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Konštitúcia hnutia Viera a svetlo (2008) 
 
I. KONTEXT 
 
1. Úlohou konštitúcie je definovať spoločenstvo Viera a svetlo a jeho usporiadanie, 
prezentovať organizáciu hnutia a definovať prostriedky koordinácie na rôznych 
úrovniach zodpovednosti. 
2. Túto konštitúciu nemožno oddeliť od Charty hnutia Viera a svetlo, ktorá je jej 
predchodcom a definuje jej ducha.1 
3. Táto konštitúcia je v súlade so štatutárnymi právnymi požiadavkami a stanovami 
Medzinárodnej asociácie Viera a svetlo2, ktoré definujú ciele asociácie. 
4. Konštitúcia nemôže predpisovať všetky aspekty života hnutia Viera a svetlo. 
V prípade otázok týkajúcich sa interpretácie mandátov subjektov, úloh alebo 
oprávnenia vodcov sa priorita kladie na kolektívnu zodpovednosť pred zodpovednosť 
jednotlivca, demokratické správanie pred autoritatívnym, rovnosť vzťahov pred 
hierarchiou, a úspechy spoločenstva pred úspechmi jednotlivcov. 
 
II. VYKONÁVANIE ZODPOVEDNOSTI 
 
5. Zodpovednosti členov: Všetci členovia hnutia Viera a svetlo budú zodpovední za 
obnovovanie a prehlbovanie svojho presvedčenia žiť v duchu charty. Tiež sú 
zodpovední za neustále obohacovanie života v spoločenstve, a účasť na organizácii 
činností a podpore provincionálnej a medzinárodnej rodiny. 
6. Zodpovednosti hnutia Viera a svetlo: Zodpovednosťou hnutia Viera a svetlo je 
zaviesť a udržiavať štruktúru, ktorá umožní riadnu organizáciu a rozhodovanie 
a bude podporovať členov a spoločenstvá v neustálom rozvoji a oddanosti voči 
najslabším členom. 
7. Hnutie Viera a svetlo vníma akúkoľvek zodpovednosť ako SLUŽBU. Služba je 
základným rozmerom požadovaným na zabezpečenie a podporovanie základných 
hodnôt hnutia Viera a svetlo a zároveň na podporu rozvoja nášho poslania vo svete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  V konštitúcii nie je možné obsiahnuť všetky pravidlá týkajúce sa fungovania hnutia. Viac informácií nájdete 
v brožúrach a dokumentoch vydávaných Správnou radou. 
2  Právne stanovy Vám poskytne Medzinárodná asociácia Viera a svetlo, 3 rue du Laos, 75015 Paríž, Francúzsko. 



8. V našom hnutí existujú tri okruhy zodpovednosti: na úrovni spoločenstva, provincie 
a zodpovednosť na medzinárodnej úrovni. V rámci každého okruhu sa snažíme 
zachovávať rovnováhu medzi týmito tromi prvkami: dobré zastupovanie3, efektívne 
vedenie4, ktoré rešpektuje ľudí, a podpora5 vzniku vhodných zdrojov. Zodpovední 
pracovníci teda slúžia členom v rámci týchto troch funkcií. 
 
III. SPOLOČENSTVO HNUTIA VIERA A SVETLO 
 
9. Spoločenstvo hnutia Viera a svetlo pozostáva z ľudí s mentálnym postihnutím6, 
členov ich rodín a priateľov (viac menej stály počet), ktorí sa pravidelne stretávajú, 
najmenej raz mesačne. Spoločenstvo môže byť vytvorené minimálne z desiatich ľudí, 
ktorí majú spoločnú túžbu vytvoriť spoločenstvo a dodržiavať chartu a konštitúciu. Ak 
je viac ako 50 členov, je potrebné toto spoločenstvo rozdeliť, aby mohlo vzniknúť 
nové spoločenstvo. 
10. Všetci členovia spoločenstva sa stretávajú raz do roka, aby opätovne potvrdili 
oddanosť spoločenstvu v nadchádzajúcom roku. Na stretnutí sa tiež hodnotia 
činnosti vykonané v predchádzajúcom roku, stanovia sa priority a rozhodne sa, ktoré 
činnosti sa budú organizovať v ďalšom roku. Spoločenstvo deleguje koordinačnému 
tímu úlohu naplánovať a zorganizovať tieto činnosti. 
 
