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1 RepCo (Representative Council) – Өкілдік кеңес, Caritas бас ассамблеясы әр 4 жыл сайын конфедерация 
қызметін басқару үшін сайлайтын орган.  
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CI Басқару стандарттары 
1. 
 
Caritas Конфедерациясы – Caritas ұйымы орналасқан елдің канондық заңы мен азаматтық заңнамасы аясында 
жұмыс істейтін католиктік шіркеу миссиясының көрінісі. Біздің кедейлер мен аз қамтылғандарға қамқорлық 
жасауға деген құлшынысымыз, олар үшін ең жақсысын жасауға шақырады. Сондықтан біз Құдайдың 
жаратылысына жақсылық жасау қағидасына, және өзіміздің мүмкіндіктерімізге, католиктік әлеуметтік ілімнің 
жанашырлық, өзара көмек, серіктестік және субсидиарлық сияқты этикалық принциптеріне сай дұрыс таңдау 
жасап, дұрыс шешімдер қабылдаймыз. 
 
1.1. Канон заңы: 
 
Ұйым мүшелері – Канондық заңға және Католиктік әлеуметтік оқытуға бағынуға міндетті. 
 
1.2. Азаматтық құқық: 
 
Ұйым мүшелері – мемлекеттік заңдарға, соның ішінде заңды тіркеу, салық заңнамасы, еңбек заңнамасы, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және т.б сол сияқты құқықтық стандарттар мен міндеттемелерге сәйкес 
әрекет етуге міндетті. 
 
1.3. Қызметкерлердің әдеп және мінез-құлық кодексі: 
 
Ұйым мүшелері-Caritas Internationalis және оның мүшелеріне арналған CI этикалық кодексін және 
қызметкерлердің мінез-құлық кодексін ұстануға міндетті.2 
 
1.4. Гуманитарлық этикалық стандарттар: 

 
Ұйым мүшелері “Сфера” жобасының гуманитарлық хартиясын және CI ресми түрде сақтайтын апаттарға 
қарсы ең төменгі стандарттарды, сондай-ақ балаларды қорғау принциптерін ұстануға міндеттенеді.3 
 
1.5. Экологиялық этика: 
 
Ұйым мүшелері – табиғи ресурстардың ұтымды пайдаланылып жатқандығына, қалдықтардың аз 
болатындығына, және Қор жобаларының қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндігіне көз жеткізуі тиіс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 CI этикалық кодексі және қызметкерлердің мінез-құлық кодексі, 2014 жылы даму үстінде болды. 
3 Балаларды қорғау принциптерінің жүйесі, 2004. 
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1.6. Серіктестік принциптері: 
 
Ұйым мүшелері – CI Серіктестік принциптерін ұстанады.4 Caritas халықаралық серіктестері белгіленген елде 
өкілдік ашпас бұрын уәкілетті ұлттық шіркеу органдарынан рұқсат алуы және Caritas ұлттық бөлімшелерімен 
кеңесуі қажет. 

 
1.7. Шағымдарды қарау тәртібі: 
 
Барлық ұйымдар шағымдарды ресми кері байланыс механизмі ретінде қарау тәртібі бар, ол негізгі 
делдалдармен келісіліп талқыланады, сонымен қатар көпшілікке қол жетімді. 
 
1.8. Орындау: 
 
Жобаларды орындау серіктес ұйымдарға немесе басқа епархияларға берілген жағдайда, ұйым мүшелері 
шарттық келісімдер бойынша осы басқару стандарттарын орындаушы серіктестер де сақтауын қамтамасыз 
етуге міндетті. 
 

2. Басқару және ұйымдастыру стандарттары. 
"Мұқтаж адамдарға қамқорлық жасайтын кез келген адам кәсіби құзіретті болуы керек: оған не істейтінін, 
және оны қалай жасау керектігін үйрету керек, олар өзін басқаларға қамқорлық жасауға арнайтын 
болғандықтан,  кәсіби дағдылармен қатар, адамға шынайы  қамқорлықпен қорщауы керек. Біздің кеңсе мен 
ұйымдық құрылымдар осыны ескере отырып, гуманитарлық қажеттіліктерге қызмет ететін тиімді ұйым құруға 
көмектесуі керек". (Deus Caritas Est, 31 [2005]) 
 
2.1. Жарғы: 
Ұйым мүшелерінде – CI этикалық кодексіне сәйкес келетін ережелерді қамтитын немесе ескертетін жазбаша 
конституциясы болуы талап етіледі.. 
 
2.2. Басқару құрылымы: 
 
Әртүрлі басқару органдарының рөл і мен жауапкершілігін ұлттық шіркеу билігі бекітіп, қазіргі ұйымдық 
схемамен нақты белгілеуі керек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Caritas серіктестігі, Caritas Inernationalis жетекші ойлары мен әрекеттерін басқару, Рим, қазан 2003, 53-59 бб. 
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2.3. Басшылық және жалпы басқару: 
 
Атқарушы басшылық ұйымның көзқарасы мен миссиясын тиімді іске асыруға ықпал етеді, және өзгерісті 
талап ететін  жағдайлар мен мүмкіндіктер кезінде жаңа көзқарастар мен стратегиялар әзірлейді. 
  
2.4. Жеке құрамды басқару: 
 
Ұйым мүшелерінде басшылыққа, қызметкерлерге, және еріктілерге таныс, қызметкерлер қолданатын 
анықтамалық нұсқаулық бар. 
 
2.5. Стратегиялық жоспар: 
 
Ұйым мүшелерінде ұйымдардың көзқарасын, миссиясын, нақты мақсаттарын, жоспары мен қаржыландыруын 
біріктіретін өзекті, түсінікті, шынайы және ашық стратегиялық жоспарлар бар. 
  
2.6. Қаражат тарту жоспары: 
 
Ұйым мүшелері жылына 1 (немесе 2) рет қаражат тарту жоспарын құруға келісті, оған сәйкес басшылық 
жергілікті ресурстарды жұмылдыру және демеушілерді белсенді іздеу және қаржыландырудың басқа да 
мүмкіндіктерді іздестіру жолдарын бірлесіп қарастырады. 
 
2.7. Тәуекелдерді және тұрақтылықты басқару: 
 
Ұйым мүшелерінің мақсаттарына жетуіне кедергі келтіруі мүмкін ішкі және сыртқы тәуекелдер жыл сайын (әр 
екі жыл сайын) мұқият бағаланады. Бұл тәуекелдерді азайтуға көмектесетін шаралар бар. Ұйым мүшелері әр 
түрлі кіріс көздері бар кең базаны құрды, бұл қызмет көрсетуге де қатысты. Бұл ұйымдастырушылық және 
қаржылық жағынан үздіксіз қызмет көрсетуге кепілдік береді. 
 
2.8. Білім алушы ұйым: 
 
Ұйым мүшелері - білім алушы ұйымдар, олар үшін кедейлер мен мұқтаж адамдармен кездесуден тәжірибе 
алмасу-жалпы мәдениеттің бір бөлігі. Бұл тәжірибе ұйымның дамуын анықтайды. Ол үшін ұйымдарға 
құлшылық ететін және ойланатын орын ұсыну қажет. 
 
3. Қаржыны басқару стандарттары және есеп беру. 
 
