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Członek komitetu towarzyskiego 
 

 Przegląd 

Komitet towarzyski przyczynia się do rozwoju przyjaznej i otwartej atmosfery społecznej w 

parafii poprzez planowanie i realizacje różnych imprez towarzyskich, uroczystości i zajęć 

parafialnych. Członek Komitetu towarzyskiego pomaga w planowaniu i organizacji tych imprez. 

  

 Zajęcia/obowiązki. 

 Jest dostępny do spotkania w celu omówienia i planu różnych imprez parafialnych. 

 Pomaga w organizowaniu różnych aspektów zaplanowanych imprez, które mogą 

obejmować: organizowanie zamówienia cateringu, przygotowywanie posiłków, 

rezerwacja sali, sprzedaż biletów, itp. 

 Jest dostępny do przygotowania i sprzątania sali parafialnej podczas zaplanowanych 

imprez. 

 Zamawia wysterczającą ilość potrzebnych materiałów i innych przedmiotów wedle 

potrzeb. 

 Jest obecny, aby wykonywać różne czynności podczas imprez i/lub uroczystości, które 

mogą obejmować: podawanie jedzenia, przygotowywanie gier, zorganizowanie nagród i 

loterii itp.  

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

 Jest rozpoznawany w parafii, jako osoba z solidną reputacją. 

 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. 

 Jest przyjazny, cierpliwy i ma dobre umiejętności relacji.  

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
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 Grupa uczestników 

Inni Członkowie komitetu towarzyskiego, wolontariusze i osoby biorące udział w różnych 

imprezach. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator komitetu towarzyskiego jest pierwszym poziomem wsparcia, nadzoru i oceny. 
 

 Długość kadencji 

 Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej. 

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

godzin miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

To jest stanowisko wiążące się z ryzykiem ogólnym.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji- Członek komitetu towarzyskiego   

 

obecnie praktykowane w ______________________________________. 

                                 (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