Koordina čný tím  (vedenie) 
 
11. Koordinačný tím je zodpovedný za život spoločenstva. Stretáva sa medzi 
mesačnými stretnutiami spoločenstva a stanovuje priority, pripravuje a hodnotí 
stretnutia spoločenstva a vykonáva iné činnosti spoločenstva, o ktorých rozhodli jeho 
členovia. Zachováva ducha spoločenstva a prideľuje zodpovednosti. Jeho sila 
spočíva v jeho jednote. 
 12. Zloženie : Tento tím sa skladá zo štyroch až ôsmich členov, vrátane 
 najmenej jedného predstaviteľa rodičov, jedného spomedzi priateľov, kaplána7 
 a ak je to možné aj osoby z mentálnym postihnutím. Členovia tímu sa 
 vyberajú na základe svojej múdrosti a rozvážnosti. Koordinačný tím sa musí 
 pravidelne obnovovať. 
 
 
 
 
 

                                                      
3  Členovia sú majiteľmi hnutia. Spoločenstvo so všetkými svojimi členmi predstavuje základný členský subjekt. 
 Keďže nie je možné, aby sa pravidelne stretávali stovky alebo tisícky členov hnutia Viera a svetlo na provincionálnej a 
medzinárodnej úrovni, je potrebné vymenovať zastupujúce orgány, ktoré budú zvolávať provincionálne a generálne 
zhromaždenia. 
4  Na zhromaždení prijíma riadiaci orgán (s rozhodovacou právomocou) mandát a delegovanú právomoc od členov 
hnutia. Na úrovni spoločenstva sa tento orgán nazýva koordinačný tím, na úrovni provincie provincionálny tím a na 
medzinárodnej úrovni správna rada. 
5  Riadiaci orgán nemá kompetencie na riešenie všetkých záležitostí. Z tohto dôvodu vznikla v rámci štruktúry tretia 
funkcia prostredníctvom konania a činností. Existujú dva rozmery tohto "vzniku": V prvom rade je potrebné zabezpečiť 
identifikáciu a výber vodcov hnutia v súlade s duchom hnutia a zaručiť, aby boli funkčne pripravení na prijatie svojej úlohy a 
podporovaní a sprevádzaní pri plnení svojho poslania. Toto sa uskutočňuje prostredníctvom rady koordinátorov, koordinačného 
tímu, provincionálnych stretnutí a medzinárodných stretnutí. Druhým rozmerom vzniku tejto funkcie je vybudovať kapacitu 
a odbornosť s cieľom uskutočňovať rôzne projekty: uskutočňuje sa to prostredníctvom projektových tímov. 
6  V tomto texte sme použili výraz „osoba s mentálnym postihnutím“. Jazyk sa neustále vyvíja v súlade s kultúrami 
a časovými obdobiami. Každá krajina by mala používať bežne používaný výraz, ktorý nedehonestuje príslušnú osobu. 
7  Ostatné výrazy sa môžu používať v súlade s tradíciou označovania. 



 
 
13. Koordinátor spolo čenstva  je8 volený členmi spoločenstva. Koordinátor 
spoločenstva vedie koordinačný tím. Jeho úlohou je podporovať jednotu, viesť, 
povzbudzovať a podporovať koordinačný tím a spoločenstvo. Koordinátor 
spoločenstva vedie delegáciu na provincionálnom zhromaždení. 
 14. Mandát : dvakrát obnoviteľné 3-ročné funkčné obdobie. 
15. Kaplána spoločenstva vyberá koordinačný tím alebo samotné spoločenstvo na 
jedenkrát obnoviteľné trojročné funkčné obdobie. 
 
Skúšobná doba a uznanie spolo čenstva 
 
16. Skupina, ktorá si želá stať sa spoločenstvom hnutia Viera a svetlo kontaktuje 
provincionálneho koordinátora najbližšej existujúcej provincie. Novej skupine bude 
pridelený zástupca medzinárodného koordinátora, ak je vzdialenosť od existujúcej 
provincie príliš veľká. 
17. Po splnení9 potrebných podmienok začne spoločenstvo skúšobnú dobu a bude 
vymenovaný dočasný koordinátor spoločenstva10 na jedenkrát obnoviteľné 
jednoročné funkčné obdobie. Dočasný koordinátor spoločenstva má rovnakú úlohu 
ako koordinátor spoločenstva11. Počas skúšobnej doby vysiela spoločenstvo na 
provincionálne zhromaždenie delegáciu bez hlasovacieho práva. 
18. Keď je uznanie12 udelené, provincionálny vicekoordinátor alebo medzinárodný 
vicekoordinátor pripraví a vedie proces výberu a voľby koordinátora spoločenstva. 
19. Od okamihu uznania spoločenstva sa každý člen stáva pridruženým členom 
medzinárodného hnutia Viera a svetlo. 
 
