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Koordynator Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy. 
 

 Przegląd 

Koordynowanie Parafialnym komitetem selekcji wolontariuszy w parafii wraz z proboszczem, 

liderami poszczególnych duszpasterstw oraz Departamentem kadr, Programu selekcji 

wolontariuszy, Archidiecezji Toronto.  Koordynator Parafialnego komitetu selekcji 

wolontariuszy zapewnia odpowiednie obchodzenie się z całą dokumentacją weryfikacji. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Bierze udział, jako członek Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy we wszystkich 

jego pracach. 

 Współpracuje z Parafialnym komitetem selekcji wolontariuszy i koordynatorami 

poszczególnych grup odnośnie zbierania dokumentacji do weryfikacji wolontariuszy. 

 Regularne zdaje raporty z postępów proboszczowi i do Archidiecezji Toronto- Programu 

weryfikacji wolontariuszy -Departamentu kadr. 

 Pomaga Parafialnemu komitetowi selekcji wolontariuszy przy wykonywaniu ich 

obowiązków. 

 Zapewnia odpowiednie badania dokumentacji wszystkich chętnych, na pozycje ogólnego 

i wysokiego ryzyka. 

 Jest ogniwem łączącym parafie i Program weryfikacji wolontariuszy –Departament kadr, 

odnośnie postępów w raportowaniu, zarządzania programem oraz wsparciem. 

 Zarządza i zabezpiecza wszystkie akta weryfikacji wolontariuszy. 

 Musi otrzymać szkolenie Programu weryfikacji wolontariuszy -Departamentu kadr, 

dotyczące funkcji administracyjnych tego stanowiska. 

 

 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. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji. 

 Musi mieć umiejętność utrzymywania informacji, jako ściśle poufne. 

 Posiada doświadczenie, jako wolontariusz w parafii. 

 Musi być powołany na ten urząd przez proboszcza. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 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 

Członek Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy, koordynatorzy programów, parafianie 

zaangażowani w duszpasterstwo w parafii. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy bezpośrednio odpowiada przed 

proboszczem. 

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 procesu i implementowanie 

Parafialnego programu selekcji wolontariuszy. 
 

 Długość kadencji 

 Okres dwóch lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Na tym stanowisku może pracować wolontariusz lub płatny pracownik i wymagane jest 

zaangażowanie czasowe dwóch wieczorów na miesiąc. 

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 oraz organizacyjne. 

Dobry trening & doświadczenie dla osób poszukujących postęp w dziedzinie wolontariatu 

administracji i kadr. 

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. 

 
 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Koordynator Parafialnego komitetu  

 

selekcji wolontariuszy, obecnie praktykowanej w Archidiecezji Toronto. 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 


