
  

Struktura
Przymierza Rodzin



  

Ogran władczy:      Walne Zebranie 
Organ zarządzający: Zarząd 
Organ kontrolny:    Komisja Rewizyjna



  

Walne Zebranie
● Zbiera się raz do roku
● Zatwierdza sprawozdania z działalności 
i finansów PR

● Decyduje o najważniejszych kwestiach 
dla PR (zmiana statutu, rozwiązanie PR)

● Co trzy lata wybiera członków Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej 



  

Czy wychowawcy mogą brać 
udział w Walnym Zebraniu?

● Tak (mają bierne i czynne prawo wyborcze), 
jeśli spełniają poniższe warunki:
● Podpisali deklarację członkowską (wiek min. 
16 lat)

● Minął rok od podpisania deklaracji 
członkowskiej i władze TOPR lub Prezydium 
PR uchwałą włączyły wychowawcę w poczet 
członków reczywistych

● Są przedstawicielami wybranymi „na jeden 
rok w głosowaniu tajnym w TOPR spośród 
członków rzeczywistych, po jednym 
przedstawicielu od każdej rozpoczętej 
liczby 20 członków rzeczywistych i członków 
uczestników.“



  

Zarząd PR

Po wyborach,które odbywają się co 3 lata, 
Zarząd dzieli się na zespoły robocze. 
Nie są one stałe. To, jakie zostaną 

powołane zależy od bieżących potrzeb PR.



  

Zespół ds Młodzieży-zadania
● Opiekuje się i nadzoruje działanie kadr
● tworzy i wspiera rozwój środowiska 
młodzieżowego w Przymierzu

● dba o formację religijną młodzieży 
● organizuje kursy podnoszące kwalifikacje 
kadry 

● inicjuje i bierze udział w organizacji 
imprez dla dzieci i młodzieży

● organizuje wyjazdy krajowe i zagraniczne 
dla młodzieży

● dba o właściwą ilość i stan sprzętu 
obozowego. 



  

Zespół ds Młodzieży 
powinności

● udział w organizacji zebrań kadr, kursów 
w Wąpiersku, obozów dla wachtowych 
i obozów formacyjnych, „Krzyży“ oraz 
rekolekcji wielkopostnych, opłatka PR
i pielgrzymki do Miedniewic, co najmniej 
jednego konkursu, balu i wyjazdu 
młodzieżowego w ciągu roku 

● wizytacje obozów letnich i zimowych
● okresowe spotkania poszczególnych 
członków Zespołu z kadrami 
z wyznaczonych im ośrodków



  

Inne Zespoły Zarządu PR
● Zespół ds TOPRów- „utrzymywanie więzi 
pomiędzy ośrodkami, a całością PR“, 
wsparcie TOPRów w rozwiązywaniu 
problemów wewnętrznych

● Zespół ds szkół

● Zespół ds świetlic 



  

Struktura wzorcowego TOPRu



  

Odpowiedzialny za ośrodek
- koordynowanie działalności ośrodka,

 - kierowanie pracą Zespołu i współdziałanie 
 z osobami pełniącymi poszczególne      

   funkcje,
 - zapewnienie sprawnego przepływu informacji 
   wewnątrz grupy,
 - zwoływanie zebrań członków ośrodka o       
   charakterze organizacyjnym (np. celem      
   dokonania wyborów nowego Zespołu TOPR),
 - reprezentowanie ośrodka na zewnątrz(m.in.  
   wobec proboszcza i Zarządu Przymierza)



  

Koordynator grup 
dziecięcych i młodzieżowych
-wyszukiwanie odpowiednich wychowawców

 do grup w ośrodku,
- opieka nad kadrą wychowawczą, a w szczególności 
dbanie o rozwój jej umiejętności pedagogicznych 
i formację religijną,
- analiza i zatwierdzanie semestralnych programów 
działania grup oraz programów obozów 
przygotowanych przez kadrę wychowawczą,
- uczestniczenie w ważniejszych spotkaniach kadry 
wychowawczej oraz w spotkaniach kadry z 
rodzicami,
- pośredniczenie pomiędzy Zespołem TOPR a kadrą 
wychowawczą, w tym szczególnie współpraca z 
Organizatorem obozów i imprez



  

Animator życia religijnego
-przygotowanie odpowiedniej modlitwy na 

wszystkie spotkania grupy,
- dbanie o uczestnictwo rodzin we Mszy św. 
odprawianej raz w miesiącu – w zasadzie w dzień 
powszedni – dla Przymierza Rodzin w parafii,
- organizowanie dni skupienia i rekolekcji,
- udział w organizowaniu pielgrzymek i spotkań 
okolicznościowych (np. opłatka) dla ośrodka 
Przymierza,
- organizowanie spotkań o charakterze 
formacyjnym,
- ułatwianie rodzinom dostępu do literatury o 
tematyce religijnej, rodzinnei i wychowawczej.



  

Organizator 
obozów i imprez

- rozpoznawanie potrzeb grupy w zakresie imprez 
dla rodzin (oprócz spotkań religijnych
i formacyjnych) oraz przedstawianie propozycji,
- przygotowanie i realizacja zaplanowanych 
imprez,
- współpraca z wychowawcami grup dziecięcych w 
organizowaniu i prowadzeniu obozów i większych 
wyjazdów: ustalenie rodzaju, miejsca i terminu 
wyjazdu oraz zakresu czynności powierzonych 
rodzicom.
W tym ostatnim przypadku Organizator działa w ścisłym porozumieniu 
z Koordynatorem grup dziecięcych i młodzieżowych. W zasadzie 
rodzice są odpowiedzialni za stronę organizacyjną i techniczną 
obozów, ułatwiając pracę wychowawców w miarę potrzeb i możliwości. 
Za program obozu odpowiedzialni są wychowawcy i Koordynator.



  

Skarbnik
-zbieranie zadeklarowanych przez rodziców 

składek na cele grupy dziecięcej, jak
i grupy rodziców,
- zbieranie opłat za obozy, pielgrzymki 
itp. i wspólne z prowadzącymi daną imprezę 
rozliczanie kosztów,
- prowadzenie innych rozliczeń 
finansowych.



  

Organizator 
pomocy wzajemnej

- rozeznanie sytuacji rodzin,
- organizowanie pomocy materialnej dla 
rodzin w trudnych warunkach, w tym 
dofinansowań do obozów dziecięcych 
i droższych imprez
- organizowanie wymiany rzeczy dziecięcych
- organizowanie innych form pomocy, np. 
opieki w wypadku choroby czy czasowej 
nieobecności rodziców



  

E basta!