Odchod alebo vyzvanie na odchod z hnutia Viera a sv etlo 
 
20. Uznané spoločenstvo, ktoré cíti, že už nie je jeho povolaním dodržiavať chartu a 
konštitúciu hnutia Viera a svetlo, odíde z hnutia Viera a svetlo, keď vysvetlí 
provincionálnemu tímu príčiny svojho rozhodnutia a spôsob svojho odchodu. 
21. Provincionálny koordinačný tím zatvorí spoločenstvo ak spoločenstvo explicitne 
alebo implicitne odmieta dodržiavať chartu a konštitúciu, alebo sa nechce 
zúčastňovať na širšej rodine Viery a svetla alebo finančne podporovať prevádzku 
medzinárodného hnutia. 
22. Jeho odchod alebo vylúčenie sa nemôže uskutočniť bez toho, aby bol 
provincionálny tím o tom informovaný a poskytol k tomu svoje stanovisko. Ak si to 
spoločenstvo bude želať, provincionálny koordinačný tím mu pomôže pri objavovaní 
a definovaní svojho nového smerovania. Spoločenstvo sa však už nebude nazývať 
spoločenstvom hnutia Viera a svetlo. 
 
 
 
                                                      
8  Na každej úrovni zodpovednosti je koordinátor alebo dočasný koordinátor laickou osobou. Koordinátor môže byť 
volený ako samostatná osoba, alebo ako manžel a manželka. 
9  Podrobnosti a podmienky skúšobnej doby a oficiálneho uznania spoločenstva sú uvedené v sprievodných 
dokumentoch. 
10  Dočasný koordinátor je menovaný, koordinátor je volený: to je rozdiel medzi nimi. 
11  Pozri odsek 13. 
12  Ak spoločenstvo funguje v provincii alebo medzinárodný vicekoordinátor, ak je spoločenstvo príliš ďaleko od 
existujúcej provincie. 



 
 
IV. PROVINCIONÁLNA ORGANIZÁCIA 
 
23. Provincie sú definované ako zoskupenia spoločenstva. Ide o pobočky 
medzinárodnej rodiny, ktoré zoskupujú od 15 do 40 uznaných spoločenstiev. Počet 
spoločenstiev v provincii sa môže líšiť v závislosti od kultúrnych, jazykových 
a geografických podmienok. V krajine môže byť niekoľko provincií, ak sa tu nachádza 
viac ako 40 spoločenstiev alebo naopak, spoločenstvá z rôznych krajín sa môžu 
zoskupiť do jednej provincie zloženej z krajín, v ktorých sa nachádza iba niekoľko 
spoločenstiev. Veľkosť a zloženie provincií pravidelne kontroluje Správna rada. 
24. Provincia s veľkým množstvom krajín alebo spoločenstiev pravdepodobne bude 
chcieť vytvoriť alebo viesť národné alebo provincionálne subjekty pre uľahčenie 
sprevádzania a implementáciu činností. Tieto štruktúry nepredstavujú ďalšiu úroveň 
zodpovednosti v hnutí Viera a svetlo. 
25. Provincie sú založené ako zákonné združenia. Tiež môže byť nápomocné alebo 
žiaduce, aby krajiny rozdelené do provincií alebo rôzne krajiny, ktoré patria do tej 
istej provincie, boli zriadené ako zákonné združenia, ktorých úlohou je zastupovať 
hnutie Viera a svetlo pred verejnými, zákonnými alebo cirkevnými orgánmi (vznik 
fondov, granty atď.). Tieto združenia nepredstavujú ďalšiu úroveň v štruktúre. 
Medzinárodný vicekoordinátor pre provinciu pomáha organizovať tieto združenia. 
 
