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Doradca katolickiej ligi dziewcząt 
(Sponsorowanej przez Katolicką ligę kobiet)  

Opis stanowiska Doradcy Katolickiej Ligii kobiet dla Katolickiej Ligii dziewcząt.  

 

 Przegląd 

Celem katolickiej Ligi dziewcząt (CGL) jest zjednoczyć katolickie dziewczęta z Kanady w celu: 

1. Osiągnięcia indywidualnego i zbiorowego, rozwoju duchowego 

2. Promowania sprawiedliwości społecznej, uznając ludzką godność wszystkich ludzi 

3. Promowania trwałych więzi przyjaźni poprzez uczestnictwo w przyjemnych programach 

4. Rozwijanie cech i umiejętności przywódczych 

 

Co najmniej dwóch doradców, którzy są członkami Rady CWL parafii winnych być 

zatwierdzonych przez radę parafialną i proboszcza parafii. Jeden winien być wyznaczony, jako 

główny doradca.  Wszystkie działania odnoszące się do CGL muszą być zatwierdzone przez 

proboszcza przed rozpoczęciem.  Parafialne ubezpieczenie wobec odpowiedzialności cywilnej 

ma zastosowanie dla tego stanowiska, jeśli doradca CGL został zweryfikowany na poziomie 

parafii. 

 

Motto CGL powinno być: "Wiara, przyjaźń, zabawa i organizacja". 

 

 Działalność/obowiązki doradcy CWL do CGL 

 Doradzać i kierować wszystkimi działaniami CGL   

 Współpracować z zarządem CGL  

 Pomóc CGL określić strój odpowiedni na spotkania i funkcje 

 Zdawać regularne sprawozdania do przewodniczącego Parafialnej rady chrześcijańskiego 

życia rodziny. 

 Pomóc w przygotowaniu rocznego sprawozdania członkowskiego. 

 Przygotowywać sprawozdania roczne dla przewodniczącego Parafialnej rady 

chrześcijańskiego życia w rodzinie. 

 Uzyskiwać zgody rodziców/opiekunów na piśmie, na wszystkie zajęcia wykraczające 

poza regularne godziny spotkań i wszelkie publikacje. 

 Przedstawić aktualną listę z kontaktami do wszystkich liderów wraz ze sponsorującą 

radą. 

 Informować proboszcza o wszystkich działaniach CGL na, i poza terenem parafii. 

 Kontaktować się z Archidiecezją Toronto, Katolickim centrum duszpasterskim, 

Kierownikiem oceny operacji parafialnych, czy dodatkowe ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej jest wymagane na zajęcia poza terenem parafii. 

 
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: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest aktywnym uczestnikiem parafii. 

 Członek Ligi kobiet katolickich 

 Musi być zweryfikowany przed zatwierdzeniem przez Radę sponsoringu CWL 

 Zaznajomić się i zrozumieć etyczne wytyczne Katolickiej ligi kobiet w Kanadzie  

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest rzetelny, godny zaufania i entuzjastyczny. 

 Jest w stanie dobrze komunikować się z innymi.  

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii i szkolenia przez poprzedniego doradcy CGL lub 

kierownika ligii, jeśli nie ma niczego w CGL co to określa.   
 

 Grupa uczestników   

Członek ogólny: Każda katolicka dziewczyna w wieku 10-15 po zapłaceniu, wymaganej opłaty 

członkowskiej CGL może stać się członkiem z przywilejem głosowania i uprawnieniem o 

staranie się o stanowisko poprzez elekcję bądź przydział. 

Członek stowarzyszony: Każda katolicka dziewczyna w wieku 10-15 po zapłaceniu, wymaganej 

opłaty członkowskiej CGL może stać się członkiem, ale bez przywileju głosowania i 

uprawnieniem o staranie się o stanowisko poprzez elekcję bądź przydział. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

 Rada sponsorująca CWL powinna wybrać spośród członków, co najmniej dwóch członków CWL 

(doradców) z zagwarantowaniem, że istnieją odpowiednie zaświadczenia z policji.  Jeden z tych 

doradców powinien być wybrany, jako lider. 

 Wszystkie fundusze CGL powinny być deponowane i rozdzielane przez skarbnika sponsorującej 

rady. 

 Żądać regularnych raportów od doradcy-lidera. 

 Jeśli zaproszony, winien uczestniczyć w ceremonii instalacji i innych uroczystościach. 

 

 Długość kadencji 

Okres dwóch lat, odnawialny po ewaluacji sponsorującej rady parafialnej. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty. 

Będzie rozwijać swe umiejętności relacji. 

Możliwość pracy społecznej i nabrania doświadczenia do wykorzystania w szkole bądź dla 

awansowania kariery. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagająca zaangażowania czasu 2-4 godzin na tydzień/4 – 8 

godzin miesięcznie. 

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. 

Uzupełniające spotkaniaz uczestnikiem będą prowadzone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 
 

 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Katolicka liga kobiet  

 

– Doradca katolickiej ligi dziewcząt obecnie praktykowanej w _____________________________. 

                                                                   (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