"Епархияңызды дұрыс басқару сіздің қатысуыңызды талап етеді. Сіздің миссияңыз сенімді болуы үшін, 
епархияңыз ашықтық пен дұрыс қаржылық басқару тұрғысынан қызметкерлердің мінез-құлқының нағыз үлгісі 
болғандығына көз жеткізіңіз. Қажет болса, сенім білдіргендер мен жалпы қоғамға үлгі болу үшін сарапшы 
аудиторлардан кеңес алыңыз". (Africae Munus, 104 [2011]) 
  
3.1. Қаржылық көшбасшылық: 
 
Ұйым мүшелерінің басымдығы - тиімді қаржылық менеджмент және ұйымның барлық қызметкерлерін осы 
ұстанымды ұстануға шақыру. 
 
3.2. Жобаларды басқару: 
 
Ұйым мүшелері жазбаша келісім- шарттар арқылы барлық жобалар ұйымның көзқарасы мен миссиясына 
сәйкес келуін, сондай-ақ осы басқару стандарттарына және басқа да тиісті техникалық стандарттарға сәйкес 
әзірленуін қамтамасыз етуі керек. 
  
3.3. Қаржылық жоспарлау: 
 
Ұйым мүшелері осы мақсаттарға жету үшін жазылған көп жылдық жоспарларды құру кезінде өздерінің 
стратегиялық мақсаттарын ескерді. Осы жоспарлардың бөлігі ретінде жылдық бюджеттер мен ақша 
ағындарының қысқа мерзімді болжамдары тиісті кезең басталғанға дейін бекітілуі керек. 
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3.4. Қаржылық басқару: 
 
Ұйым мүшелері жүргізетін есеп беру саясаты ұлттық заңнамаға және мүмкіндігінше Халықаралық қаржылық 
есеп беру стандарттарына (IAS) сәйкес келеді. Бұл саясат барлық қызметкерлерге, сондай-ақ сұраныс болған 
жағдайда серіктестерге де қол жетімді қаржылық саясат пен рәсімдер жөніндегі нұсқаулықта сипатталған. 
 
3.5. Сатып алу саясаты: 
 
Ұйым мүшелерінде тендерлер мен сатып алуларды өткізу тәртібі мен бақылауын сипаттайтын, жазбаша сатып 
алу саясаты бар. 
 
3.6. Активтерді басқару: 
 
Құдайдың жаратылысына қамқорлық жасау қағидасына сүйене отырып, ұйым мүшелері ғимараттар, көлік 
тұрағы және ақпараттық технологиялар жабдықтары сияқты барлық негізгі құралдардың болуын, сақталуын 
және қауіпсіздігін қамтамасыз етуді көздейді. 
 
3.7. Қаржы құралдарын басқару: 
 
Ұйым мүшелері қаржылық ресурстарды есепке алуда мақсатты қаражат (қалауы бойынша пайдаланылатын), 
уақытша мақсатты қаражат (белгілі бір мақсаттар немесе уақыт кезеңдері үшін) және тұрақты мақсатты 
қаражат (мысалы, капитал) арасында бөлу жүргізілгеніне көз жеткізуі тиіс. 
 
3.8. Аудит: 
 
Ұйымның барлық мүшелерінен басқа, барлық мүшелер жыл сайын сыртқы аудитордың көмегімен аудит 
жүргізуі керек. Егер олардың саны  мүмкіндік берсе, жоғары қауіпті аймақтарда тәуелсіз жұмыс істейтін ішкі 
аудит бөлімін құра алады. Аудиттің бақылау тізімдері арқылы (2-қосымша) барлық ұйым-мүшелер 
Конфедерацияға өткен жылғы аудит нәтижелері туралы хабарлауға міндетті. 
 
4. Басқару стандарттары және делдалдарды тарту 
 
"Шіркеу нақты көмекке мұқтаж жандарға қайырымдылық жасауға мүмкіндік береді, және қамқорлықты қажет 
ететін, қоғамға өзін естірте алмаған жандардың құқықтарын қорғап, оларға құрмет пен қолдау көрсету 
мақсатында»халықаралық институттар мен үкіметтік емес ұйымдардан жұмыста ашықтықты сақтауды" 
сұрайды. (Africae Munus, 87 [2011] – Caritas in Veritate, 47 [2009]). 
  
4.1. Ашықтық және есеп беру: 
 
Ұйым мүшелерінде тиісті ақпарат арқылы (мүмкіндігінше ресми түрде қол жетімді) делдалдармен 
байланысудың анық және ашық жүйесі бар. 
 
4.2. Делдалдармен хабарлама: 
 
Ұйым мүшелерінде әртүрлі делдалдық топтармен (бенефициарлар, халықаралық, епархиялық және жергілікті 
шіркеу құрылымдары, мемлекет, серіктес – орындаушылар, демеушілер, жұртшылық және т.б.) байланыс үшін 
жауапкершілік аймақтарын анықтайтын хабарлама саясаты және қолданыстағы байланыс арналары бар. 
 
4.3. Құқықтық қорғау қызметі 
 
Ұйым мүшелері құзырлы шіркеу билігі белгілеген шеңберде ұлттық және халықаралық қызметті жүзеге асыра 
алады. 
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4.4. Бастапқы қажеттіліктерді бағалау: 
 
Ұйым мүшелері адамдарға өз әлеуетін дамыту және іске асыруға көмектесу үшін демеушілердің белсенді 
қатысуын ұсынады, осылайша олар өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жергілікті ресурстарды бақылап, 
тиімді пайдалана алады. 
 
4.5. Жоспарлау және орындау: 
 
Ұйым мүшелері демеушілерді жобаларды жоспарлау мен орындаудың әртүрлі аспектілеріне белсенді қатысуға 
шақырады. 
  
4.6. Мониторинг және бағалау: 
 
Ұйым мүшелері алдын ала анықталған статистикалық және сапалы деректердің үдерісі мен барысын, сондай-
ақ олардың тұрақты талдауын бақылау арқылы тұрақты мониторинг пен бағалау жүргізілуін қамтамасыз етуі 
тиіс. Осылайша, әлеуетті қалай дамыту керектігін анықтау үшін қажетті ақпарат беріледі. 
 
4.7. Жұмысты ұйымдастыруды талдау: 
 
Ұйым мүшелері жұмысты ұйымдастыруды талдау кем дегенде төрт жыл сайын жүретініне көз жеткізуі керек, 
ал ұйымның қабілеті мен оның көзқарасы, миссиясын жүзеге асырудағы дәлдігі бағаланады. 
 
4.8. Ақпаратты жариялау саясаты: 
 
Ұйым мүшелері ұйымның өз көзқарасы мен миссиясын жүзеге асыруға қабілеті мен дәлдігін бағалай отырып, 
кем дегенде төрт жыл сайын жұмысты ұйымдастыруға шолу жүргізілуін қамтамасыз етуі керек.  
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Біздің құндылықтарымызбен өмір сүруге ұмтылу: 
 

Caritas Internationalis ұйым мүшелерінің этикалық кодексі1 

 
Кіріспе 

Caritas Internationalis ұйымының қызметі – киелі жазбалармен, ілімдерменжәне католик 
шіркеуінің дәстүрлерімен, сондай-ақ мұқтаж адамдармен шын жүректен байланыс 
орнатуымен рухтандырылған, және бағытын айқындаған.2.“Caritas - бұл шіркеудің өз 
халқына деген сүйіспеншілігінің көрінісі"3. Caritas кедей, қоғамда өз орнын таба алмаған 
келеңсіз жағдайларға тап болған адамдарға ерекше назар аударады, сонымен бірге 
адамның жан-жақты дамуын қамтамасыз етуге және апаттар, қақтығыстар мен 
әділетсіздіктер салдарын жеңілдетуге тырысады. 

