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Asystent duszpasterza młodzieży 
 

 Przegląd 

Duszpasterstwo młodzieży ma na celu rozwijanie umiejętności przywódczych, wspieranie 

wspólnoty, wzmacnianie poczucia sprawiedliwości, budowanie pewności siebie i promowanie 

duchowej dojrzałości wśród młodzieży parafii. Pod kierownictwem Duszpasterza młodzieży, 

Asystent duszpasterza młodzieży jest odpowiedzialny za realizację programów młodzieżowych 

w parafii.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Jest obecny i pomaga w zajęciach duszpasterstwa młodzieży wedle uznania Duszpasterza 

młodzieży, przy funkcjach takich jak: 

o Funkcje administracyjne; 

o Gościnność; 

o Prezentacje, konferencje i warsztaty; 

o Dzielenie się wiarą; 

o Obsługa projektów i pozyskiwania funduszy;\ 

o Rekolekcje;  

o Społeczne i sportowe imprezy; 

 Uczestniczy w pełni we Wspólnocie parafialnej młodzieży, jako wzorowy członek 

Duszpasterstwa Młodzieży. 

 Dzieli się dokładnie wiarą i szuka wsparcia, gdy jest to konieczne. 

 Informuje Duszpasterza młodzieży i/lub Dyrektora duszpasterstwa młodzieży o 

wszelkich sprawach związanych z potrzebami młodzieży. 

 Często komunikuje się z Duszpasterzem młodzieży i Dyrektorem duszpasterstwa 

młodzieży. 

 Jest dostępny na spotkania i szkolenia zarówno na szczeblu parafialnym jak i 

diecezjalnym. 

 
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, 
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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. 

 Ma łatwość, dzielenia się swoją osobistą wiarą. 

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 

Istnieją zasoby i sesje świadczone przez Biuro młodzieży katolickiej w Archidiecezji Toronto. 
 

 Grupa uczestników 

Inni Asystenci duszpasterstwa młodzieży, młodzież i ich rodziny. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Dyrektor duszpasterstwa młodzieży jest pierwszym poziomem wsparcia, nadzoru i oceny.  
 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. (Ogólne ryzyko) 

Termin jednego roku z możliwością odnowienia (* Wysokie ryzyko) 

 

 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 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 

To jest pozycji ryzyka ogólnego (chyba, że uczestnicy są młodsi niż 16 lat, wtedy jest to 

stanowisko wysokiego ryzyka *). 

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis stanowiska Asystent duszpasterswa młodzieży  

 

obecnie praktykowane w _________________________________________. 

                                       (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________                          __________________________________ 

Proboszcz        Data 


