
Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa - Program zasięgu; Przyjazny odwiedzający 

Obowiązuje od: 01/08/06 Page 1 of 3 H-OPFV 3.0 

Program zasięgu; Przyjazny odwiedzający 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem proboszcza przyjazny odwiedzający służy w parafii i lokalnej społeczności, tym 

którzy potrzebują interakcji społecznych.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Odwiedzanie ludzi na zlecenie proboszcza i/lub Koordynatora programu zasięgu. 

 Sprawdzanie harmonogramu i powiadamianie koordynatora w przypadku konfliktu. 

 Informowanie Koordynatora o wszelkich zmianach w stanie zdrowia i/lub duchowych 

potrzeb osób, które są odwiedzane. 

 Przestrzeganie poufności prywatnych spraw tych, którzy są odwiedzani. 

 Zawsze musi pracować w parze lub w grupie. 

 Przypominanie osobom, że parafia troszczy się o nich i dawanie im poczucia 

przynależności do Wspólnoty.  

 Na poziomie komfortu osoby, przyjazny odwiedzającym angażuje się w rozmowy 

dotyczące spraw osobistych i rodzinnych, a także aktualne tematy w mediach. 

 Upewnianie się, przed odejściem, że parafianin czuje się dobrze.  

 Ma niezbędny transport by odbywać wizyty.  

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

Koordynatora programu zasięgu. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwa 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 aktywnym wiernym, zarejestrowanym w parafii. 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest dobrym słuchaczem i szanuje innych. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Jest elastyczny i otwarty w odpowiedzi na każdą sytuację. 

 Ma zrozumienia kwestii osób niemogących opuszczać domów, bezdomnych i 

zinstytucjonalizowanych. 

 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. 

 Dobrze znosi smutek i łzy. 

 Ma łatwość kontaktów z ludźmi i patrzenia im w oczy. 

 Jest przyjazny, cierpliwy i ma dobre umiejętności relacji.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Osób we wspólnocie, które wymagają wizyty. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator programu zasięgu jest pierwszy poziom wsparcia, nadzoru i oceny.   
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia.  

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej. 

Będzie rozwijać swe umiejętności relacji. 

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

awansowania kariery. 

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

miesięcznie. 

Muszą 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa - Program zasięgu; Przyjazny odwiedzający 

Obowiązuje od: 01/08/06 Page 3 of 3 H-OPFV 3.0 

 

 

 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji Program zasięgu; Przyjazny  

 

odwiedzający obecnie praktykowanej w _____________________________________. 

                                                                                            (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