Provincionálne zhromaždenie  (zastúpenie)  
 
26. Účastníci provincionálneho zhromaždenia zastupujú členov spoločenstiev hnutia 
Viera a svetlo v provincii. Je prvým a posledným orgánom provincie, ktorý 
predstavuje skúsenosti spoločenstiev a ich členov, ich obavy a stanovuje rozsiahle 
strategické smerovanie13. Volí provincionálneho koordinátora a zástupcov provincie 
na generálnom zhromaždení. Tiež schvaľuje zoznam členov provincionálneho výboru 
pre menovanie. 
 27. Zloženie : Každé spoločenstvo zasiela na provincionálne zhromaždenie 
 delegáciu, ktorá čo najviac reprezentuje členstvo spoločenstva.  Pozornosť sa 
 venuje zapájaniu členov s mentálnym postihnutím.  Každá delegácia 
 uznaného spoločenstva má na zhromaždení jeden hlas. Provincionálny 
 koordinátor, vicekoordinátori a provincionálny kaplán sú členmi zhromaždenia 
 s hlasovacími právami. Pozvaný je aj medzinárodný vicekoordinátor pre 
 provinciu, ktorý nemá hlasovacie právo. 
 28. Frekvencia : Každé 4 roky medzi generálnymi zhromaždeniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
13  Napr., zhromaždenie stanoví, ktoré provincionálne aktivity by sa mohli zorganizovať v provincii. 



 
Provincionálny tím  (vedenie) 
 
29. Provincionálny tím  vedie provincionálny koordinátor, koordinuje implementáciu 
smerovaní, o ktorých sa rozhodlo na provincionálnom zhromaždení a riadi hnutie v 
provincii. Spolu s medzinárodným vicekoordinátorom pre provinciu zabezpečujú 
výber koordinátorov spoločenstva v súlade s duchom hnutia, poskytovanie vhodných 
informácií na vykonanie úloh a dobrú podporu a spoluprácu pri plnení poslaní. Tento 
tím tiež menuje provincionálnych vicekoordinátorov zo zoznamu, ktorý po posúdení 
predkladá provincionálny výbor pre menovanie alebo spoločenstvá. Provincionálny 
tím rozhoduje o programe stretnutia provincionálneho zhromaždenia, počte 
delegátov z každého spoločenstva a počte pozvaných hostí. 
 30. Zloženie : Provincionálny koordinátor, provincionálni vicekoordinátori 
 provincionálny kaplán a provincionálny pokladník, plus dvaja ďalší členovia,   
         ktorí čo možno najviac reprezentujú zloženie provincie. Ak je to možné,  
         manažéri  provincionálneho projektového tímu sa zúčastňujú na  
         stretnutiach, nemajú však  hlasovacie právo.  
 31. Frekvencia : Dvakrát do roka, ak je to možné 
32. S cieľom splniť úlohy vymenoval provincionálny tím projektové tímy, ktoré majú 
organizovať a vykonávať aktivity v prospech spoločenstiev. 
33. Provincionálny koordinátor  vedie provincionálny tím a nadväzuje vzťahy 
s ostatnými provincionálnymi koordinátormi. Vedie provincionálnu delegáciu na 
generálnom zhromaždení a tiež sa zúčastňuje na rade koordinátorov. Môže byť 
pozvaný, aby spolupracoval so spoločenstvami s cieľom podporovať provincionálnu 
a medzinárodnú rodinu hnutia Viera a svetlo. 
 34. Spôsob volenia : Provincionálny výbor pre menovanie za pomoci 
 medzinárodného vicekoordinátora pre provinciu rokuje so spoločenstvami 
 a predkladá mená provincionálnemu zhromaždeniu, ktoré volí koordinátora14. 
 Medzinárodný vicekoordinátor alebo jeho zástupca vedie hlasovanie. Vo 
 výnimočných prípadoch, keď je potrebné koordinátora vymeniť počas jeho 
 funkčného obdobia, vymenuje medzinárodný vicekoordinátor po prerokovaní 
 so spoločenstvom dočasného provincionálneho koordinátora. 
 35. Mandát : dvakrát obnoviteľné 4.ročné funkčné obdobie. 
36. Provincionálny vicekoordinátor  (jeden pre 6 až 8 spoločenstiev) spolupracuje, 
podporuje a pomáha koordinátorom spoločenstva a dočasným koordinátorom 
spoločenstva pri plnení svojich zodpovedností. Každé spoločenstvo v ich 
kompetencii navštívia počas svojho mandátu minimálne raz. Tiež nadväzujú vzťahy 
so spoločenstvami prostredníctvom navrhovania a podporovania zhromaždení 
spoločenstiev a spoločných aktivít (vytváranie).  
 37. Spôsob menovania : 
 1: Provincionálny výbor pre menovanie alebo medzinárodný vicekoordinátor  
             Pre provinciu rokuje so spoločenstvom a pripravuje zoznam mien 
              kandidátov. 
 
