godišnjoj sjednici u prisutnosti natpolovične većine. Glasovanje je
tajno. Članovi Općeg zbora se dragovoljno kandidiraju za pojedine funkcije Upravnog odbora,
Upravni odbor također iznosi prijedloge kandidata za novi ustroj.

PRESTANAK I RAZRJEŠAVANJE DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Članak 22.
Članstvo pojedinom odborniku prije isteka mandata može prestati:





Ako sam odbornik podnese obrazloženu ostavku i ona bude prihvaćena na sjednici
Odbora
Ako mu većina Odbora izglasa nepovjerenje
Ako neki član Odbora neopravdano tri puta uzastopce izostane sa sjednice Odbora
Župnikovom razrješnicom

VI IMOVINA I FINANCIJE

Članak 23.
Imovina i financije u vlasništvu su župe. ŽC se smije njima koristiti u okvirima svojih
programa, samostalno djelovati i odgovorno njima raspolagati. Financijsko poslovanje odvija
se preko žiro računa župe i na drugi propisan način. Za financijsko poslovanje ovlašten je i
odgovoran voditelj. Sve financijske dokumente potpisuju voditelj i blagajnik.

STJECANJE FINANCIJA
Članak 24.






Sakupljanje dobrovoljnih priloga u župi sabirnim akcijama, darovima fizičkih i pravnih
osoba
Milodari za programe ŽC-a iz škrabice u crkvi i kapelama
Aktivnim radom članova ŽC-a, izrada i prodaja prigodnih blagdanskih predmeta te
drugi prigodni načini u blagdansko vrijeme
Pomoć Biskupijskog Caritasa u slučajevima izvanredne potrebe
Donacije raznih organizacija i skupina, te mjesnih i pravnih tijela uprave

Članak 25.
Župnik ima prava i dužnosti na superviziju poslovanja ŽC-a.

Članak 26.
Po potrebi se mogu izraditi pravilnici o radu za pojedina područja djelovanja.

Članak 27.
Sve odredbe koje nisu definirane ovim Statutom rješavaju se temeljem pravilnika župnih
caritasa Sisačke Biskupije.

Članak 28.
Ovaj Statut stupa na snagu po odobrenju Biskupijskog Caritasa Sisačke biskupije.

U Kravarskom, 20.02.2014.g.
Predsjednik:
Vlč. Ivan Kljunić

MP

Voditelj:
Danijela Švrga

