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Członek Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy. 
 

 Przegląd 

Członek Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy sprawdza wszystkich wolontariuszy i 

zapewnia, że wszystkie raporty i dokumenty są przekazywane do Koordynatora komitetu selekcji 

wolontariuszy. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Określenie poziomu ryzyka pozycji posługi w parafii. 

 Współpracowanie z Koordynatorem komitetu selekcji wolontariuszy. 

 Praca z liderami każdego rejonu pracy duszpasterskiej by zbadać standardowe opisy 

każdego stanowiska lub stworzyć nowe opisy gdy jest taka potrzeba korzystając z 

materiałów Departamentu kadr, Programu selekcji wolontariuszy, Archidiecezji Toronto. 

 Weryfikacja wszystkich parafian, którzy wypełniają posługi ryzyka ogólnego lub 

wysokiego, używając odpowiednich procedur. 

 Korzystanie z 10 bezpiecznych kroków przy weryfikacji wszystkich osób pracujących, 

jako wolontariusze w parafii. 

 Skorzystanie z wszystkich sesji szkoleniowych organizowanych przez Program 

weryfikacji wolontariuszy -Departamentu kadr i zapoznanie się z procedurami 

Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy i nauczenie się efektywnej i skutecznej 

weryfikacji. 

 Regularne zdawanie raportów proboszczowi i do Archidiecezji Toronto- Program 

weryfikacji wolontariuszy -Departamentu kadr. 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

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

 Musi mieć, co najmniej 21 lat.  

 Jest zarejestrowany w parafii, od co najmniej 2 lat. 

 Jest dobrym słuchaczem, komunikuje się efektywnie, i ma dobre umiejętności 

organizacyjne 

 Musi mieć umiejętność utrzymywania informacji, jako ściśle poufne. 

 Posiada doświadczenie, jako wolontariusz w parafii. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest w stanie współpracować z innymi i cieszy go praca zespołowa. 

 Jest rzetelny, wiarygodny i elastyczny. 

 Jest w stanie współpracować z innymi w kwestiach poufnych i delikatnych. 

 Jest szanowany we Wspólnocie 

 

 Orientacja i szkolenia 

Musi otrzymać szkolenie Programu weryfikacji wolontariuszy -Departamentu kadr, ma żywo lub 

poprzez szkoleniowe DVD. 
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 Grupa uczestników 

Parafianie zaangażowani w duszpasterstwo w parafii i inni wolontariusze Parafialnego komitetu 

selekcji wolontariuszy. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy i każdy poszczególny jego członek odpowiadają 

bezpośrednio proboszczowi. 

Proboszcz/ zespół duszpasterski jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 

Program weryfikacji wolontariuszy –Departament kadr jest dostępny na konsultacje i będzie 

pomagał proboszczowi/zespołowi duszpasterzy w ewaluacji procesie oraz implementowaniu 

Parafialnego programu selekcji wolontariuszy. 
 

 Długość kadencji 

Okres dwóch lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Będzie mieć wpływ, na jakość weryfikacji i ochronę tych wrażliwych i tych, którzy zapewniają 

opiekę, szczególnie na obszarze parafii i całej Archidiecezji Toronto. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze i organizacyjne. 

Nabędzie specjalistyczną wiedzę o weryfikacji. 

Dobry trening & doświadczenie dla osób poszukujących postęp w dziedzinie wolontariatu 

administracji i kadr. 

Jest to pozycja wolontariusza, która wymaga zaangażowania czasu: dwa wieczory na miesiąc. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniu(-ach) 

 

 Środki kontroli 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych będzie przeprowadzone przez 

proboszcza. 

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

 

 
 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Członek Parafialnego komitetu  

 

selekcji wolontariuszy, obecnie praktykowanej w Archidiecezji Toronto. 

                                                                        

 

 


