ZRIAĎOVACIA

LISTINA

Zborovej DIAKONIE v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Kežmarok

Úvodná časť
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (CZ ECAV) so sídlom
v Kežmarku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, ako základná cirkevno – organizačná
jednotka (COJ) ECAV s právnou subjektivitou na zasadnutí svojho presbyterstva dňa
13. januára 2003 v snahe poskytovať službu človeku formou Návštevnej služby (NS),
Opatrovateľskej služby (OpS) v prirodzenom domácom sociálnom prostredí občana na
odbornom a kresťanskom princípe, prijal rozhodnutie zriadiť Zborovú DIAKONIU (ďalej
len ZbD), ktorá má tieto služby poskytovať v zmysle platných občianskych a cirkevno
právnych predpisov.
I.
Zborová DIAKONIA CZ ECAV v Kežmarku má názov NÁDEJ a bude používať znak
medzinárodnej vnútornej misie a diakonie a to symbol koruny a kríža v bielom prevedení na
modrom podklade.
II.
Sídlom ZbD je Stanica Zborovej DIAKONIE (ďalej len StZbD) v priestoroch CZ
ECAV v Kežmarku, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
III.
Predmetom činnosti Zborovej DIAKONIE, ktorá je neštátnym subjektom, je
poskytovať a zabezpečiť návštevnú službu a komplexnú opatrovateľskú starostlivosť
o človeka (klienta), rodiny a skupiny v ich prirodzenom domácom sociálnom prostredí na
kresťanskom princípe predovšetkým pre členov CZ ECAV a pre obyvateľov v územnej
pôsobnosti cirkevného zboru.
IV.
Cieľom ZbD je poskytovať človeku komplexnú službu, t.j. službu pre telo, dušu
a ducha v duchu kresťanskej lásky blížnemu.
V.
Zdroje príjmov StZbD sú predovšetkým príspevky zo štátneho rozpočtu, príspevky
samospráv miest a obcí, príspevky CZ ECAV a dary jednotlivcov, výnosy z vlastnej činnosti,
sponzori.
VI.
ZbD do 30 dní od zriadenia predloží presbyterstvu CZ ECAV v Kežmarku štatút,
ktorým upraví štruktúru ZbD, jej pôsobnosť, ďalšiu činnosť a úlohy.

VII.
ZbD CZ sa zriaďuje ako účelové zariadenie CZ, ktorá nemá vlastnú právnu
subjektivitu, ale spadá pod právnu subjektivitu cirkevného zboru.
VIII.
ZbD môže zrušiť jej zriaďovateľ t.j. CZ ECAV v Kežmarku a to z vlastného
rozhodnutia, alebo na podnet ZbD.

V Kežmarku, dňa 13. januára 2003
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