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STATUT/PRAVILNIK VINKOVSKE OBITELJI – HRVATSKA (3) 

Ime 

1. Ime „Vinkovska obitelj“ obuhvaća različite redovničke ili laičke skupine koje imaju kao svog 

utemeljitelja, zaštitnika ili nadahnuće svetog Vinka Paulskog. Temeljni zajednički element koji 

povezuje te skupine jest vinkovska karizma, odnosno poslanje služenja potrebnicima. Članovi 

Vinkovske obitelji nasljeduju Isusa Krista, koji je bio poslan „blagovjesnikom biti siromasima“ (Lk 

4,18). 

2. Potaknuti Kristovom ljubavlju i nadahnuti duhom svetog Vinka Paulskog, članovi Vinkovske 

obitelji u Hrvatskoj posvećuju se evangelizaciji osoba koji žive u duhovnom ili materijalnom 

siromaštvu. Oni to čine u međusobnoj suradnji i podršci, prepoznavajući u tome znak vremena.  

Cilj 

3. Kao članovi ili članice različitih grana Vinkovske obitelji u Hrvatskoj, poštivajući autonomiju 

i posebnosti svake grane, a prepoznavajući kao znak vremena naše zajedničko djelovanje želimo: 

 Osnažiti međusobnu komunikaciju te, međusobno surađujući, djelotvornije služiti 

siromasima.  

 Poticati solidarnost, uzajamnu podršku i jednakost među pojedinim granama Vinkovske 

obitelji.  

 Zalagati se ne samo za pomaganje siromasima, već i za promjenu nepravednih društvenih 

struktura. 

 Posvješćivati suvremene oblike siromaštva i pronalaziti nove načine služenja siromasima. 

 Poticati udruživanje grana Vinkovske obitelji na mjesnim razinama. 

 Produbljivati formacijom vinkovsku karizmu i podržavati formaciju članova na području 

socijalnog nauka Crkve. 

 Poticati i organizirati zajedničke molitvene susrete Vinkovske obitelji na mjesnoj i 

nacionalnoj razini. 

Članovi i organizacija 

Nacionalno povjerenstvo 

4. Zajedničko djelovanje Vinkovske obitelji u Hrvatskoj koordinira Nacionalno povjerenstvo 

Vinkovske obitelji – Hrvatska.  
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4.1. Nacionalno povjerenstvo povezuje one koji u Hrvatskoj žive karizmu svetog Vinka 

Paulskog. Također, ono povezuje i više instance pojedinih grana (poglavare, predsjednike) koje su 

na nacionalnoj razini povezane u Vinkovsku obitelj. Ono nadalje povezuje i Područna povjerenstva 

Vinkovske obitelji, koja koordiniraju zajedničko djelovanje grana Vinkovske obitelji u pojedinim 

područjima.  

4.2. Članovi Nacionalnog povjerenstva Vinkovske obitelji u Hrvatskoj jesu: Misijska Družba 

(CM), Kćeri kršćanske ljubavi (FdC), Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog – Zagreb 

(MVZ), Družba Marijinih sestara čudotvorne medaljice (MS), Udruga svetog Vinka Paulskog 

(SSVP), Marijanska vinkovska mladež (JMV). 

4.3. Nacionalno povjerenstvo čini jedan član ili njegov zamjenik iz svake grane. Zamjenik može 

glasovati jedino kad zamjenjuje predstavnika grane. 

Područna povjerenstva 

5. U svrhu bolje koordinacije djelovanja Vinkovske obitelji u Hrvatskoj osnivaju se Područna 

povjerenstva, koja koordiniraju zajedničko djelovanje Vinkovske obitelji na pojedinim područjima. 

