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 Parafialne duszpasterstwo socjalne 
 

 Przegląd 

Parafialne duszpasterstwo socjalne odpowiada na prośby proboszcza lub Koordynatora 

Parafialnego duszpasterstwa społecznego, pomagając parafianom w specyficznych potrzebach 

lub odpowiadając na konkretne zadania dla Wspólnoty parafialnej. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Działalność/obowiązki będą się różnic w zależności od specyficznych obszarów 

wewnątrz struktury Parafialnego duszpasterstwa społecznego. Obszary obejmują: 

 Rzecznictwo 

 Pomaganie niepełnosprawnym parafianom w zajęciach domowych i naprawach. 

 Posługa żałoby i pocieszenia 

 Wspólnoty chleb 

 Reagowanie na sytuacje kryzysowe 

 Duszpasterstwo wspierania rodziny. 

 Przyjazny dla odwiedzających 

 Gościnność 

 Duszpasterz opieki 

 Duszpasterstwo zasięgu 

 Projekt El Sembrador 

 Badania, zasoby i skierowania 

 Komitet Sterujący 

 Transport 

 Korepetycje i koleżeńskie wsparcie 

 

Działalność/obowiązki, które są specyficzne dla tej parafii: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

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

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Ma efektywne relacje oraz potrafi wyraźnie komunikować się innymi. 

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

 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

           __________________________________________________________________ 

 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacyjny parafii i szkolenie wymagane przez Parafialne 

duszpasterstwo socjalne. 
 

 Grupa uczestników 

Parafianie i cała społeczność 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator parafialnej rady socjalnej i/lub proboszcz jest pierwszą instancją oferującą 

wsparcie, nadzór i ewaluacje.  
 

 Długość kadencji 

Termin jednego roku z możliwością odnowienia (* Wysokie ryzyko) 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. (Ogólne ryzyko) 
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 Korzyści i warunki pracy 

Wpłynie na duchowe samopoczucie wspólnoty parafialnej i społeczności w ogóle. 

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

godzin miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w regularnie odbywających się zebraniach. 

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

 

 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka. (Jeśli uczestnicy nie są osobami bezbronnymi i/lub w 

zależności od poziomu aktywności, to może być uważana za pozycje ogólnego 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 pozycji- Parafialna rada socjalna  

 

obecnie praktykowane w ____________________________________________. 

       (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