Caritas интернационалистің ішкі ережелер жинағының 1.3-бабында былай делінген:»ұйым 
мүшелері басқарудың, ұйымдық инфрақұрылымның, қаржылық өміршеңдік пен есеп 
берудің ең төменгі стандарттарына сәйкес келуі керек, сондай-ақ қамқоршылық кеңестің 
шешіміне сәйкес мінез-құлық этикалық нормаларын сақтауы тиіс. Олар дербес заңды, 
қаржылық және шарттық мәртебеге ие". Caritas Internationalis үшін канондық құқықтық 
негізді қамтамасыз ететін Жарғыға және ішкі ережелер жиынтығына қосымша, бірнеше 
стандарттар мен Конфедерацияның жұмыс ережелері жасалды, оның ішінде мәртебесі 
өзгермеген: 

• Caritasпен серіктестіктің негізгі принциптері (2003) 

• Балаларды қорғауға арналған Caritas Internationalis бағдарламасының негіздері 
(2004) 

• Caritas Internationalis әскери байланыс жөніндегі директивасы(2006) 

• Caritas Internationalis қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық директивасы 
(2006) 

• Caritas Internationalis төтенше жағдайлар жөніндегі директивасы (2007) 

• Caritas Internationalis басқару стандарттары (2013)  

Сондай-ақ Caritas Internationalis дамуына үлес қосқан: 

• Үкіметтік емес ұйымдардың, халықаралық Қызыл Крест және Қызыл Жарты ай 
қозғалысының мінез-құлық кодексі 

• Гуманитарлық жарғы және «Сфера» жобасының апаттарды жою жөніндегі ең 
төменгі стантарттары 

 

 
1 Caritas Internationalis – бұл 164 қатысушыдан тұратын әлемнің 200 елі мен аймақтарында гуманитарлық 
көмек, даму, әлеуметтік қызметтер мен қорғауды қамтамасыз ететін католик шіркеуіне жататын – ұлттық 
ұйымдардың конфедерациясы. 
2 “Сіз мұқтаж адаммен кездескенде, жүрегіңіздің қаншалықты кең екендігін байқайсыз! Себебі біздің 
жұмысымыз мұқтаж жандарға көмектесу, осы көмектесу арқылы біз өз жүрегіміздің әлдеқайда кең екендігіне 
көз жеткіземіз. Сондықтан жақсылық жасаңыз!", Рим Папасы Францисктің Сент-Каетанға арналған мерекедегі 
бейне хабарламасынан 
Тинский, 07 Тамыз 2013 (http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-message-for-the-feast-of-saint- cajetan). 
3 Рим Папасы Францисктің Caritas Internationalis кеңесінің өкіліне үндеуі, 17 мамыр 2013 
(http://www.caritas.org/about/PopeFrancisInspiresCaritasLeadership.html). 

http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-message-for-the-feast-of-saint-cajetan
http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-message-for-the-feast-of-saint-cajetan
http://www.caritas.org/about/PopeFrancisInspiresCaritasLeadership.html)
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Сонымен қатар, Каритас халықаралық гуманитарлық қоғамдастықтағы дамуға бейім 
ірі ұйым болғандықтан, ол өз жұмысын жақсартуға және даму барысында оң тәжірибе 
жинақтауға ұмтылады. 

Осы әдеп кодексі барлық ұйым мүшелері – ұйымдар мен мен қызметкерлер ұстануға 
тиісті маңызды этикалық бағдарламаны құрайтын жоғарыда аталаған құндылықтар мен 
қағидаттарды негізге алады және бір нормативтік қаулыда жинақтайды4. Caritas 
Internationalis өзінің барлық жұмысында, оның қатысушылары мен қызметкерлері осы 
құндылықтар мен қағидаларды жүзеге асыруға және сол арқылы әлемдегі Мәсіхтың 
азаптарының белсенді куәгерлері болуға тырысады. 

Caritas Internationalisтың ең төменгі стандарттары этикалық кодекстің ұйымдағы 
саясат пен мінез-құлықта қалай жүзеге асырылатындығын анықтайды және оған 
қатысушылардың сақталуын бағалау процедурасын қамтиды “Қызметкерлерге арналған 
мінез-құлық нормалары" барлық Caritas қызметкерлерінен күтілетін мінез-құлық моделін 
сипаттайды. 

Caritas Internationalis өзінің ұйым мүшелері мен қызметкерлерінің көпшілігі ар-ождан мен 
парасаттылық қағидаттарын басшылыққа алатынына және этикалық кодексінің 
құндылықтары мен қағидаттарын сақтаудың үлгісі болып табылатынына сондай-ақ 
жазбаша тұжырымдарды қажет етпейтініне сенімді. Бұл құжат Caritas Internasionalisке 
мүше ұйымдарға және оның барлық деңгейдегі қызметкерлеріне арналған нұсқаулық 
болып табылады. Алайда, осы мінез-құлық кодексі арқылы біз Конфедерация ішінде, ең 
алдымен оның жеке басы мен рухани миссиясына қатысты айқындық пен келісімді 
қамтамасыз етеміз. Сaritasқа мүше ұйымдар: 1) Осы Этикалық кодексті және осы түрдегі 
жұмыс принциптерін мақұлдауы 2) олардың арасындағы үйлесімділікке қамқорлық жасай 
отырып, оны өз ұйымдарына бейімдеуі керек. Caritasқа мүше Епархиялық ұйымдар да осы 
Этикалық кодексті бекітуі тиіс, бірақ бағдарламаны іске асыруды епархиялар немесе басқа 
серіктестер Caritas Internasionalis мүшелерінің атынан жүзеге асыратын арнайы келісімдер 
арқылы осы ең төменгі стандарттарды жүзеге асыруды қамтамасыз етуі тиіс. 

Бұл кодекс ұлттық және епархиялық деңгейлердегі Каритас кадрлық саясатына 
енгізілуі керек, ал Каритас қызметкерлері Кодекстің көшірмесімен қамтамасыз етілуі керек, 
оның стандарттарына үйретілуі керек және оларды сақтауы керек. 

 
Құндылықтар мен қағидалар: 

  
Әр адамның өмірі туғаннан бастап табиғи өлімге дейін қасиетті. Құдайдың 

бейнесіндегі құдайға ұқсас жаратылған барлық әйелдер мен ер адамдар ерекше қасиетке 
ие, өйткені олар»әлемде бәрінен жоғары және [олардың] құқықтары мен міндеттері 
әртүрлі және дербес5. “Ішкі табиғаты жағынан адам - әлеуметтік тіршілік иесі, ол басқа 
адамдармен қарым-қатынас жасамай, өмір сүре де, өзінің мүмкіндіктерін дамыта да 

 
 

 

4 Бұл кодексте «қызметкерлер» деген сөз басқарма мүшелері, қызметкерлер, еріктілер, кеңесшілер және 
барлық деңгейдегі конфедерация өкілі ретінде қызмет ететін адамға қатысты түсіндіріледі. 
5 Екінші Ватикан соборы, Қазіргі әлемдегі шіркеу туралы пасторлық Конституция: Gaudium et Spes 
(http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651207_gaudium-et- 
spes_en.html), №26. 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651207_gaudium-et-
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алмайды". 6Бүкіл қоғамдық өмір - оның бас кейіпкері-адам тұлғасының көрінісі"7, ол 
қоғамдық өмірдің объектісі немесе пассивті элементі емес, ол оның мәні, негізі және 
мақсаты. "Бұл әлеуметтік тәртіп үнемі жетілдіруді талап етеді. Оның негізі шындық, ал 
негізге алатыны әділеттілік пен шынайы махаббат болуы керек; бостандықта бұл тәртіп 
күн сайын өсіп, адамгершілік тепе-теңдікке жақындай түсуі керек"9. 