5.1. Članove Područnih povjerenstava Vinkovske obitelji čine predstavnici grana Vinkovske 

obitelji koje djeluju na određenom području. Središta pojedinih područja obuhvaćaju gradove 

Zagreb (Zagrebačka metropolija: Zagrebačka nadbiskupija, Varaždinska biskupija, Sisačka 

biskupija, Bjelovarsko-križevačka biskupija), Rijeka (Riječka metropolija: Riječka nadbiskupija, 

Krčka biskupija, Gospićko-senjska biskupija, Porečko-pulska biskupija), Split (Splitsko-makarska 

metropolija: Splitsko-makarska nadbiskupija, Dubrovačka biskupija, Hvarska biskupija, Šibenska 

biskupija), Osijek (Đakovačko-osiječka metropolija: Đakovačko-osječka nadbiskupija, Požeška 

biskupija).  

5.2. Imena pojedinih područnih povjerenstava jesu: Područno povjerenstvo Vinkovske obitelji – 

Zagreb, Područno povjerenstvo Vinkovske obitelji – Rijeka, Područno povjerenstvo Vinkovske 

obitelji – Split, Područno povjerenstvo Vinkovske obitelji – Osijek. 

5.3. Područno povjerenstvo čini jedan član ili njegov zamjenik iz grana Vinkovske obitelji koje 

djeluju na pojedinom području. Zamjenik može glasovati jedino kad zamjenjuje predstavnika grane. 

Biranje članova 

6. Više instance grana biraju članove Nacionalnog povjerenstva i područnih povjerenstava.  
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6.1. Više instance za izbor članova u Nacionalno povjerenstvo Vinkovske obitelji – Hrvatska 

jesu oni poglavari(ce) ili predsjednici (predsjednice) koji na određenom području imaju najveću 

nadležnost. Članove pojedinih područnih povjerenstava, ovisno o strukturi pojedine grane 

Vinkovske obitelji, mogu birati poglavari(ce) ili predsjednici (predsjednice) nadležni za pojedina 

područja.  

7. Mandat člana traje tri godine, s mogućnošću još jednog mandata.  

Sjedište Nacionalnog i Područnog povjerenstva 

8. Sjedište Nacionalnog i Područnog povjerenstva utvrđuje se dogovorno među članovima 

pojedinog povjerenstva.  

Ciljevi i funkcije Nacionalnog povjerenstva 

9. Opći cilj Nacionalnog povjerenstva jest povezivati različite grane Vinkovske obitelji s ciljem 

kvalitetnijeg služenja potrebnicima. To će se činiti poštivajući autonomiju i osobit identitet svake 

grane.  

10. Pojedinačni ciljevi Nacionalnog povjerenstva jesu: poticati udruživanje grana Vinkovske 

obitelji na mjesnim razinama, koordinirati zajedničke projekte, organizirati program trajne 

formacije s ciljem kvalitetnijeg služenja siromasima, organizirati molitvene susrete te zajednička 

euharistijska slavlja i susrete. 

11. Funkcije Nacionalnog povjerenstva jesu:  

 Ostvarivati komunikaciju između Nacionalnog povjerenstva i viših instanci različitih grana. 

 Ostvarivati komunikaciju između Nacionalnog povjerenstva i područnih povjerenstava. 

 Organizirati zajedničke susrete Vinkovske obitelji na nacionalnim i mjesnim razinama. 

 Promovirati vinkovsku baštinu i duhovnost organizirajući formativne programe. 

 Vrednovati iskustvo svake grane, kao i njezin doprinos vinkovskoj baštini, te promovirati 

izmjenu iskustava među pojedinim granama. 

 Poticati zajedničke projekte i misijska iskustva. 

 Poticati uočavanje novih oblika siromaštva i novih načina služenja potrebnicima. 

 Potraživati sredstva za zajedničke projekte služenja potrebnicima. 

 Stvarati mrežu suradnje s organizacijama koje imaju slične ciljeve, posebice volonterskim 

organizacijama koje skrbe za osobe u potrebi. 

