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Koordynator odwiedzających świeckich duchownych 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza Koordynator odwiedzających świeckich duchownych jest 

odpowiedzialny za organizowanie i szkolenie Odwiedzających świeckich duchownych  

i zapewnienie, że dokonują oni regularnie zaplanowanych wizyt. Koordynator zapoznaje i 

utrzymuje regularne kontakty z Odwiedzającymi świeckimi duchownymi, osobami niemogącymi 

wychodzić z domu, aby zapewnić, że układ działa zadowalająco. Koordynator musi być 

dostępny dla odwiedzających świeckich duchownych w razie potrzeby i musi regularnie 

informować proboszcza. 

  

 Zajęcia/obowiązki. 

 Utrzymuje aktualną listę Odwiedzających świeckich duchownych 

 Prowadzi bieżącą ewidencję tych parafian, którzy nie mogą wychodzić z domu i którzy 

wyrazili potrzebę wizyt, w tym informacje kontaktowe, specjalne potrzeby, kontakt z 

osobami do poinformowania w razie nagłego wypadku i wszelkie inne, istotne 

informacje. 

 Zapewnia, że zmiany na liście odwiedzających świeckich duchownych są przekazywane 

niezwłocznie Parafialnego komitetowi selekcji wolontariuszy. 

 Kontaktowanie się z parafianami w celu umówienia dogodnego terminu wizyty potem, 

gdy proboszcz dał te informacje do Koordynatora. 

 Oferuje szkolenia i orientacje dla świeckich odwiedzających duszpasterzy, w celu 

zapoznania ich z wymogami tej posługi. 

 Przekazuje niezbędne informacje odwiedzającym świeckim duszpasterzom dotyczące 

nowych parafian niemogących opuszczać domów i/lub zinstytucjonalizowanych i ich 

szczególnych potrzebach. 

 Jest dostępny by otrzymywać wszelkie nowe informacje, dotyczące zmian w stanie 

zdrowia i/lub duchowych potrzeb osób, które są odwiedzane. 

 Przestrzega poufności prywatnych spraw tych, którzy są odwiedzani. 

 Musi prowadzić rejestr wszystkich wizyt (w tym daty i godziny) 

 Spotyka się regularnie z Odwiedzającymi świeckimi duszpasterzami oferując im 

wsparcie, nadzór i stałe szkolenia. 

 Od czasu do czasu spotyka się z proboszczem w celu przeglądu programu. 

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

 Musi mieć, co najmniej 21 lat i być odpowiednio przygotowany do tej roli. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Jest zarejestrowany w parafii, od co najmniej 2 lat.  

 Był Odwiedzającym świeckim duszpasterzem, przez co najmniej 2 lata. 

 Ma jasne zrozumienie roli Odwiedzającego świeckiego duszpasterza, jako osoby 

nieoceniającej innych.  

 Jest elastyczny i otwarty w odpowiedzi na każdą sytuację. 

 Ma zrozumienia kwestii osób niemogących opuszczać domów, bezdomnych i 

zinstytucjonalizowanych.. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

 Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, Eucharystii i teologii duszpasterstwa. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji.  

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

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

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Ma nie-osadzające podejście do parafian niemogących opuszczać swoich domów. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Szanuje prywatność i godność niemogących opuszczać swoich domów. 

 Dobrze się czuje z ludźmi starszymi, niedołężnymi i niepełnosprawnymi. 

 Jest przyjazny, cierpliwy i ma dobre umiejętności relacji.  

 Zwraca uwagę na szczegóły. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 

Na miejscu przeszkolenie przez poprzedniego Koordynatora odwiedzających świeckich 

duszpasterzy. 
 

 Grupa uczestników 

Odwiedzający świeccy duchowni i parafianie, którzy nie mogą wychodzić z domu. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

 Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 

 

 



Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa - Koordynator odwiedzających świeckich duchownych 

Obowiązuje od: 2013 Page 3 of 3 H-LPVC 3.0 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze oraz organizacyjne. 

Wpłynie na duchowe samopoczucie tych, którzy nie mogą opuszczać domów i/lub są 

zinstytucjonalizowani. 

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

awansowania kariery. 

Będzie musiał odwiedzać domy prywatne, lokalne szpitale i domy opieki i postępować zgodnie z 

wymogami tych instytucji  

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

godzin miesięcznie. 

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. 
 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis- Odwiedzający świecki duszpasterz   

 

- koordynator, obecnie praktykowany w _______________________________________. 

                                                           (Nazwa parafii) 

 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