Адамның қадір-қасиеті және оның әлеуметтік табиғаты адамгершілік қоғам 
тәрбиелеуге негізделген, және соған ұмтылады. Егер біз келесі құндылықтар мен 
қағидаларды ұстанатын болсақ, оған қол жеткіземіз: 

 
Құндылықтар 

 

1. Әділдік: біздің сенімімізге жауап ретінде, жеке өмірде, 
ұйымдарда, адамдар тобында біз бірге жұмыс жасайтын Құдайдың барлық 
жаратылыстарымен әділ моральдық тәртіп пен»дұрыс қарым-қатынас" 
орнатуға тырысамыз.Біз кедейлерге және әлеуметтік тұрғыдан қоғамнан тыс 
қалған адамдарға қызмет етеміз және олар өмір сүретін қоғамды өзгертуге 
көмектесеміз. 

"Қоғам адамдар тобы мен жеке адамдарға өздеріне тиесілі нәрсені алуға мүмкіндік 
беретін жағдай жасаған кезде ғана, әлеуметтік тепе-теңдікті қамтамасыз ете алады. 
Әлеуметтік әділеттілік ортақ игілік пен өкілеттіктерді жүзеге асырумен тікелей 
байланысты"10. 

2. Жалпыға ортақ игілік: адамдық қадір-қасиетке ие болу және қоғамда 
өсу, біздің айналамыздағы қоғамды қалай құрғанымызға тікелей байланысты: 
әлеуметтік, діни, мәдени, экономикалық, экологиялық, құқықтық және саяси 
тұрғыдан біз католик шіркеуінің халықаралық қауымдастығында, басқа да діни 
сенімдермен, үкіметтермен, азаматтық қоғаммен және билік органдарымен 
адамдық қадір-қасиетті қорғау, және қоғамдық құқықтар мен міндеттерді орындау, 
сондай-ақ ортақ игілікке ықпал ету үшін жұмыс істейміз. 

 “Барлық деңгейлерде адамның игілігі үшін қызмет етуге ниеті қоғам – бұл 
барлық адамдар мен бүкіл адамзаттың игілігі басты мақсатым деп түсінетін қоғам. 
Адам басқалармен және басқалар үшін" деген қағиданы ұстанбай өздігінен 
толықтыққа қол жеткізе алмайды.11 

 
 
 
 
 

 

6Сол жерде § 12. 
7 Шіркеудің әлеуметтік ілімдерінің жиынтығы №106. 
8 Рим Папасы Пиус XII 1944 жылғы 24 желтоқсандағы радио үндеуінен., 5: AAS 37 (1945), 12. 
9 Gaudium et Spes, №26. 
10 Католик Шіркеуінің Катехизмі, №1928. 
11 Шіркеудің әлеуметтік ілімдерінің жиынтығы #165. 
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Жалпыға ортақ игілік әрқашан жеке тұлғаны дамытуға бағытталған:»адамның 
тәртібі заттардың тәртібіне емес, керісінше заттардың тәртібі адамның тәртібіне 
бағынуы керек»12. 

3. Адамның жан-жақты дамуы: біз дамуды рухани, психологиялық, 
эмоционалды, физикалық, материалдық және экономикалық элементтерді 
қамтитын отбасының, жаһандық қоғамның контекстінде және тәжірибесінде 
адамның жеке басын тұтас түсінуге негізделген процесс ретінде қарастырамыз. Біз 
қай жерде жұмыс істесек те, жеке тұлғаны және жалпы қоғамды дамытуға, сондай-
ақ әділетсіз әлеуметтік құрылымды өзгертуге тырысамыз. Біз өз жұмысымызды 
азапты жеңілдету, оңалту және дамыту арасындағы берік және келісілген 
байланыста жасаймыз. 

Шынайы [даму] жан-жақты болуы керек; ол әр адамның және бүкіл 
адамзаттың дамуына ықпал етуі керек... Адам өзінің іс-әрекетін басқара алса және 
оның бағасын білсе, өзінің дамуының жаратушысы бола алса оны нағыз 
толыққанды адам деп атауға болады. Ол өзінің әлеуетін және оған сәйкес 
талаптарды еркін қабылдай отырып, Құдай берген табиғатына сәйкес әрекет етуі 
керек.”13. 

4. Жанашырлық: біз бір үлкен отбасы болып бірігіп, басқалардың қайғы-
қасіретіне барынша түсіністікпен қараймыз, және адамдарға көмектесу үшін 
гуманитарлық үндеуден хабардар болу біздің адамгершілік парызымыз деп білеміз. 
Бұл парыз сезімі католиктік ұйым ретінде біз үшін де, бүкіл адамзат деп аталатын 
отбасы үшін де өте маңызды. Осылайша, халықаралық қоғамдастық мүшелері 
ретінде біз гуманитарлық көмек көрсетуді өз міндетіміз деп санаймыз, ал 
басқалардың міндеті – бізге осы мақсатқа кедергісіз қол жеткізуге мүмкіндік беру. 

"Христиандық ілім, Самариялықтың астарлы әңгімесі,»көре білетін жүрек" деп 
аталады. Бұл жүрек кімге махаббат жетіспейтінін көре алады және соған сәйкес 
әрекет етеді"14. Иса пайғамбардың:»Шын айтамын: Сіздің менің бауырыма 
көмектескеніңіз маған да көмектескеніңізбен тең" дегені бар.15. 

5. Кедейлер мен көмекке мұқтаж жандарға ерекше назар аудару: Исаның 
Інжілін тыңдай отырып, біз кедейлерге, әлеуметтік тұрғыдан қоғамнан тыс қалған 
немесе әбден қажыған адамдарға көмектесу жолын таңдадық. Біз адамдардың 
бойындағы қадір-қасиеті мен адамгершілігін жоғалтқысы келетін кедейлікпен 
күресуге тырысамыз. Біз христиан жазбаларын негізге ала отырып,қысым 
көргендердің бостандығы үшін, жердің бізге берген сыйлықтарын әділ бөлу үшін 
және әлеуметтік тұрғыдан қоғамнан тыс қалған адамдар өздерін дамуыды үйренуі 
үшін жұмыс жасаймыз. Біз кедей адамдардың қиындықтарын ортақ қиындық деп 
қарап, бірге болуға тырысамыз. Бұл дегеніміз, біз олармен қатар тұрамыз, олардың 
қажеттіліктері өтейміз және олар кездескен әділетсіздікпен күресеміз. 

 
12 Gaudium et Spes, №26/3. 
13 Папа Павел VI, Populorum Progressio, On the Development of Peoples, №14 и 34 (1967), 
www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_ 26031967_populorum_en.html 
14 Папа Бенедикт XVI, Deus Caritas Est, №31(2005), 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus- 
caritasest_en.html 
15 Мф. 25:40. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-
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“Міне, мен таңдаған пост: жалғандықтың шырмауынан шығыңыз, түйіндерді 
шешіңіз, қысым көргендерді барлық бұғаулардан босатып, аш адамдармен 
наныңызбен бөлісіңіз, кедейлердің үйіне кіріп шығыңыз; жалаңаш адамды көргенде, 
оны киіндіріңіз, жарымжаннан жасырынбаңыз.”16. 

