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Trener Ligi sportowej 
 

 Przegląd 

Trener ligi sportowej przygotowuje i instruuje dzieci jak uprawiać sport, koncentrując się na 

uczciwej grze i duchu gry zespołowej.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Utrzymuje listę członków zespołu sportowego. 

 Przechowuje listę kontaktów w razie nagłego wypadku, dla wszystkich członków 

zespołu. 

 Koordynuje i prowadzi wszystkie zaplanowane treningi i gry. 

 Wykaz wszystkich treningów i meczy musi być przekazany do proboszcza jak również 

rozdany członkom zespołu i ich rodzicom/opiekunom. 

 Zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu mają pisemne zgody lub podpisane 

formularze zgody przez rodziców/opiekunów, przed dołączeniem do zespołu. 

 Uczy członków zespołu fundamentów gry odpowiednich do ich wieku. 

 Nadzoruje członków zespołu cały czas podczas treningu i gry.  

 Zapewnia, że co najmniej dwoje dorosłych wolontariuszy jest obecnych podczas 

wszystkich treningów i gier. 

 Jest dostępny do rozmów z rodzicami /opiekunami na temat uczestnictwa i postępów ich 

dzieci. 

 Zapewnia, by wszyscy członkowie drużyn byli przywożeni i odbierani przez 

rodziców/opiekunów i przekazuje informacje do trenera sportowego. 

 Jest dostępny na spotkania, wedle potrzeb. 

 
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 

 Musi mieć, co najmniej 18 lat. 

 Jest zarejestrowany w parafii, od co najmniej 2 lat. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Brał udział w podobnych ligach sportowych, przez co najmniej 2 lata. 

 Ma odpowiednią wiedzę i umiejętności związane z uprawianym sportem. 

 Ma odpowiednie umiejętności kierownictwa oraz organizacji.  
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 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 Ma umiejętności posiadania dobrych relacji i efektywnego komunikowania się z innymi, 

szczególnie z dziećmi i młodzieżą. 

 Ma możliwość delegowania i nadzoru. 

 Musi być elastyczny i taktowny w kontaktach z młodzieżą i ich rodzicami. 

 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. 

 Uczciwy, niezawodny i ma dobre poczucie sprawiedliwości. 

 Jest energiczny i entuzjastyczny. 

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy, parafialny program orientacji i szkolenie przez poprzedniego Trenera ligi 

sportowej. 
 

 Grupa uczestników 

Członkowie ligi sportowców i ich rodzice i/lub opiekunowie. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 
 

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Będzie miał bezpośredni wpływ na społeczny dobrobyt młodzieży w parafii. 

Będzie rozwijać umiejętności przywódcze. 

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

awansowania kariery. 

Jest to pozycja wolontariatu, 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.  

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. 
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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji - Trener ligi sportowej 

 

obecnie praktykowane w __________________________________________. 

                             (Nazwa parafii) 

 

 

____________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


