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Koordynator parafialnego programu Totus Tuus  

 

 Przegląd 

Obowiązki koordynatora parafialnego dla programu to koordynacja promocji i rejestracja do 

programu, jak również nadzorowanie wykorzystania obiektów i zaspokojenia potrzeb 

zaangażowanych nauczycieli. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Umawianie księdza/-ży do codziennych Mszy i spowiedzi 

 Planowanie księdza do adoracji i spowiedzi we wtorek wieczór. 

 Zapewnianie przekąsek na wieczorne programy 

 Znajdowanie wolontariuszy do pomocy podczas dziennych programów 

 Organizowanie i promocja spotkań gdzie parafianie przynoszą swoje potrawy, włącznie z 

przygotowaniem i sprzątaniem. 

 Rezerwowanie urządzeń dla zespołu i pomaganie w ustawianiu, jeśli to możliwe  

 Promowanie programu, zbieranie rejestracji i dostarczanie plakietek z imionami, dla 

dzieci 

 Organizowanie zakwaterowania i posiłków dla nauczycieli 

 Bycie dostępnym na parafii w ciągu tygodnia by móc pomóc w trudnościach, które 

mogłyby się pojawić 

 
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 znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 Demonstruje dojrzałość i profesjonalizm. 

 Posiada umiejętności dobrych relacji i efektywnego komunikowania się z innymi, 

szczególnie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. 

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

 Jest chętny do stałego uczestnictwa w formacji. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Winien być człowiekiem modlitwy. 

 Uczciwy, niezawodny i mogący utrzymywać ścisłą poufność. 

 Posiada wystarczającą dojrzałość by wykonywać tę posługę z właściwą uwagą. 

 Wykazuje się energią, entuzjazmem i troską wobec młodzieży i ich rodzin. 
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 Chętnie dzieli się swoim czasem, umiejętnościami i wiarą. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 

Materiały są dostępne w Urzędzie powołań w Archidiecezji Toronto. 

 

 Grupa uczestników 

Totus Tuus nauczyciele, młodzież i ich rodziny.   

Proboszcz, rodziny- gospodarze i inni wolontariusze programu. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Proboszcz jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje. 

Wsparcie jest również oferowane przez Urząd powołań, Archidiecezji Toronto 

 

 Długość kadencji 

2 letnia kadencja. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej. 

Wzbogaci rozwój swojej wiary. 

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

awansowania kariery. 

Jest to pozycja wolontariuszy, która wymaga zaangażowania czasowego ok. 4 godzin 

tygodniowo w ciągu 2-3 miesięcy, a także 6-8 godzin dziennie w ciągu Tygodnia parafii. 

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 - Parafialny koordynator programu  

 

Totus Tuus obecnie praktykowane w _____________________________________. 

                                            (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz              Data 