“ Кедейлікпен күрес шіркеудің кедейлерге деген ерекше ықыласы мен 
сүйіспеншілігіне негізделген ”17. “Кедейлерге проблема ретінде емес, бәріміз үшін 
жаңа, адамгершілігі мол болашақтың негізгі құрылысшылары бола алатын адамдар 
ретінде қарау керек”18. 

6. Құрмет: біз адамның қадір-қасиетін байытып, қолдау көрсететтін барлық 
діни дәстүрлерді, мәдениетті, құрылымдар мен әдет-ғұрыптарды құрметтейміз. 

“Әділ қоғам адамның қадір-қасиетін құрметтеуге негізделген жағдайда ғана 
шындыққа айналуы мүмкін”19. 

7. Ынтымақтастық: біз кедей және әлеуметтік жағынан қоғамнан тыс 
қалған адамдармен ынтымақтастықта жұмыс істейміз, осылайша бейбітшілік, 
әділеттілік пен адам дамуындағы жетістікке қол жеткіземіз. Ынтымақтастық бізді 
бейбітшілік орнатудың жалпы көзқарасымен байланыстырады, онда барлық 
адамдар Құдайдың ұлдары мен қыздары ретінде өздеріне тиесілі нәрсені алады. 

“Ынтымақтастық адамның бойындағы туа біткен әлеуметтік табиғатты, 
сондай-ақ абырой мен құқықтарға қатысты жалпыға бірдей теңдікті және мақсатқа 
қол жеткізудегі жеке адамдар мен халықтардың ортақ жолын көрсетеді"20. 

 
Принциптері: 

 
1. Серіктестік: “шынайы серіктестік ортақ құндылықтарға, стратегия мен 

ақпаратқа негізделіп, келісілген міндеттерді орындау бойынша ұзақ мерзімді 
міндеттемені білдіреді. Ол адал кері байланыспен, бірлескен жоспарлаумен, 
қолдаумен, ашықтықпен және екі жақты есеп берумен, сондай-ақ шынайылықпен, 
екінші тараптың мүддесіне, адамдардың сезіміне, кәсіби білімге, тәжірибеге және 
даналыққа сезімталдықпен сипатталады. Ол өзара сыйластыққа, сенім мен ізгілікке 
негізделген. Тиімді серіктестік мүше ұйымдар мен біздің көзқарастарымызды 
бөлісетін басқа да ұйымдар, сондай-ақ біз бірге жұмыс жасайтын адамдар 
арасындағы ынтымақтастықтан туындайды”21. 

“...Caritas Internationalis ұйым мүшелері арасындағы ынтымақтастықты дамытуға,  

 

 

 16 Ис. 58:6-7. 
17 Ср. Иоанн Павел II-нің Латын Америкасы епископтарының үшінші бас конференциясына үндеуінен, 
Пуэбла, Мехико, (28 қаңтар 1979 ж.), I/8: AAS 71 (1979), 194-5. 
18 Иоанн Павел II, Халықаралық бейбітшілік күніне арналған Жолдау, 2000 ж., 14: AAS 92 (2000), 366. 
19 Сол жерде, 132. 
20 Шіркеудің әлеуметтік ілімінің №192 жинағы.  
21 Caritas Internationalis, Caritas серіктестігінің принциптері: A Caritas Internationalis Handbook for Reflection 
and Action (Рим, 2003, http://www.caritas.org/upload/par/partnership.qxd1.pdf),  14-бет. 
 

http://www.caritas.org/upload/par/partnership.qxd1.pdf)
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оларға тиесілі автономияны шектемей, көтермелеу, үйлестіру, өкілдікті қамтамасыз ету 
және әлеуетті арттыру арқылы көмектеседі”22. 

2. Қосалқылық: біз өкілеттіктерді, шешімдерді және жауапкершіліктердің 
олардың дұрыс жүзеге асырылуы мүмкін ең төменгі деңгейге дейін берілгеніне көз 
жеткіземіз. Бұл ретте біз жергілікті мүмкіндіктер мен ресурстарды ұлғайтуға және 
одан әрі дамытуға тырысамыз. Каритас ретінде біздің бірегейлігіміздің орталығы 
оның ұлттық, епархиялық және приходтық деңгейлердегі құрылымдары болып 
табылады және біз бәріміз олардың тәуелсіздігі мен жауапкершілігін арттыруға 
мүмкіндік беру үшін оларды қолдауға және нығайтуға тырысамыз. 

"Осы сияқты, жеке адамның өз бастамасы мен еңбекқорлығы арқылы қол 
жеткізе алатын нәрсені, адамдар қауымына беру қате болған сияқты, бұл да 
әділетсіздік сонымен бірге үлкен зұлымдық және аманатқа қиянат жасаумен тең. 
Кішігірім және бағынышты ұйымдар да үлкенірек және жоғары ұйымның жасағанын 
жасай алады. Өйткені кез-келген қоғамдық іс-әрекет өзінің табиғаты бойынша қоғам 
мүшелеріне көмектесуі керек және оларды ешқашан жойып, жоқ қылмауы керек.”23 
 
  3. Қатысуы: біз қызмет көрсететін адамдардың олардың атынан жүзеге 
асыратын жобаларды әзірлеуге, басқаруға және іске асыруға, сондай – ақ алдын-
ала бағалаудан бастап нәтижелерді бақылауға дейінгі барлық тиісті шешімдерге 
қатысатындығына кепілдік береміз. Қатысу-бұл адамның қадір-қасиетінің көрінісі, 
ол адамдар қауымдастығы үшін ортақ жауапкершілікті білдіреді. Каритас белсенді 
қатысуға басымдық беретін даму процестеріне ұмтылады, өйткені олар - 
демократиялық және инклюзивті қоғамның негізі болып табылады. 

 
“Адамның жеке басының қадір-қасиеті қоғамдық өмірге белсенді араласуы және өз 
азаматтарының ортақ игілігіне үлес қосу құқығын қамтиды".24 

4. Мүмкіндіктерді кеңейту: біз адамдарға өз әлеуетін толық ашуға және 
оны іске асыруға, адамдардың өмір сүру деңгейін бақылауға және жақсартуға 
мүмкіндік беру үшін өзара сыйластыққа негізделген қарым-қатынас орнатуға 
көмектесеміз. Адамның жан-жақты дамуы, оның құқықтары мен мүмкіндіктерін 
кеңейту арқылы біз азаматтық қоғамда маңызды рөл атқаратын, белсенді жергілікті 
қауымдастықтардың нығаюына қолдау көрсететін боламыз. 
 "Мен қатты естіледі деп үміттенемін... бірақ сіз мені өз епархияңызда 
естігеніңізді қалаймын, мен шудың көпке таралуын қалаймын, және осыдан кейін 
шіркеу көшеге шықса, мен бүкіл әлемге, бізді жабық күйімізде қалдырғысы келген 
барлық нәрсеге қарсы екенімді білдіргім келеді. 

