STATUT ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER

I.

1.

TEMELJNE DOLOČBE

Škofijska karitas Koper (v nadaljnjem besedilu ŠK) je cerkvena dobrodelna ustanova Škofije Koper, ki jo je 6.
9. 1990 ustanovil koprski škof z namenom, da v Škofiji Koper in navzven organizirano, načrtno in urejeno,
udejanja bistveno razsežnost življenja in poslanstva Cerkve – karitativno in socialno služenje sočloveku.

2.

ŠK je po zakoniku cerkvenega prava javna pravna oseba (kan. 116). ŠK ima status pravne osebe civilnega oz.
zasebnega prava. V skladu z zakonom o humanitarnih organizacijah (Ur. l. RS 98/2003) se uvršča v register
dejavnosti kot humanitarna in neprofitna organizacija.

3.

ŠK deluje v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonikom cerkvenega prava ter po načelih
evangeljske ljubezni, zajetih v družbeni in socialni nauk Cerkve.

4.

ŠK je na območju Škofije Koper hkrati Škofijska komisija za karitativne dejavnosti. Kot taka deluje v
Škofijskem pastoralnem svetu, ki usklajuje delovanje treh temeljnih razsežnosti življenja in poslanstva Cerkve.
V njem usklajuje pastoralne programe.

5.

ŠK dejavno sodeluje s Slovensko karitas. Prek nje sodeluje tudi z Mednarodno karitas (Caritas Internationalis)
in Evropsko karitas (Caritas Europa). Dejavno sodeluje v Slovenski komisiji za karitativne dejavnosti. Sodeluje
tudi z drugimi slovenskimi in tujimi humanitarnimi organizacijami.

6.

Simbol ŠK je enakokraki križ, ki ima v vseh praznih poljih po tri stilizirane plamene in je obenem mednarodni
simbol Karitas. Žig ŠK je okrogel s polmerom 3 cm. V sredini je znak plamenečega križa, ob robu pa v krogu
napis Škofijska karitas Koper.

7.

Sedež ŠK je v Solkanu, Skalniška 1.

II.

8.

CILJI IN NALOGE

Cilj Škofijske karitas je uresničevanje vizije karitas – civilizacija ljubezni, to je svet kjer prevladujejo pravica,
mir, resnica in solidarnost; kjer je dostojanstvo človeka, narejenega po božji podobi na prvem mestu; kjer
izginjajo izključevanje, diskriminacija, nasilje, nestrpnost, in revščina razvrednotenega človeka; kjer se
zemeljske dobrine delijo med vse; kjer je stvarstvo varovano in zaupano v dobro naslednjim rodovom; kjer vsi
ljudje, posebno najbolj revni, potisnjeni na rob in potlačeni najdejo upanje in se napolnijo z močjo za dosego
polnosti njihove človečnosti, kot dela skupnosti.

9.

Cilju se ŠK bliža tako, da uresničuje naslednje naloge:
-

načrtuje, organizira, preverja, spodbuja in povezuje karitativno delo fizičnih in pravnih oseb na vseh
ravneh Škofije Koper;

-

Sama in v sodelovanju z drugimi karitativnimi združenji in ustanovami odkriva vzroke sodobnih stisk in
uboštvo ter jih preprečuje;

-

spodbuja in povezuje karitativno delovanje v dekanijah, župnijah, katoliških gibanjih, društvih, združenjih
in skupinah;

-

spodbuja čut za služenje;

-

poglablja, predlaga in preverja teološke, moralne, pastoralne in socialne motive služenja;

-

daje prednost tistim, ki so po nauku evangelija ubogi, mali in zapuščeni;

-

skrbi za osebno in strokovno oblikovanje prostovoljcev in poklicno zaposlenih, ki delujejo v Karitas;

-

predlaga, spremlja in preverja socialno zakonodajo;

-

pomaga pri ustanavljanju manjkajočih socialnih ustanov. Po pravilu z njimi ne upravlja.

-

zbira sredstva in materialno pomaga ogroženim posameznikom, družinam in skupinam doma in v tujini,
posebno v primeru naravnih in drugih nesreč.

III.

VODSTVO

10. ŠK vodijo:
a.

Predsednik ŠK

b.

Občni zbor ŠK

c.

Ravnatelj ŠK

d.

Tajništvo ŠK

e.

Strokovni svet ŠK

f.

Odbori

g.

Nadzorni odbor

11. Predsednik ŠK je ordinarij Škofije Koper, ki ŠK tudi vodi. Predseduje občnemu zboru ŠK ali za to imenuje
svojega zastopnika. Imenuje ravnatelja ŠK po posvetu s Tajništvom ŠK in ŠPS, imenuje člane Tajništva ŠK (v
nadaljevanju TŠK) ter imenuje nadzorni odbor.
12. Občni zbor ŠK sestavljajo voditelji ŽK in DK oz. OK ali njihovi namestniki, člani TŠK in predstavniki
ustanov, društev, združenj organizacij in gibanj, ki karitativno delujejo v krajevni Cerkvi.
Občni zbor skliče enkrat letno ravnatelj. Predseduje mu ordinarij ali njegov zastopnik. Občni zbor preverja,
sprejema in potrjuje: letno poročilo; program dela; proračun in zaključni račun in poročilo nadzornega odbora.

