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Koordynator katechezy Dobrego Pasterza 
 

 Przegląd 

Koordynator przyjmuje rolę administracyjną udzielając niezbędnego wsparcie dla katechetów 

katechezy Dobrego Pasterza. Koordynator może, ale nie musi być katechetą. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Działa, jako łącznik z parafią, odbiera telefony dotyczące katechezy Dobrego Pasterza i 

odpowiada na nie. 

 Informuje personel parafii o harmonogramie programu i potrzebnych pomieszczeniach.  

 Organizuje regularne spotkania katechistów dla celów planowania i komunikacji. 

 Utrzymuje stałe kontakty z katechistami. 

 Otrzymuje listy klas /grup od każdy katechety i dostarcza kopię do urzędu Kościoła i 

zachowuje oryginały. 

 Utrzymuje listę kontaktową Katechetów katechezy Dobrego Pasterza. 

 Zapewnia, że wszelkie zmiany na liście katechetów katechezy Dobrego Pasterza  

 są przekazywane niezwłocznie do Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwo w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 

 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest członkiem w pełni zainicjowanym w Kościele katolickim, zgodnie z wymogami. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest znana w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji.  

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Musi posiadać świadectwo Katechezy z programu Dobry Pasterz. 

 Doświadczenie, jako Katecheta katechezy Dobrego Pasterza jest pożądane. 

 Ma postawę osoby pomocnej, wspierającej i niezagrażającej w pracy z dziećmi i ich 

rodzicami. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 W nagłych przypadkach wie, z kim się kontaktować i/lub zna procedury. 
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 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Zwraca uwagę na szczegóły. 

 Umiejętność pracy z katechistami w duchu jedności i harmonii, oferując talent i 

doświadczenie dla dobra wszystkich. 

 Posiada poczucie głębokiej duchowości z chęcią do dalszego rozwoju wiary. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 

Jako katecheta ma ukończony kurs podstawy poziom I: Dzieci wieku narodziny - 6 lat, części 

katechezy Dobry Pasterz - certyfikat programu, wspólnie oferowanych przez Biuro katechezy 

Dobry Pasterz /Archidiecezje Toronto i dział kształcenia ustawicznego  St. Michael's College. 

Ukończenie II poziomu: dzieci w wieku 6-9 i poziom III: dzieci w wieku 9-12 jest wymagane. 

 

 Grupa uczestników 

Dzieci w wieku 3-6, 6-9, 9-12 i ich rodziny. 

Katecheci katechezy Dobrego Pasterza. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 

Wsparcie jest oferowane poprzez Biuro katechezy Dobry Pasterz i Archidiecezję Toronto. 

Wsparcie sięga Amerykańskiego Urzędu Narodowego i do Międzynarodowej Rady skupiającej 

się w Rzymie. 
 

 Długość kadencji 

 Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

To jest ciekawość i radość dzieci przy spotkaniu z Bogiem, które zrodziły katechezę Dobrego 

Pasterza. To jest ta radość i ciekawość doświadczana też przez dorosłych.  

Doświadczy głębokiej satysfakcji wspierając katechetów, gdy oni kreują środowisko modlitwy i 

refleksji z dziećmi. 

Bezpośrednio przyczyni się do życie duchowego wspólnoty parafialnej. 

Będzie rozwijać umiejętności administracyjne i relacji. 

Jest to pozycja wolontariuszy, która wymaga zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień / ___ 

godzin miesięcznie. 

Atrium jest zwykle zamkniętym pokojem z dostępem do łazienki. 

Musi być w stanie uczestniczyć w regularnie odbywających się zebraniach. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 
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 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane.  

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

Kolejne spotkania z uczestnikiem mogą być prowadzone. 
 

 

 
Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji wolontariusza Koordynator 

 

Katechezy Dobrego Pasterza obecnie praktykowane w _________________________________. 

                                                                             (Nazwa parafii) 

 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________   __________________________________ 

Proboszcz       Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