 22Сaritas Internationalis жарғысы, 1.5-тармақ  

 23 XI Пий әкей, энциклика Quadragesimo Anno, AAS 23 (1931), №79. 

24 Рим Папасы Иоанн XXIII ақиқат, әділеттілік, қайырымдылық және бостандықта жалпыға ортақ 
бейбітшілік орнату туралы энциклопедиясы 
(1963),№26,www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc 
_11041963_pacem_en.html 
 
 
 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc
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Приходтар, мектептер, институттар – мұның бәрі біздің ашық болуымыз үшін 
құрылған.25 

 
 5. Тәуелсіздік: Каритас мүшесі ретінде біз өзіміздің операциялық 
басымдықтарымыз бен бағдарламаларымызды анықтаймыз және өзімізді ұлттық 
немесе шетелдік институттардың экономикалық немесе саяси мүдделер үшін, 
пайдалануына жол бермейміз, әсіресе бұл мүдделер католик шіркеуінің ілімдеріне 
қайшы келсе. 
 “Қазіргі әлемдегі оң үрдіс-бұл кедей адамдардың бір-біріне деген 
ынтымақтастығының артуы, олардың бір-біріне көмектесуге күш салуы, олардың 
зорлық-зомбылық қолданбай, өз қажеттіліктерін білдіретіні және қоғамда өз 
құқықтарын қорғайтын әлеуметтік аренаға шыға алуы. Олардың мемлекеттік 
органдардың тиімсіздігімен сыбайлас жемқорлықпен бетпе-бет келуі”26 
 

 6. Басқару және есеп беру: біз өзіміз үшін жұмыс істейтін адамдарға, 
біздің жұмысымызды қолдайтын адамдарға және жалпы қоғамға барынша 
жауапкершілікпен қараймыз. Сондай-ақ бізге сеніп тапсырылған ресурстарды адал 
басқаруға кепілдік береміз. 
 "Кейде көмекке жүгінген адам көмекшіге бағынады, өйткені кедейлер 
ауыр бюрократиялық ұйымдарды ұстап тұру үшін қажет сияқты, олардың 
қажеттіліктеріне нақты дамуға қызмет етуі керек ресурстардың тым жоғары 
пайызын жұмсайды. Осы тұрғыдан алғанда, барлық халықаралық және үкіметтік 
емес ұйымдар толық ашықтықты сақтауға міндеттенгені жөн: демеушілерді және 
қоғамды алынған капиталдың қандай бөлігі ынтымақтастық бағдарламаларына 
жұмсалатыны, осы бағдарламалардың шынайы мазмұны және мекеменің өзіндік 
шығындары туралы деректермен хабардар ету тиіс".27 

 7. Барлық адамдарға теңдік, әмбебаптылық, бейтараптық және 
ашықтық: барлық әйелдер мен ерлер, қыздар мен ұлдар тең жаратылған және 
әрқайсысы барлық адамдарға тән нәрсені бірге жүзеге асыра отырып, біздің 
әлемге өз үлесін қоса алады. Біз әйелдер мен ерлердің, қыздар мен ұлдардың 
біздің жұмысымызға тең және белсенді қатысуын ұстанамыз. 

Біз нәсіліне, жасына, жынысына, физикалық жағдайына, этникалық, діни 
немесе саяси нанымдарына қарамастан, яғни ешқандай кемсітушіліксіз, өмірлік 
жағдайын және бізге хабарлаған қажеттіліктерін объективті түрде бағалай 
отырып,олардың ішіндегі ең осал топтарына бейтарап қызмет етеміз. 

«Біз міндеттіміз... ерлер мен әйелдерге тән тең қадір-қасиетті мойындауға, 
растауға және қорғауға: бәріміз – біздің әлемде өмір сүретін барлық тіршілік  

25 Рим Папасы Франциск, Аргентина, Рио-де-Жанейродағы Дүниежүзілік жастар кездесуіне Жолдау,  
(http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/papa-
francesco_20130725_gmgargentini-rio_en.html) 
26 Рим Папасы Иоанн Павел II, sollicitudo Rei Socialis энциклопедиясының жиырма жылдығына орай 
Populorum Progressio (1987)6 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_30121987_sollicitud
orei-socialis_en.html 
27 Папа Бенедикт XVI, энциклопедиясы Caritas in Veritate, 2009, №47, 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20090629_caritas-inveritate_en.html 
 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130725_gmgargentini-rio_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130725_gmgargentini-rio_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_30121987_sollicitudorei-socialis_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_30121987_sollicitudorei-socialis_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-inveritate_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-inveritate_en.html
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иелерінің ішіндегі ерекше адамдармыз...»28 Әйелдерге өздерінің құндылықтарын, 
өзін-өзі бағалауды күшейтетін белгілі бір бастамалар арқылы өз таланттарын 
көрсете алатындай етіп, олардың дауыстарын естуге барлық мүмкіндіктер беру. 
Олардың бірегейлігі оларға қоғамда ерлермен қатар өз орнын алуға мүмкіндік 
береді"29. 
 

8. Қорғау: біз БҰҰ – ның Бала құқықтары туралы конвенциясына, ұлттық 
заңнамаға, Каритастың Балаларды қорғау жөніндегі бағдарламасына (2004) және 
басқа да тиісті бағдарламаларға сәйкес, өзіміз жұмыс жасап жатқан адамдардың, 
әсіресе балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырысамыз. 

"Мен жеке өзім зардап шеккендердің қайғы-қасіретін және біздің 
балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің шынайы күш-жігерін, сондай-ақ 
келіп түскен өтініштер бойынша жүргізілген жұмыстардың дұрыстығы мен 
ашықтығын атап өткім келді... шіркеу осы қатаң стандарттарды әділ 
ұстанғандықтан, басқа да мекемелер оларға құрметпен қарауы тиіс"30. 

9. Жергілікті экономика: егер біздің әрекеттеріміз қорлардың 
сарқылуына немесе шамадан тыс инфляцияға әкелмесе, біз мүмкіндік болған 
барлық жағдайда жергілікті ресурстар мен өнімдерді қолданамыз, және 
мүмкіндігінше жергілікті экономиканы қолдаймыз. 

“Позитивті мағынада түсінілетін субсидиарлық, экономикалық, институционалдық, 
кішігірім әлеуметтік ұйымдарға көрсетілетін заңгерлік көмек... олардың бастамасы, 
бостандығы мен жауапкершілігін жою мүмкін емес"31. 

 10. Құдайдың жаратылысына қамқорлық және қоршаған ортаға 
әсер ету: біз адамдар мен планетаны қорғаймыз, Құдайдың барлық 
жаратылыстарына дұрыс көзқараспен қараймыз, өйткені планета және оның 
барлық ресурстары адамзатқа сеніп тапсырылған. Бүкіл ғаламның шынайы 
сақтаушылары ретінде біз қоршаған орта мен болашақ ұрпақтардың мұрасы 
туралы жобаларымызды жоспарлауды және оны жүзеге асыруды ойлаймыз. 

"Құдайдың жаратқанын дамыту мен оған қамқорлық жасау – адамның даму 
тарихындағы бастапқы адамдарға ғана емес, біздің әрқайсымызға берген 
тапсырмасы; бұл да жаратқанның жоспарының бір бөлігі; бұл бізге адамдар 
арасындағы жауапкершілікті арттырып, әлемді өзгеруге және бәріміз үшін өмір 
сүретін ортақ бақ құруға мүмкіндік береді"32. 

