STATUT

Art. 1 – Struktura organizacji Forum
EuFRES składa się z grupy ekspertów z różnych krajów europejskich, którzy gromadzą się regularnie, ze względu
na osobiste zainteresowania i z racji posiadanych kompetencji, aby analizować sytuację, problemy i hipotezy dotyczące
edukacji religijnej w szkołach publicznych i prywatnych.

Art. 2 – Program/cele
EuFRES ma wyłącznie charakter badawczy i informacyjny. Nie posiada bezpośrednich kompetencji w zakresie
tworzenia instytucjonalnych ram nauczania religii. Do jego celów należą przede wszystkim:
•
•

•
•

Komunikacja, wymiana pomysłów i realizacja projektów pomiędzy ekspertami, naukowcami i osobami
pracującymi w różnych instytucjach akademickich i reprezentujących różne systemy edukacyjne w Europie;
podejmowanie na każdym spotkaniu – odbywającym się co dwa lata – tematyki dotyczącej edukacji religijnej, która
jest przedmiotem powszechnego zainteresowania, stanowi aktualne zagadnienie, o uznanym znaczeniu
naukowym i która umożliwia dokonywanie porównań/odniesień do różnych kontekstów kulturowych i szkolnych
poszczególnych krajów;
bezpośrednie poznanie specyfiki, funkcjonowania, środków/zasobów rozwoju edukacji religijnej w danym kraju
będącym członkiem EuFRES;
poprzez badania, sformułować odpowiednie propozycje, przyczynić się do promowania w Europie kulturowego,
prawnego i edukacyjnego profilu edukacji religijnej, który gwarantuje osobistą wolność sumienia nauczycieli,
uczniów i rodziców, respektuje pluralizm kulturowy społeczeństwa i szkół oraz jest otwarty na dialog ekumeniczny
i międzyreligijny.

Art. 3 – Członkowie
a) Do członków EuFRES należą:
•
•
•
•
•
•
•

Krajowi eksperci w dziedzinie nauczania religii (naukowcy, pedagodzy...);
profesorowie, których obszar badań jest związany z edukacją religijną (ketechetyka, pedagogika religii);
osoby państwowe lub diecezjalne odpowiedzialne za organizację nauczania religii;
kadra kierownicza lub dyrektorzy ośrodków szkoleniowych dla nauczycieli religii;
redaktorzy czasopism podejmujących tematykę nauczania religii;
przedstawiciele krajowych stowarzyszeń nauczycieli religii;
przedstawiciele innych stowarzyszeń zawodowych w dziedzinie edukacji szkolnej (np. European Association for
Pedagogy, European Committee for Catholic Education, European Catechetical Team, itd.).

b) Członkostwo oraz przyjęcie nowych członków do EuFRES odbywa się na podstawie uwzględnienia następujących
kryteriów:
•
•
•

Zagwarantowanie odpowiedniego podziału geograficznego i językowego;
zapewnianie równomiernej reprezentacji środowisk akademickich i zawodowych (nauki pedagogiczne, nauki
teologiczne, kompetencje prawne...);
zapewnianie obecności przynajmniej kilku profesorów specjalizujących się w dziedzinie edukacji religijnej, którzy
są pracownikami państwowych instytucji akademickich;

•

utrzymanie rozsądnego limitu (maksymalnie 50-60 uczestników) członków EuFRES.

Art. 4 – Prezydium i zadania
a) EuFRES jest zarządzany przez pięcioosobowy Zarząd, składający się z członków pochodzących z różnych krajów:
jednym z nich jest wybrany prezydent, a drugim skarbnik; pięciu członków, w tym prezydent i skarbnik,
wybieranych jest przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. Członkowie mogą być powtórnie mianowani na drugą
kadencję. Zarząd wybiera spośród swoich członków własny sekretariat.
b) Zadania Zarządu:
•
•
•
•
•
•

Organizowanie dwuletnich spotkań, uwzględniając sugestie Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do tematu,
miejsca, zaproszonych uczestników itp.;
utrzymywanie stałego kontaktu o charakterze informacyjnym z członkami EuFRES;
podejmowanie decyzji o przyjęciu stałych lub tymczasowych członków;
określenie niezależności ekonomicznej Forum, ze wskazaniem szczególnego upoważnienia dla skarbnika;
ustalenie zasad regulujących warunki kontaktów z instytucjami/organami europejskimi właściwymi w sprawach
edukacji (należącymi do Kościoła katolickiego, do pozostałych Kościołów lub do Unii Europejskiej);
skoordynowanie tworzenia sieci informacyjnej w wielu językach.

Art. 5 – Udział w posiedzeniach
•
•
•
•
•

Zapewnienie ciągłości badań prowadzonych przez Forum następuje wskutek ustaleń grupy stałych członków
(większości), którzy stanowią Zgromadzenie Walne z prawem głosu.
Kraj pełniący rolę gospodarza może jednorazowo zaprosić - bez prawa głosu - innych przedstawicieli niż stali
członkowie.
Członkowie EuFRES, których nieobecność na posiedzeniach odbywających się co dwa lata jest nieuzasadniona,
uznawani są za rezygnujących.
Specjaliści, którym Zarząd przydziela prezentację tematów przewodnich, są zazwyczaj wybierani spośród członków
Forum.
EuFRES przeważnie nie publikuje materiałów konferencyjnych, ale umożliwia to (z uwzględnieniem kosztów)
członkowi, który wyraził zamiar przygotowania ich w swoim własnym języku.

Art. 6 – Finansowanie
EuFRES zabiega o środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów organizacyjnych: zwykłych zebrań i posiedzeń
Zarządu, wydatków na sekretariat/biuro itp.
Środki te pochodzą:
•
•
•

z rocznej składki każdego członka;
z innych darowizn od osób fizycznych;
z innych źródeł zewnętrznych (oficjalne organy UE itp.).

Zarząd przedkłada składkę członkowską, dochody i wydatki do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
Koszty podróży i zakwaterowania oraz opłatę konferencyjną ponosi każdy uczestnik EuFRES.
W przypadku wystąpienia rzeczywistych trudności finansowych członka, będzie on mógł liczyć na pomoc innych
członków. Zarząd może zażądać od Walnego Zgromadzenia dodatkowego wkładu, stosownie do ustalonych potrzeb.
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