13. Ravnatelj ŠK vodi delovanje in tekoče poslovanje ŠK; njegove naloge so:
-

vodi in usmerja delo pisarne ŠK;

-

skrbi za pastoralno razsežnost Karitas;

-

skrbi za izvajanje programa sprejetega na občnem zboru;

-

sproti in na pregleden način seznanja predsednika ŠK z delovanjem in načrti ŠK;

-

za občni zbor pripravi poročilo o delu ŠK;

-

zastopa ŠK v škofijskih in medškofijskih telesih ter v družbi;

-

vodi TŠK, usklajuje in spodbuja delo odborov;

-

ob kriznih razmerah doma in v svetu začenja in usklajuje akcije za reševanje teh kriznih razmer;

-

skrbi za stike in sodelovanje z državo in njenimi ustanovami, z nevladnimi organizacijami ter z mediji;

-

skrbi za pridobivanje sredstev.

Mandat Ravnatelja ŠK traja pet let. Dobi lahko dva mandata zaporedoma.

14. Tajništvo Škofijske karitas:

-

usmerja delovanje ŠK v evangeljskem in pastoralnem duhu;

-

usklajuje in spodbuja delo odborov;

-

pripravlja program dela ŠK;

-

odloča o sistemizaciji delovnih mest znotraj ŠK;

-

načrtuje, spremlja in preverja delovanje ŠK;

-

skrbi za namensko porabo sredstev;

-

sprejema pravilnik o ravnanju s finančnimi sredstvi.

TŠK na predlog ravnatelja imenuje ordinarij. Sestavljajo ga ravnatelj, voditelji odborov in drugi člani. Na prvi seji
izberejo namestnika ravnatelja in zapisnikarja. TŠK ima sejo najmanj štirikrat letno, ravnatelj pa jo mora sklicati
tudi na predlog ordinarija ali navadne večine članov. Mandat članov TŠK traja pet let, dvema tretjinama članov pa
se lahko podaljša še za eno mandatno obdobje. Če nekdo brez razloga trikrat manjka na seji, mu članstvo v TŠK
ugasne. Seje TŠK so sklepčne če se jih udeleži najmanj polovica članov. Sklepi TŠK postanejo veljavni, ko zanje
glasuje navadna večina članov. Za posamezne naloge lahko TŠK ustanovi posebne delovne skupine. Za to izbere
sodelavce tudi izven svojega članstva.

15. Strokovni svet imenuje ravnatelj ŠK po posvetovanju s TŠK. Je posvetovalno telo ravnatelja ŠK. Daje mnenje
k programom ŠK, jih sprejema in strokovno vodi. Sestavljajo ga ravnatelj, in strokovnjaki s področja delovanja
ŠK (Teologije, socialnega varstva ipd.)

16. V ŠK delujejo odbori:
-

za raziskovanje in obveščanje,

-

za oblikovanje

-

za spodbujanje prostovoljnosti

-

za svetovanje,

-

za deviantnost,

-

za bolnike, invalide in drugače prizadete,

-

za materialno pomoč.

TŠK po potrebi ustanovi še druge odbore.
Odbori načrtujejo in po uskladitvi v TŠK izvajajo delo ŠK na posameznih področjih delovanja. Voditelje odborov
na predlog TŠK imenuje ordinarij.
Odbori so sestavljeni tako, da je zagotovljena strokovnost njihovega dela, pokritost področij dela posameznega
odbora, ter pokritost ozemlja škofije. Da bi se zagotovilo sodelovanje vseh karitativnih subjektov znotraj škofije v
odborih, ki pokrivajo dejavnost drugih cerkvenih karitativnih organizacij, v odborih sodelujejo tudi predstavniki leteh. Podrobnejši obseg nalog in delovanja posameznih odborov si ti določijo sami.

17. Nadzorni odbor imenuje ordinarij. Sestavljajo ga osebe izven ŠK. Najmanj enkrat letno pregleda pravilnost
poslovanja ŠK in o svojih ugotovitvah poroča ordinariju in občnemu zboru.

IV.

SREDSTVA ZA DELOVANJE

18. ŠK v okviru svojega poslanstva razpolaga s sredstvi, ki jih prejema:
-

Od cerkvenih ustanov ter ŽK, DK oz. OK,

-

od darov posameznikov, skupin, podjetniških družb, fondacij, organizacij, itd., doma in v tujini,

-

od rednih in izrednih namenskih nabirk,

-

iz zapuščin in volil,

-

s storitvami prostovoljcev,

-

s subvencijami javnih služb,

-

s kulturno-dobrodelnimi prireditvami,

-

z opravljanjem lastne dejavnosti,

-

s prispevki drugih Karitas, organizacij, društev ter oblastnih in upravnih organov.

-

z drugih virov

19. ŠK ima pravico, da sredstva zavrne, če njihov izvor ali namen darovalca ni v skladu z vrednotami Karitas. ŠK
v skladu s cerkvenim in civilnim pravom samostojno razpolaga z denarjem in nepremičninami. Namenska
sredstva posreduje čimprej za namene, za katera so bila pridobljena. ŠK sproti in na pregleden način seznanja
javnost o upravljanju z denarjem in drugimi sredstvi. V primeru, da ŠK preneha z delovanjem vse njeno
premoženje preide v last Škofije Koper, ki ga porabi v dobrodelne namene.

V.

KONČNA DOLOČBA

20. Ta statut začne veljati, ko ga z dvotretjinsko večino sprejme TŠK in potrdi ordinarij. Z dnem potrditve tega
statuta preneha veljati stari statut. Enak postopek kot za uveljavitev tega statuta velja tudi za njegovo
spreminjanje in dopolnjevanje.
Ta statut je sprejelo Tajništvo ŠK in ga je potrdil ordinarij dne 4. julija 2005; št. 613/05.

Jožef Koren, kancler

Metod Pirih, koprski škof