 
28 Рим Папасы Бенедикт XVI, әйелдерді қолдау үшін католиктік қозғалыстармен кездесуі, Сент-Энтонидің 
Луандаға келуі, Ангола, 22 наурыз 2009ж, 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_benxvi_spe_20090322_pr 
omozione-donna_en.html 

29 Рим Папасы Бенедикт XVI, постсинодальдық Апостолдық хабарлама Africae Munus (2011), №57, 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20111119_afric ae-
munus_en.html 
30 Рим Папасы Бенедикт XVI, қажылық кезінде Америка Құрама Штаттарының епископтық 
дәрежесіне үндеуң Аd Limina, 26 қараша 2011, 
Ватикан,http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/november/documents/hf_benxvi
_spe_2011112 6_bishops-usa_en.html 
31 Шіркеудің әлеуметтік ілімдерінің жиынтығы, №186  
32 Рим Папасы Франциск, жалпы аудитория, 5 маусым 2013. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_benxvi_spe_20090322_pr%20omozione-donna_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2009/march/documents/hf_benxvi_spe_20090322_pr%20omozione-donna_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_benxvi_exh_20111119_afric
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/november/documents/hf_benxvi_spe_2011112
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2011/november/documents/hf_benxvi_spe_2011112


16  

 

 11. Үйлестіру: біз ұлттық үкіметтермен, жергілікті билік 
органдарымен, шіркеулермен, басқа да діни ұйымдармен, азаматтық қоғаммен және 
басқа да адамдарға көмек көрсететін дамыту ұйымдарымен және басқа да мүдделі 
тараптармен тығыз жұмыс жасаймыз. 

 Апостол тағының шешімімен дүниеге келіп, одан кейін оның қызметін 
қадағалап және басқарып отырған, Сaritas Internationalis - қайырымдылық 
Конфедерациясы, әдетте Caritas ұлттық филиалдарының автономиясын шектемейді, 
керісінше олардың бірлескен жұмысына шабыт беріп, ынтымақтастық және өкілдік 
арқылы ықпал етеді.33 

 12. Қолдау: біз ұлттық деңгейде де, халықаралық деңгейде де 
кедейлер мен әлеуметтік жағынан қоғамнан шеттетілгендердің атынан және олармен 
бірге олардың қиын жағдайын тақырыбын және кедейлік пен әділетсіздіктің негізгі 
немесе құрылымдық себептеріне куәлік ету үшін сөйлейміз. Біз адам құқықтарын 
құрметтеуді қалыптастыратын өзгерістер мен әлеуметтік трансформацияның агентіне 
айналамыз. 

 "Сондай-ақ, сіздің миссияңыз сізге [Каритасқа] халықаралық деңгейде 
маңызды рөл атқаруға мүмкіндік беретінін атап өткім келеді. Осы жылдар ішінде 
алған тәжірибеңіз Сізге Католик ілімдерімен сусындаған және адам өмірінің қадір-
қасиетін қорғауға ұмтылған әлемдік қауымдастықтағы күшейтілген антропологиялық 
көзқарастың қорғаушысы болуға үйретті... Сіз айтқан және жасайтын, сіздің өміріңіз 
бен іс-әрекетіңіз туралы куәландыратын барлық нәрсе әлі де маңызды және адамның 
жан-жақты игілігін дамытуға ықпал етеді.”34 

 13. Қызметкерлерді оқыту және дамыту: біз жұмысты талдау 
барысында, әлеуетті арттыру, мониторинг, бағалау, білімді басқару және 
стратегиялық жоспарлау арқылы, өзіміздің не істеп және оны қалай істеп 
жатқанымызды саралап, жақсартып отыруға тырысамыз. Қызметкерлеріміз өз 
әлеуетін толық ашуы үшін және Каритас әлеуетін іске асыруға ықпал етуі үшін қажетті 
дағдыларға, тәжірибеге және білімге ие болуына, кедей және әлеуметтік тұрғыдан 
қоғамнан шеттетілген, қысым көрген адамдар үшін өзгерістерге қол жеткізу 
мақсатында өз қызметкерлерімізге қаражат саламыз. 

Каритас ұйымдарынан бастап шіркеудің қайырымдылық ұйымдары (оның 
епархиялық, ұлттық, халықаралық филиалдары) тиісті қаражаттың болуы үшін қолдан 
келгенін жасап, осы міндеттерді шешетін қызметкерлердің болуын қамтамасыз етуі 
тиіс. 

 
 

 

(http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa- 
francesco_20130605_udienzagenerale_en.html) 
33Ср. Рим Папасы Иоанн Павел II, соңғы Supper During, қоғамдық қабылдау үшін Caritas Internationalis Letter, 
Juridic, and Canonical Personality, 16 қыркүйек 2004, 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2004/documents/hf_jp-
ii_let_20040916_caritasinternationalis_en.html 
34 Рим Папасы Бенедикт XVI Pope Benedict XVI, Caritas Internationalis Бас Ассамблеясына 
қатысушыларға үндеу, 27 мамыр 2011 ж., жоғарыдан қараңыз.

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-%20francesco_20130605_udienzagenerale_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/audiences/2013/documents/papa-%20francesco_20130605_udienzagenerale_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2004/documents/hf_jp-ii_let_20040916_caritasinternationalis_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2004/documents/hf_jp-ii_let_20040916_caritasinternationalis_en.html
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Адамдардың азап шеккендерге көрсететін қызметіне келетін болсақ, мұнда, ең 
алдымен, кәсібилік қажет: оларға көмек көрсететін қызметкерлер өздеріне қажет 
нәрсені дұрыс жасай алатындай етіп құрылуы керек. Кәсіпқойлық-бұл бірінші басты 
талап, бірақ оның өзі жеткіліксіз, өйткені бұл адамға қатысты, адамдар үнемі 
техникалық тұрғыдан дұрыс көмектен гөрі одан артығын қажет етеді. Оларға 
бәрінен бұрын адамгершілік қамқорлық керек. Олар өздеріне шын жүректен, таза 
ниетпен көмектескендерін қалайды.”35 

14. Қызметкерлерге қамқорлық: біз барлық қызметкерлеріміз үшін әділ, 
лайықты жұмыс жағдайларына, қызметкерлерімізге қамқорлық жасау жөніндегі 
міндеттеріміздің орындалуына, қызметкерлерді басқаруда қабылданған 
нормалардың сақталуына және тиісті заң шеңберінде Еңбек кодексінің 
орындалуына кепілдік береміз. 

«Жұмысшылардың құқықтары, кез-келген басқа құқықтар сияқты, адамның 
табиғатына және оның трансценденттік қадір-қасиетіне негізделген ”36 

 
 
 
 
 

 

Caritas Internationalis өкілдік кеңесімен бекітілген 18-го мая, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Deus Caritas Est энциклопедиясы, №31, а 
36 Шіркеудің әлеуметтік ілімдерінің жиынтығы, №301 
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 Біз құндылықтарымызды өмірмен 

алмастырамыз 
 
Caritas Internationalis ұйымының қызметкерлеріне арналған мінез-құлық кодексі 

  
Бұл кодекс Caritas қызметкерлерінің барлығы ұстануы тиіс мінез-құлық пен қарым-

қатынас моделін анықтайды.37 Кодекс Carıtas ұйымының негізгі құндылықтары мен 
институционалдық тәжірибелерін белгілейтін Caritas-тың этикалық кодексіне негізделген 
және сонымен тығыз байланысты. 

 
“ Адамдардың азап шеккендерге көрсететін қызметіне келетін болсақ,  мұнда, ең 
алдымен, кәсібилік қажет: оларға көмек көрсететін қызметкерлер өздеріне қажет нәрсені 
дұрыс жасай алатындай етіп құрылуы керек. Кәсіпқойлық-бұл бірінші басты талап, бірақ 
оның өзі жеткіліксіз, өйткені бұл адамға қатысты, ал адамдар үнемі техникалық тұрғыдан 
дұрыс көмектен гөрі одан артығын қажет етеді. Оларға бәрінен бұрын адамгершілік 
қамқорлық керек. Олар өздеріне шын жүректен, таза ниетпен көмектескендерін 
қалайды.””38. 
 