Dužnosti članova Nacionalnog povjerenstva i njihova organizacija 
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12. Dužnosti članova Nacionalnog povjerenstva kao i područnih povjerenstava jesu: 

 Prisustvovati sastancima povjerenstva. 

 Provesti zajedničke odluke. 

 Poticati komunikaciju među članovima Vinkovske obitelji. 

 Odobriti budžet Nacionalnog ili Područnog povjerenstva te potaknuti vlastite grane na 

doprinos zajedničkom budžetu. 

Koordinacija Nacionalnog povjerenstva 

13. Nacionalnim povjerenstvom predsjedaju Nacionalni koordinator ili njegov zamjenik. On, kao 

i njegov zamjenik, bira se na tri godine tajnim glasovanjem članova Nacionalnog povjerenstva na 

jednom od redovitih sastanaka. Može biti ponovno izabran na drugi mandat. Njihovi su zadatci: 

 Organizirati i sazivati sastanke te njima predsjedati. 

 Koordinirati mjesna povjerenstva.  

 Osigurati provođenje usvojenih odluka. 

 Kontrolirati troškove (budžet). 

14. Članovi Nacionalnog povjerenstva na gore navedeni način biraju i Tajnika čije su funkcije: 

 Pisati zapisnik na sastancima. 

 Brinuti se za arhiv. 

 Brinuti se za ostvarivanje komunikacije s članovima Povjerenstva.  

 Brinuti se za publiciranje novosti (na internetskoj stranici/listiću/ostalim glasilima). 

15. Tajnik će vršiti i službu Blagajnika, ukoliko se ne odluči drugačije, te će:  

 Planirati godišnji budžet, zajedno s Nacionalnim koordinatorom. 

 Provesti troškove koje povjerenstvo odobri. 

 Koordinirati i tražiti financijsku potporu za projekte Nacionalnog povjerenstva. 

Koordinacija područnih povjerenstava 

16. Područnim povjerenstvima predsjedaju Područni koordinator ili njegov zamjenik. On, kao i 

njegov zamjenik, bira se na tri godine tajnim glasovanjem članova pojedinog područnog 

povjerenstva na jednom od redovitih sastanaka. Može biti ponovno izabran na drugi mandat. 

17. Članovi Područnog povjerenstva na gore navedeni način biraju i Tajnika čije su funkcije: 

 Pisati zapisnik na sastancima. 



5 
 

 Brinuti se za arhiv. 

 Brinuti se za ostvarivanje komunikacije s članovima Područnog te Nacionalnog 

povjerenstva.  

18. Tajnik će vršiti i službu Blagajnika, ukoliko se ne odluči drugačije, te će:  

 Planirati godišnji budžet, zajedno s područnim koordinatorom. 

 Provesti troškove koje povjerenstvo odobri. 

 Koordinirati i tražiti financijsku potporu za projekte Područnog te Nacionalnog 

povjerenstva. 

Financiranje 

19. Članovi povjerenstava za svoje sudjelovanje u radu povjerenstava ne primaju naknadu. 

20. Svaka grana Vinkovske obitelji doprinosi radu Nacionalnog povjerenstva i Područnog 

povjerenstva prema dogovoru.  

21. Susreti na nacionalnoj razini financiraju se iz drugih fondova.  

22. Predsjedništvo i Tajništvo radit će na pridobivanju financijskih sredstava za redovne i 

izvanredne aktivnosti. Za posebne projekte tražit će se doprinos pojedinih grana, prema prethodnom 

dogovoru. 

Sastanci Nacionalnog povjerenstva i područnih povjerenstava 

23. Redovito po dogovoru. 

24. Izvanredno (po potrebi) tijekom provođenja različitih inicijativa u kojem je potrebno da 

Nacionalno odnosno Područno povjerenstvo koordinira projekt. 

26. Na sastanke Nacionalnog povjerenstva mogu po potrebi biti pozvani i članovi područnih 

povjerenstava. 


