STATUT SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej na wniosek Szkół powołuje do istnienia
Szkolne Koło Caritas zwane dalej Koło, którego celem jest zaspokojenie duchowych i
społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowanie przez nich dzieł
miłosierdzia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
ART.1.
Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieŜową, która działa na terenie Szkoły pod nadzorem
Dyrekcji, włączając się na zasadach wolontariatu w działalność charytatywno –opiekuńczo wychowawczą prowadzoną przez CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
ART.2.
PoniewaŜ Koło uŜywa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeŜona dla Kościelnej Instytucji
charytatywnej, działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem CARITAS
Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
ART.3.
Kościelny Asystent wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego czuwa nad
działalnością Koła tak, aby była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Statutem Koła a
takŜe włącza się w pracę nad formacją członków Koła.
ART.4.
Sprawy wychowawcze i organizacyjne nad Kołem sprawuje nauczyciel szkoły, w której
powołano Koło po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora CARITAS Archidiecezji
Gnieźnieńskiej.
CEL, ZADANIA I ŚRODKI SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
ART.5.
Zadania Szkolnego Koła Caritas wynikają z Chrystusowego przykazania miłości do bliźniego,
które powinno być odnoszone do kaŜdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie,
narodowość czy rasę.

Są to szczególności:
- kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej, większe zrozumienie i pogłębienie nauki
Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu BoŜym oraz jej szerzenie,
- stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania
osobowości Katolika i Polaka w dąŜeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i
odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
- rozwijanie praktyk religijnych w Ŝyciu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego
uczestnictwa we Mszy Św.,
- wychowywanie i kształcenie młodzieŜy w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości
społecznej,
- uwraŜliwianie na róŜne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
- rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliŜszym otoczeniu oraz organizowanie
pomocy, w szczególności otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej i Ŝyciowej oraz uczniów chorych,
- troska o zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
- stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez CARITAS Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla
poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.
- współdziałanie z innymi organizacjami młodzieŜowymi oraz działalnością charytatywną i
opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje
państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.,
ART.6.
Zadania obligatoryjne, o których mowa w art.5 Szkolne Koło Caritas realizuje wykorzystując
właściwe swemu celowi środki i sposoby działania ustalone z Dyrekcją Szkoły poprzez:
- organizowanie rekolekcji, pielgrzymek i wypoczynku dla wolontariuszy i sympatyków Koła,
- organizowanie spotkań, zebrań, konferencji, prelekcji, szkoleń, kursów dotyczących pracy
wolontariusza,
- organizowanie imprez kulturalnych, religijno - charytatywnych, rekreacyjno – sportowych,
festynów, loterii fantowych, aukcji, spotkań poetyckich, muzycznych, akademickich,
wieczornice, przedstawienia, koncerty, przeglądy, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.,
- udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez CARITAS Archidiecezji
Gnieźnieńskiej lub za zgodą Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej pod nadzorem
opiekunów Szkolnego Koła Caritas,
- prowadzenie szkolnej świetlicy środowiskowej,

- włączanie się w pracę róŜnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i
wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz potrzebujących pozostałych w domach,
- wydawanie biuletynów informacyjnych, gazetki i czasopisma szkolne, wystawy, gabloty,
prowadzenie kroniki,
- gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce woluntarystycznej,
- oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

CZŁONKOWIE KOŁA. PRAWA I OBOWIĄZKI
ART.7.
Szkolne Koło Caritas zrzesza młodzieŜ Szkół, w której zostało powołane, nie wykluczając
młodzieŜy, która jednocześnie naleŜy do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów
katolickich.
ART.8.
KaŜdy uczeń moŜe być członkiem Szkolnego Koła Caritas, który włączył się w pracę Koła i
wyraŜa chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie poprzez wypełnianie obowiązków
wynikających z niniejszego statutu.
ART.9.
Członkiem szkolnego Koła Caritas moŜe równieŜ być kaŜdy absolwent szkoły, który był
członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w kole, podejmując wszystkie
obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
ART.10.
Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Rady Koła
otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.
ART.11.
Członek Szkolnego Koła Caritas ma prawo:
- korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
- uczestniczyć w Ŝyciu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt,
- poręczać za kandydatów na członka Koła,
- posiadać legitymację,
- posiadać identyfikator podczas realizowania zadań Koła,

ART.12.
Członek Szkolnego Koła Caritas ma obowiązek:
- Ŝyć i pracować w kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,
- dąŜyć do urzeczywistniania w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno
realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa – słowo – czyn,
- dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Kola
- wypełniać cele i zadania statutu, a takŜe decyzje władz Koła, ponadto troszczyć się o jego
rozwój,
- wykonywać prace na rzecz Kościoła i prace podejmowane przez Koło,
- uczestniczyć w zebraniach Koła,
- wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustali Koło, (regularnie składana
niewielka kwota, okazjonalnie zgłaszana zbiórka, dobrowolne ofiary lub inne formy).
ART.13.
Uznania za członka Szkolnego Koła Caritas dokonuje Rada Koła na wniosek ubiegającego się za
poręczeniem dwóch członków i zgodą rodziców (dla kandydatów poniŜej 18 lat), po 6-cio
miesięcznym okresie kandydackim.
ART.14.
Uroczyste przyjęcie w poczet członków Szkolnego Koła Caritas oraz wręczenie legitymacji
odbywa się w dniu Święta Patronalnego CARITAS – Niedzielę Miłosierdzia lub w inny dzień
ustalony z Dyrekcją CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
ART.15.
Kandydaci mają te same praw i obowiązki, co członkowie oraz prawo do twórczego
uczestniczenia w Ŝyciu i działalności Koła, zawsze wraz z członkami Koła.
ART.16.
W działalność Koła mogą włączać się uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z
innej szkoły na zasadzie sympatyka szkoły.
ART.17.
Członkostwo Koła ustaje przez:
- ukończenie lub zmianę szkoły,
- dobrowolne wystąpienie,

- skreślenie przez Radę Koła na wniosek lub poparte opinią sądu koleŜeńskiego,
- świadome naruszenie statutu.