Пайдалануға ыңғайлы болу үшін бұл кодекс 4 бөлімге бөлінген. 

 
Caritas-тың барлық қызметкерлері: 

1. Құндылықтар және мінез-құлық әдебі 
• католик шіркеуінің әлеуметтік және моральдық құндылықтары мен ілімдерін 

түсінуге және құрметтеуге 
• кез-келген жағдайда өзінің жеке және кәсіби мінез-құлқының ең жоғарғы 

дәрежеде екендігіне кепілдік беруге, және сырт көзге сондай түсінік қалыптастыруға 
• жұмысқа адалдықпен қарауға, басқа адамдарды құрметтеуге, және екіжүзділікті 

құптамайтын орта қалыптастыруға 
• барлық адамның құқығын құрметтеуге, басқалардың құқығына нұқсан келтіретін 

кемсіту, құдалау,зорлық-зомбылық көрсету, немқұрайлылық пен қанауға қарсы тұруға  
•  “өз сенімін басқаларға жүктеуден аулақ болуға, оның тазалығы мен 

жанқиярлығындағы сүйіспеншілік – біз сенетін және бізді сүюге итермелейтін Құдай 
туралы ең жақсы дәлел екендігін түсінуге”39. 

• көпшілік алдында да, жеке қарым-қатынас кезінде де нәсілшіл, сесистік және 
басқа да адамның жеке басын қорлайтын сөздерден аулақ болуға 

• басқаларды зиянды нәрселерден қорғау үшін ақылға қонымды іс-әрекеттерді 
қолдануға 

• ар-ожданға сүйене отырып, олар жұмыс істейтін елдің заңдарын сақтауға 
• жергілікті әдет-ғұрыптар мен мәдениетті құрметтеуге, ескеруге және соған 

сәйкес киінуге 
• олар өздері және қарамағындағы қызметкерлерінің денсаулық сақтау және 

қауіпсіздік ережелерін сақтап әрекет ететіндігіне, және басқаларды да қорғайтындығына 
кепілдік беруге 

• сaritas-тың беделіне нұқсан келтірмеуге  
 
 

37 Осы Кодекске қатысты" қызметкерлер» деп директорлар кеңесін, қызметкерлерді, волонтерлер 
мен консультанттарды түсіну керек. 
38 Deus Caritas Est энциклопедиясы, №31, а 
39 Deus Caritas Est энциклопедиясы, №31, с 
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• сaritas ұйымында өз міндетін орындау кезінде алған кез келген ақпарат немесе 
білімнің құпиялығын сақтауға 

• өз міндеттерін кәсіби және сүйіспеншілікпен, алдын ала ескертусіз немесе 
кемшіліксіз орындауға, кедейлерге ерекше назар аударуға 

• сеніміңізді сөзбен және іспен білдіргенде барынша әдепті болуға 
• басқа Caritas ұйымдарының қызметкерлерімен ынтымақтастықты қолдап және 

нығайтуға; 
  

2. Мүдделер қақтығысы, мәжбүрлеу және сыбайлас жемқорлық 
• сaritas-тағы позицияны экономикалық, кәсіби, саяси немесе жыныстық жағынан 

қысым жасау, пайда табу немесе жәке бастың пайдасы үшін қызмет бабын пайдаланудан 
аулақ болыңыз 

• басшылыққа Caritas жұмысына қатысы бар кел келген келіспеушіліктер жайлы 
(қаржылық, жеке немесе отбасылық) туралы жазбаша түрде мәлімдеуге 

• кез келген жағдайда бенефициарлардан, серіктестерден немесе мердігерлерден 
алғыс ретінде пара алудан немесе құнды заттарды қабылдаудан бас тартуға; 

 
3. Caritas меншігін қорғау және басқару 
• сaritas активтері мен зияткерлік меншігін теріс пайлануға жол бермеуге, және 

оларды ұрлықтан, қолды болудан сақтауға кепілдік беруге 
• қаржылық құжаттармен жұмыс істеу кезінде адалдықты және адалдық 

нормаларын сақтауға 
 

4. Жеке мінез-құлық 
• жұмыс орнында немесе Caritas иелігінде (жеке немесе жалға алынған қару 

болсын) соның ішінде тұрғын үй, кеңсе, көлікте т.б да жерлерде қарудың кез келген түрін 
алып жүруден аулақ болыңыз. 

• есірткі мен ішімдік сияқты заттарды қолданудан аулақ болыңыз 
• кез келген жағдайда тиісті жыныстық мінез-құлыққа кепілдік беріңіз 

 
Мінез-құлық кодексін жүзеге асыру 

 
Директор (немесе атқарушы директор) барлық қызметкерлер мінез-құлық кодексінің 

нормалары туралы хабардар болуына, және оларды сақтауға міндеттелуіне, сонымен 
қатар бұл құжаттың үнемі қайта қаралып, жаңартылып отыруына жауапты болады. 

Мінез-құлық кодексінің қабылдануы Caritas Internationalis 1.3 ішкі тәртіп ережесінде 
айқындалған рәсімдерге сәйкес бағаланады және Caritas Internationalis басқару 
стандарттарына енгізіледі. 

 
Шағымдарды қарау механизмі 
Сыртқы шағымдарды қарау тәртібі Caritas Internationalis басқару стандарттарының 

1.7-тармағына сәйкес әзірленетін болады. Бенефициарлар, қауымдастық мүшелері және 
серіктестердің шағым бере алу мүмкіндігі өте маңызды.. 

 

Хабарлама туралы міндет 
Ұйымдағы қызметкерлердің мүшесі осы Кодексті бұзуға қатысты кез келген күдік 

немесе мазасыздық туралы дереу хабарлауға міндетті. Көп жағдайда қызметкерлер ке-
келген мәселелер туралы басшыға хабарлауы керек. Мұны ауызша да, жазбаша да 
жасауға болады. Өтініште барлық мәліметтер және мүмкін болса барлық дәлелдер болуы 
керек. 

 

40 Ұлттық және жергілікті дәстүрлерді, сондай-ақ қарапайым қонақжайлылықты сақтау үшін Caritas 
атынан кішігірім символдық сыйлықтар қабылдануы мүмкін, бірақ олар декларациялануы керек.



20  

Егер қандай да бір себептермен (мысалы, басшының өзі осы жағдайға қатысуы мүмкін) 
мүмкін болмаса, өтініш беруші жоғарыда отырған басшымен, басқарма мүшесімен немесе 
тиісті беделді адаммен сөйлесуі керек. 

Барлық сенімді ақпарат құпия түрде қаралатын болады.Заңсыз әреткетке қатысты 
өз күдігімен бөліскен адам, егер ол түзу ниетпен әрекет етіп, алаңдаушылық білдірсе, 
құдалаудан немесе басқа да жағымсыз әсерлерден қорғалатын болады. Қасақана жалған 
айыптау ауыр қылмыс болып саналады және соған сәйкес қудаланады және жазаланады. 

 
Кодексті бұзу 
Кодексті бұзудың кел-келген әрекеті тергеледі және соған сай тиісті шараларды 

қолдануға әкелуі мүмкін. 
 
 
 

2014 жылы 18 мамырда Caritas Internationalis кеңесінің төрағасымен бекітілді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод выполнен Тұрыскелді Іңкәр Мәлікқызы 
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