Texty k integraci Kodexu Charity ČR a Etických kodexů CI
1.7. Doplněno: Řídí se také Stanovami a vnitřními pravidly
Caritas Internationalis, jejími standardy a směrnicemi.
Přidáno:
1.9. Charita si určuje své funkční priority a programy a nedovolí,
aby byla využita jako nástroj národních nebo mezinárodních
ekonomických anebo politických zájmů, zejména jestliže
nejsou v souladu s učením katolické církve.
Kladné známky v současném světě jsou: rostoucí solidarita
chudých, jejich akce ke vzájemné pomoci, veřejné
manifestace, při nichž bez násilí předkládají své potřeby a svá
práva a poukazují na neúčinnost nebo úplatnost státní moci. 1
1.10 Kdekoli to je možné, využívá Charita místní zdroje a
produkty a podporuje místní ekonomiku tak, aby nedošlo k
vyčerpání zásob a místních zdrojů nebo k mimořádné inflaci.
1.11 Charita chrání lidstvo a planetu, podporuje citlivý přístup
ke všemu, co stvořil Bůh, protože planeta a všechny její
zdroje jsou lidstvu svěřeny. Když plánuje a uskutečňuje
veškerou svou práci, myslí na životní prostředí a dědictví pro
budoucí generace.
Obdělávání a ochrana všeho stvořeného je ukazatelem, který
Bůh ukládá nejenom na začátku dějin, ale každému z nás; je
to součást jeho plánu, podle něhož se má svět zodpovědně
rozvíjet, stávat se zahradou, místem obyvatelným pro
všechny. 2
Jan Pavel II., encyklika Sollicitudo rei socialis, čl. 39
http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/SollicitudoRei Socialis.htm
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1.12 Charita respektuje etické kodexy (EK) pro jednotlivé
profese, které se v činnosti Charity vyskytují, zvláště EK
sociálních pracovníků a EK pracovníků ve zdravotnictví.

4.4.Omezení
b) nosit zbraně při jednání jménem Charity nebo do nemovitostí
(které jsou vlastněny nebo užívány Charitou) včetně prostor k
ubytování, kanceláří, vozidel atd., s výjimkou prostředků pro
zabezpečení nutné sebeobrany v odůvodněných případech
(např. slzný plyn, pepřové spreje)

Kodex Charity Česká republika, upravený dle Etického kodexu pro
členské organizace Caritas internationalis a Etického kodexu pro
pracovníky členských organizací Caritas internationalis, nabývá
účinnosti schválením Českou biskupskou konferencí a podpisem
předsedy České biskupské konference.
V Praze dne 21. října 2020
Mons. Jan Graubner v.r.

předseda České biskupské konference

Katecheze papeže Františka na generální audienci 5. června 2013;
http://www.radiovaticana.cz/clanek.ph p4?id=18375
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