Descrição do Cargo de Ministério Voluntário - Treinador da Liga Desportiva

Treinador da Liga Desportiva
 Visão Geral
O Treinador da Liga Desportiva prepara e instrui as crianças sobre como jogar o desporto, com
foco no jogo leal e espírito de equipa.
 Atividades/Responsabilidades
 Mantém uma lista de contactos dos membros da equipa de desporto.
 Mantém uma lista de contactos de emergência dos membros da equipa.
 Coordena e gere todos os treinos e jogos agendados.
 Uma lista de todos os treinos e jogos da equipa deve ser dada ao Pastor, bem como
distribuída a todos os membros da equipa e aos seus pais/tutores.
 Assegura que todos os membros da equipa possuem uma permissão escrita e/ou
formulário de consentimento assinados pelos seus pais/tutores, antes de integrarem a
equipa.
 Ensina os membros da equipa sobre os princípios do jogo, adequado ao seu nível etário.
 Supervisiona os membros da equipa em todos os momentos durante os treinos e jogos.
 Está presente com pelo menos um outro adulto voluntário durante todos os treinos e
jogos.
 Está disponível para falar com os pais/tutores sobre a participação e o progresso das suas
crianças.
 Assegura que são feitos preparativos pelos pais/tutores para entregar e apanhar os
membros da equipa e comunicado ao Treinador.
 Está disponível para reuniões, conforme necessário.
As Atividades/Responsabilidades acima indicadas poderão não refletir totalmente o ministério realizado
na paróquia. Por favor, consulte a caixa "Outras Especificações" sobre os deveres que são específicos a
esta paróquia.

Outras especificações:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Competências, Experiência e Qualificações
 Tem de ter, pelo menos, 18 anos.
 Está registado na paróquia há, pelo menos, 2 anos.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
 Participou numa liga desportiva similar, durante, pelo menos, 2 anos.
 Possui conhecimentos e capacidades adequados associados ao desporto específico a ser
praticado.
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Possui competências de liderança e de facilitação adequadas.
Tem boa capacidade organizacional.
Possui a capacidade de se relacionar e comunicar eficazmente com os outros,
especialmente com crianças e jovens.
Possui a capacidade de delegar e de acompanhar.
Tem de ser flexível e cuidadoso no relacionamento com os jovens e os seus pais.
Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos.

 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério.
 É honesto, confiável e possui um bom senso de justiça.
 É enérgico e entusiasta.
 Possui um espírito de generosidade e de criatividade.
 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados.
 Orientação e Formação
Programa de orientação padrão da paróquia e formação anterior ministrada para Treinador da
Liga Desportiva.
 Grupo Participante
Jogadores da Liga Desportiva e seus pais e/ou tutores.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Duração de Nomeação do Ministério
Um ano com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Terá um impacto direto no bem-estar social da juventude dentro da comunidade da paróquia.
Continuará a desenvolver competências de liderança.
Oportunidade para realizar um serviço à comunidade e obter experiência com a finalidade de
progressão escolar ou profissional.
Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas
por mês.
Terá de ter disponibilidade para assistir regularmente a todas as reuniões agendadas.
Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, como exigido.
 Recomendações de Seleção
Este é um cargo de risco Elevado.
É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário.
Exige-se a presença numa entrevista e referências pessoais.
Exige-se a Verificação do Registo Criminal.
É exigida formação e orientação.
Haverá supervisão e avaliações periódicas.
Poderão ser realizados acompanhamentos ao participante
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Esta descrição do cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Treinador da Liga
Desportiva
atualmente praticado em ____________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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