 
 
 
 
                                                      
14  Pozri výbor pre  menovanie nižšie 
 



 
 
 2: Po zhodnotení a za pomoci medzinárodného vicekoordinátora menuje 
 provincionálny tím provincionálnych vicekoordinátorov, alebo ich volí    
           provincionálne zhromaždenie. 
 38. Mandát : Dvakrát obnoviteľné 4-ročné funkčné obdobie. 
39. Provincionálneho kaplána  vyberá provincionálny tím na obdobie troch rokov, 
s dvakrát obnoviteľným funkčným obdobím. Ak to provncionálny tím považuje za 
potrebné, môže byť tento výber schválený kompetentným cirkevným orgánom. 
40. Miestne podmienky môžu sťažiť menovanie provincionálneho kaplána. 
Provinicionálny tím musí za pomoci medzinárodného vicekoordinátora pre provinciu 
nájsť primerané riešenie. 
41. Provincionálneho pokladníka  menuje provnicionálny tím. Jeho 
zodpovednosťou je na základe právomocí provincionálneho tímu spravovať financie 
a pomáhať pri hľadaní fondov potrebných na prevádzkovanie na rôznych úrovniach 
organizácie hnutia Viera a svetlo.  Zúčastňuje sa na stretnutiach provincionálneho 
tímu vo vzťahu k finančným záležitostiam, a nemá hlasovacie právo. 
 
Provincionálne stretnutie  (vznik)  
 
42. Provincionálne stretnutie sa koná každé dva roky, alebo, ak je to možné, každý 
rok. Provincionálny tím pripraví a vedie stretnutie. Na stretnutí majú vodcovia 
spoločenstva príležitosť zdieľať, uvažovať a formovať svoje názory s cieľom prehĺbiť 
vieru v Boha a vyjadriť svoj záväzok zachovávať ducha charty. Tento čas obnovenia 
je tiež príležitosťou vytvoriť a oslavovať vytvorenie provincionálneho spoločenstva. 
Ak je to možné, na provincionálne stretnutie sú pozvaní aj členovia spoločenstva. 
43. Medzinárodný vicekoordinátor pre provinciu je pozvaný, aby sa zúčastnil 
provincionálneho stretnutia. Ak sa nemôže zúčastniť, pošle svojho zástupcu. 
 
Vznik nových provincií 
 
44. Ak počet spoločenstiev v provincii prekročí päťdesiat, ak je medzi spoločenstvami 
príliš veľká vzdialenosť alebo z iných dôvodov môže provincionálny tím požadovať 
rozdelenie provincie na dve časti, a vypracovať návrh. Požiadavka sa 
prostredníctvom medzinárodného koordinátora zašle správnej rade, ktorá urobí 
rozhodnutie. Štatút uznanej provincie môže získať jedna alebo obe provincie pod 
podmienkou splnenia kritérií. 
 
Prijatie provincie do skúšobnej doby a uznanie  
 
45. V odľahlej oblasti, v ktorej sa zorganizovalo hnutie a kde je min. 7 až 10 
uznaných spoločenstiev môže medzinárodný vicekoordinátor pre provinciu 
požadovať prijatie novej provincie do skúšobnej doby. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
46. Požiadavka sa prostredníctvom medzinárodného koordinátora zašle správnej 
rade, ktorá urobí rozhodnutie. V prípade akceptovania15 správna rada vymenuje 
dočasného provincionálneho koordinátora16 na jedenkrát obnoviteľné jednoročné 
funkčné obdobie. Dočasný provincionálny koordinátor vytvorí a koordinuje dočasný 
provincionálny tím zložený z koordinátorov spoločenstva. Dočasný provincionálny 
koordinátor má rovnakú úlohu ako provincionálny koordinátor. Provincie v skúšobnej 
dobe nemajú na generálnom zhromaždení hlasovacie práva. 47. Provincia je uznaná 
ak spĺňa špecifické podmienky predpísané správnou radou. . Po uznaní provincie 
vicekoordinátor pre provinciu pripraví a vedie proces posudzovania a volenia 
provincionálneho koordinátora. 
 
V. MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA 
 
Generálne zhromaždenie  (zastúpenie)  
 
48. Účastníci generálneho zhromaždenia zastupujú členov spoločenstiev hnutia 
Viera a svetlo z celého sveta.  Je prvým a posledným orgánom hnutia, ktorý 
predstavuje skúsenosti hnutia a jeho členov, ich obavy a stanovuje rozsiahle 
strategické smerovanie. Posudzuje a volí členov správnej rady: prezidenta, 
viceprezidenta, medzinárodného pokladníka, medzinárodného koordinátora a dvoch 
ďalších členov. Tiež schvaľuje členov medzinárodného výboru pre menovanie. 
 49. Zloženie a hlasovacie právo : Každá provincia zasiela na generálne 
 zhromaždenie delegáciu, ktorá čo najviac reprezentuje členstvo provincie
 a ktorá umožňuje účasť členov s mentálnym postihnutím. Každá delegácia 
 uznanej provincie má na zhromaždení jeden hlas. Na zhromaždení sa 
 zúčastňujú aj členovia správnej rady a medzinárodní vicekoordinátori 
 s hlasovacím právom. Generálny tajomník sa tiež zúčastňuje, ale nemá 
 hlasovacie právo. 
 50. Správna rada rozhoduje o programe stretnutia provincionálneho 
 zhromaždenia, počte delegátov z každej provincie a počte pozvaných hostí. 
 51. Frekvencia : každých 5 rokov. Generálne zhromaždenie sa zvyčajne koná 
 počas medzinárodného stretnutia. 
 
Medzinárodné stretnutie  (zorganizovanie)  
 
52. Medzinárodné stretnutie  organizuje správna rada minimálne raz za päť rokov. 
Je to priestor na zamyslenie a zdieľanie, kde majú účastníci príležitosť prehĺbiť svoju 
oddanosť duchu charty.  Tento čas prehĺbenia a obnovenia je tiež príležitosťou 
vytvoriť a oslavovať vytvorenie skutočného medzinárodného spoločenstva. 
 
 
 
 
 

                                                      
15  Podmienky skúšobnej doby a uznania provincie sú opísané v sprievodnom dokumente. 
16  Pozri poznámku 9 



 
 
Správna rada  (vedenie) 
 
53. Správna rada koná v súlade so strategickým smerovaním prijatým na 
generálnom zhromaždení; riadi všetky oblasti hnutia a má na starosti plnenie 
poslania a víziu hnutia Viera a svetlo.  Koordináciu hnutia deleguje koordinačnému 
tímu. Správna rada menuje projektový tím na uskutočňovanie projektov v 
medzinárodnom kontexte. Schvaľuje zoznam vlastností a schopností koordinátorov a 
vicekoordinátorov. 
54. Na odporúčanie medzinárodného koordinátora pravidelne preskúmava veľkosť 
a zloženie provincií; schvaľuje vytváranie nových provincií podľa potrieb a v súlade s 
rozvojom hnutia Viera a svetlo na svete, a menuje dočasného provincionálneho 
koordinátora novej provincie. 
55. Schvaľuje a vydáva všetky dokumenty a brožúry, ktoré považuje za potrebné pre 
náležité fungovanie medzinárodného hnutia. 
56. Korešponduje so správnou radou v súlade s požiadavkami francúzskych zákonov 
pre združenia. 
 57. Zloženie : prezident, viceprezident, medzinárodný kaplán, medzinárodný 
 koordinátor, medzinárodný pokladník a dvaja ďalší členovia. Generálny 
 tajomník sa tiež zúčastňuje, ale nemá hlasovacie právo. Zloženie správnej 
 rady reprezentuje medzinárodný charakter a rôznorodosť hnutia. Ak je to 
 vhodné, medzinárodní manažéri projektového tímu a medzinárodní 
 vicekoordinátori sa zúčastňujú stretnutí, nemajú však hlasovacie právo. 
 58. Spôsob volenia : Medzinárodný výbor pre menovanie konzultuje 
 s provinciami a predkladá mená generálnemu zhromaždeniu, ktoré volí 
 prezidenta, viceprezidenta, medzinárodného pokladníka a dvoch ďalších 
 členov. 
 59. Frekvencia : Minimálne dvakrát do roka. 
60. Prezident vedie správnu radu a má právnu zodpovednosť za združenie. 
V prípade neriešiteľného sporu alebo nemožnosti dosiahnuť dohodu má právo 
odvolať sa. Viceprezident zastupuje prezidenta v jeho neprítomnosti. 
 61. Mandát : jedenkrát obnoviteľné 5-ročné funkčné obdobie 
62. Medzinárodného kaplána  vyberá správna rada na jedenkrát obnoviteľné 5-
ročné funkčné obdobie. 
63. Medzinárodný pokladník je na základe právomoci prezidenta zodpovedný za 
spravovanie financií a pomoc pri hľadaní potrebných zdrojov na fungovanie 
medzinárodného združenia.  
64. Správna rada volí generálneho tajomníka . Správna rada určí poslanie 
generálneho tajomníka. 
 