WŁADZE, ORGANIZACJA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
ART.18.
Szkolne Koło Caritas podlega bezpośrednio CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej jako
organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania i kontrolowania jego
działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Radą Koła.
ART.19.
Pracą Koła kieruje Rada, w skład, której wchodzą:
- z urzędu z głosem decydującym Kościelny Asystent i opiekun Koła,
- z wyboru z głosem doradczym przedstawiciele młodzieŜy, wybrani na początku kaŜdego roku
szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.
ART.20.
Do zadań Rady naleŜy:
- planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając
konkretne potrzeby i realne moŜliwości,
- czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie
współpracy w działaniach zewnętrznych,
- inspirowanie członków do podejmowania działań, powoływanie sekcji,
- ustalenie terminu spotkań Kola,
- przyjmowanie i w razie konieczności pozbawienie praw członkowskich, kandydatów i
sympatyków Koła oraz rozstrzyganie spraw spornych między członkami,
- reprezentowanie Koła na zewnątrz,
- stały kontakt z CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej i dyrekcją szkoły w sprawach
wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w Statucie,
- proponowanie CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej zmian w Statucie,
- decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej,
- przedstawienie CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej sprawozdania merytorycznego i
finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

ART.21.
Wewnątrz Koła mogą być powołane sekcje dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji
specjalnych celów. MoŜe to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub
zaistniałe potrzeby.
MAJĄTEK SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
ART.22.
Majątek Szkolnego Koła Caritas stanowią:
- składki członkowskie i inne zobowiązania członków na rzecz Koła,
- środki finansowe z innych źródeł przeznaczone na potrzeby Koła,
- dochody z imprez, zbiórek publicznych i prywatnych.
ART.23.
Obowiązkiem skarbnika jest:
- prowadzanie zestawienia wpływów i wydatków,
- zbieranie funduszy i przekazywanie ich opiekunowi,
- czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie z decyzjami Rady, za które
osobiście odpowiada,
- składanie kwartalnego sprawozdania Radzie Koła.
ART.24.
Wszystkie fundusze otrzymane przez Koło na cele charytatywne są majątkiem CARITAS jako
ofiary zgromadzone pod zastrzeŜonym prawnie znakiem CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej
i za zgoda Dyrektora CARITAS.
ART.25.
W szczególnych wypadkach CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej moŜe wyrazić zgodę na
gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np. na operację, inną pomoc dla uczniów
szkoły). Pieniądze te będą przechowywane na specjalnym otwartym subkoncie CARITAS
Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wydatkowane za wiedzą CARITAS na określony cel.
ART.26.
W razie niespoŜytkowania wszystkich funduszy na określony cel Dyrektor CARITAS
Archidiecezji Gnieźnieńskiej jako dysponujący majątkiem CARITAS przeznaczy je na cele
pokrewne, uwzględniając sugestie Rady Koła.

ART.27.
CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej nie odpowiada za nieuzgodnione z Dyrekcją
zobowiązania Koła.

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE
ART.28.
Świętem patronalnym Szkolnego Koła Caritas jest liturgiczny dzień ku czci Miłosierdzia
BoŜego, czyli pierwsza niedziela po Wielkanocy.
ART.29
Szkolne Koło Caritas wybierze swojego Patrona spośród Świętych i Błogosławionych, które
zatwierdzi CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
ART.30.
Szkolne Koło Caritas moŜe ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie
wspólną modlitwą Koła.
ART.31.
Kolo moŜe uŜywać zastrzeŜonego znaku CARITAS: czerwonego równoramiennego krzyŜa, z
potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z kaŜdego wewnętrznego kąta między
ramionami krzyŜa oraz literami białymi CARIAS, wpisanymi w stylizowanej formie symbolu
serca z napisem SZKOLNE KOLO CARITAS w otoku.

ROZWIĄZANIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
ART.32.
Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Koła lub innej waŜnej
przyczyny i informuje o tym fakcie CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
ART.33.
CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej moŜe wnioskować o rozwiązanie Koła, gdy jego
działalność obraca się na powaŜną szkodę CARITAS po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i ma
prawo odebrać przywilej korzystania z nazwy i znaku CARITAS.

ART.34.
Likwidacje majątku Koła przeprowadza ostatnia Rada lub osoba wyznaczona przez Dyrektora
szkoły. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostaną do CARITAS a majątek Koła
spoŜytkowany zgodnie z decyzją Rady i wolą członków, zawsze jednak na cele charytatywne.

PRZEPISY KOŃCOWE
ART.35.
Statut obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole.
W przypadku świadomego naruszania go, Rada moŜe udzielić napomnienia, nagany, zawieszenia
w czynnościach członka lub odebrać prawa członka Koła.
ART.36.
Zmiana statutu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez CARITAS
Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Dyrekcji Szkoły.
ART.37.
Treści zawarte w niniejszym statucie są zgodne ze Statutem CARITAS Archidiecezji
Gnieźnieńskiej, Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły.
ART.38.
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego.

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński zatwierdził niniejszy
Statut w dniu 19 stycznia 2004 roku

