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Członek organizacji Rycerzy Kolumba 
 

 Przegląd 

Rycerze Kolumba jest katolicką, braterską organizacją mężczyzn zadedykowaną zasadom 

dobroczynności, jedności, braterstwa i patriotyzmu. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Pozyskiwania funduszy poprzez loterie, na działania potrzebujące wsparcia. 

 Działanie, jako doradca Giermków zapewniając młodym mężczyzną, przywództwo, 

szkolenia oraz doradztwo duchowe i moralne.  

 Wykonywanie obowiązków przewodniczącego i nadzorowanie działalności Rycerzy 

Kolumba. 

 
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 praktykującym katolikiem, wedle rozumienia Kościoła. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Znane mu są cztery zasady Rycerzy Kolumba: dobroczynności, jedności, braterstwa i 

patriotyzmu. 

 Jest rozpoznawany w parafii, jako osoba z solidną reputacją. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest szczery, 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 

Standardowe szkolenie Rycerzy Kolumba i program orientacyjny parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Członkowie parafii i lokalnych społeczności. 
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 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Rada jest pierwszym poziomem wsparcia, nadzoru i oceny.   
 

 Długość kadencji 

Okres 1 roku. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego Wspólnoty. 

Będzie rozwijać umiejętności relacji, przywództwa i komunikacji. 

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

awansowania kariery. 

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

 

 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. 
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Rycerzy  Kolumba , obecnie praktykowanej w __________________________________. 

                                                         (Nazwa parafii) 

 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

_________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