Rada koordinátorov a koordina čný tím  (vznik) 
 
65. Rada koordinátorov  zakladá hnutie pod vedením medzinárodného koordinátora. 
Úlohou rady koordinátorov je byť miestom 
 
 
 
 
 



 
 
na zdieľanie medzi rôznymi koordinátormi, aby spoločne hľadali Božiu vôľu pre 
hnutie a aby slúžili ľuďom s mentálnym postihnutím a hnutiu Viera a svetlo v duchu 
charty. Rada koordinátorov poskytuje príležitosť pre vzájomnú podporu a formovanie 
provincionálnych koordinátorov. Je priestorom reflexie, kde majú koordinátori 
príležitosť prehĺbiť svoje chápanie pomoci hnutia Viera a svetlo a spôsobov, ktorými 
funguje hnutie. Tiež poskytuje priestor na vytvorenie skutočného medzinárodného 
spoločenstva. 
 66. Zloženie : medzinárodný koordinátor, provincionálni koordinátori, 
 medzinárodní vicekoordinátori, medzinárodný kaplán. 
 67. Frekvencia : Minimálne raz medzi generálnymi zhromaždeniami. 
68. Koordina čný tím  je zložený z medzinárodného koordinátora, medzinárodného 
kaplána a medzinárodných vicekoordinátorov. Tento tím je pozorný k potrebám 
rôznych provincií a reaguje podľa svojich najlepších schopností. Zaručuje, aby boli 
vodcovia hnutia identifikovaní a vyberaní v súlade s duchom hnutia a zaručuje, aby 
boli funkčne pripravení na plnenie svojej úlohy a aby im bola poskytnutá podpora 
a spolupráca pri plnení poslania. Je úradne prepojený s inými cirkvami, aby ich 
mohol informovať o aktivitách hnutia Viera a svetlo a prijímať od nich rady. 
 69. Frekvencia : Minimálne jedenkrát do roka. 
 70. Zodpovednos ť: Medzi generálnymi zhromaždeniami sa koordinačný tím 
 zodpovedá správnej rade. 
71. Medzinárodný koordinátor  vedie radu koordinátorov a koordinačný tím.  Musí 
byť zainteresovaný na tom, aby hnutie Viera a svetlo rástlo a prehlbovalo sa podľa 
Božej vôle a pre dobro jeho členov, predovšetkým ľudí s mentálnym postihnutím ktorí 
sú v srdci tohto hnutia. Môže byť pozvaný na provincionálne stretnutia alebo 
zhromaždenia s cieľom podporovať medzinárodnú rodinu hnutia Viera a svetlo. 
 72. Spôsob volenia : Medzinárodný výbor pre menovanie konzultuje 
 s provinciami a predkladá mená generálnemu zhromaždeniu, ktoré volí 
 koordinátora17. Prezident alebo jeho zástupca alebo člen výboru pre 
menovanie  vedie voľby. 
 73. Mandát : jedenkrát obnoviteľné 5-ročné funkčné obdobie. 
74. Medzinárodní vicekoordinátori: Hlavnou úlohou medzinárodných 
vicekoordinátorov je spolupracovať, podporovať a pomáhať provincionálnym 
koordinátorom pri plnení svojich kompetencií. Počas svojho funkčného obdobia 
minimálne raz navštívia každú provinciu, ktorý spadá do ich kompetencie. Tiež 
podporujú solidaritu a nadväzujú vzťahy s provinciami prostredníctvom navrhovania 
a podporovania zhromaždení provincií  a spoločných aktivít (vytváranie).  
 75. Spôsob menovania : Medzinárodný výbor pre menovanie konzultuje 
 s provinciami a predkladá zoznam navrhovaných mien medzinárodnému 
 koordinátorovi, ktorý správnej rade predkladá výber medzinárodných 
 vicekoordinátorov na menovanie. 
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 76. Mandát : jedenkrát obnoviteľné 5-ročné funkčné obdobie 
 
VI.  ODVOLANIE Z ÚRADU ALEBO ODSTÚPENIE 
 
77. Odvolanie z úradu  (alebo odstúpenie) koordinátora alebo vicekoordinátora sa 
môže požadovať ak neplnia bežnú komunikáciu alebo účasť na živote hnutia dlhšiu 
dobu, pretože nie sú schopní, kompetentní alebo majú iný vážny problém. Po 
konzultácii s členmi koordinačného tímu provincie/spoločenstva môže 
vicekoordinátor pre spoločenstvo/provinciu predložiť žiadosť provincionálnemu tímu 
(v prípade spoločenstva) alebo správnej rade (v prípade provincie). Provincionálny 
tím alebo správna rada budú pred prijatím konečného rozhodnutia rokovať 
s koordinátormi a vodcami zainteresovaných subjektov. 
 
VII.  PROVINCIONÁLNE A MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY 
 
Výbor pre menovanie 
 
78. Úlohou medzinárodného a provincionálneho výboru pre menovanie je 
komunikovať so spoločenstvami/provinciami a viesť proces hodnotenia s cieľom 
identifikovať vhodných ľudí, ktorí budú vybratí na prevzatie zodpovednej úlohy. Profil 
medzinárodného a provincionálneho výboru pre menovanie určuje správna rada. 
79. Medzinárodný výbor pre menovanie určuje profil na základe vypracovaného 
zoznamu charakteristík a požadovaných schopností koordinátorov 
a vicekoordinátorov na provincionálnej a medzinárodnej úrovni, ktoré schvaľuje 
správna rada. 
80. Úlohou  medzinárodného a provincionálneho výboru pre menovanie nie je voliť 
alebo menovať kandidáta, ale hľadať najvhodnejších kandidátov, ktorí získajú 
nomináciu spoločenstiev alebo provincií, dokumentovať tieto nominácie podľa 
zoznamu charakteristík a vlastností definovaných správnou radou a predkladať 
zoznam kandidátov zhromaždeniu na rozhodnutie v prípade voľby koordinátora, 
alebo koordinátorovi v prípade voľby vicekoordinátora. 
81. Správna rada a provincionálny tím predkladá návrhy členov výboru pre 
menovanie na príslušnom zhromaždení. Na medzinárodnej úrovni zhromaždenie 
schvaľuje nominácie na jedenkrát obnoviteľné päťročné funkčné obdobie, a na 
provincionálnej úrovni na jedenkrát obnoviteľné štvorročné funkčné obdobie. 
 
Projektové tímy  (vznik)  
 
82. Účelom projektových tímov je odborne viesť rôzne typy projektov: projekt 
„Smernice“, projekt „Púť“, projekt „Finančný manažment, projekt „Generálne 
zhromaždenie“, projekt „Komunikácia a vonkajšie vzťahy“, projekt „Finančná 
kampaň“ atď.  
83. Schvaľuje ich správna rada na medzinárodnej úrovni a provincionálny tím na 
provincionálnej úrovni. Tieto orgány ich majú vo svojej kompetencii, vedú ich a sú za 
ne zodpovedné.  
84. Projektový tím má obmedzenú dobu trvania (čas uskutočnenia projektu). Mandát 
pridelený na začiatku poslania špecifikuje ciele, dohodnuté metódy a konečné 



termíny v rámci ktorých musí byť poslanie ukončené. 
 
85. Provincionálny projektový tím je prepojený s príslušnými medzinárodnými tímami. 
 
VIII. PRIJATIE KONŠTITÚCIE 
 
86. Generálne zhromaždenie prijíma túto konštitúciu väčšinou 75% hlasov. Zmeny 
navrhuje Správna rada a sú schvaľované tým istým percentom hlasov. 
 
 
Konštitúcia bola navrhnutá na generálnom zhromaždení v októbri 1980 v Lurdoch. Bola prijatá na 
skúšobnú dobu jedného roka, a pozmenená národnými koordinátormi. Jednohlasne bola prijatá na 
generálnom zhromaždení v r. 1982 vo Wetherby v Anglicku. Ďalšie zmeny boli prijaté generálnymi 
zhromaždeniami v r. 1984 v Ríme, v r. 1986 v Santo Domingo, 1990 v Edinburgu, 1994 vo Varšave, 
1998 v Quebecu, 2002 v Ríme a 2008 v Lurdoch. 
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