Tworzenie Zespołu Liderów Parafii ds. Ponownego Otwarcia Parafii
Proboszcz każdej parafii, która będzie chciała otworzyć swój kościół dla wiernych będzie musiał
stworzyć zespół liderów parafii i zrekrutować wolontariuszy, którzy pomogą wypełnić zadania
związane z otwarciem świątyni. Cały zespół liderów musi uczestniczyć w szkoleniach i
przedłożyć formularz (template) wdrażania planu ponownego otwarcia fazy 1/1A (szczegóły
poniżej). Prosimy o jak najszybsze dopełnienie zadań, o których mowa poniżej.
Należy pamiętać, że wybrani wolontariusze będą z Wami przez pewien czas. Ich pomoc będzie
potrzebna w przyszłości, trudnej dziś do przewidzenia. Należy szukać osób, które gotowe są
zaangażować się w pomoc parafii.
1. Wybierz grupę liderów
Każdy proboszcz/administrator musi zrekrutować Parafialny Zespół Liderów ds. Ponownego
Otwarcia Kościoła. W skład zespołu musi wejść dwóch świeckich co-liderów, którzy wraz z
proboszczem będą odpowiedzialni za sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem wymagań i
przygotowaniami do ponownego otwarcia, w tym do wypełnienia i podpisania wniosku o
certyfikację oraz zapewnienie, że trwające procesy i działania są zgodne z niniejszymi
wytycznymi. Co-liderami powinny być osoby szanowane w parafii i doświadczone w życiu
parafii. Ponadto, powinni oni być:
•
•
•

Zdolni do przewodzenia grupie osób i skutecznego rozwiązywania problemów
Bardzo dobrze zorganizowani z niezwykłą umiejętnością dbałości o szczegóły
Dostępni, aby pomagać w nadzorowaniu przygotowań w parafii

Oczekuje się, że członkowie Parafialnego Zespołu Liderów ds. Ponownego Otwarcia Kościoła
będą regularnie przebywać w parafii i będą pozostawać w kontakcie z członkami wspólnoty.
Ważne jest, aby żaden z członków zespołu nie należał do tzw. grupy wysokiego ryzyka (nie
powinien przekroczyć 65 roku życia, nie powinien mieć chorób towarzyszących takich jak np.:
cukrzyca, choroby płuc lub nie powinien aktualnie być poddany leczeniu na raka, itp.). Wymóg
ten dotyczy również kapitanów zespołów jak i wolontariuszy, zgodnie z informacjami
zamieszonymi poniżej.
2. Wybierz zespół kapitanów
Każdy Parafialny Zespół Liderów ds. Ponownego Otwarcia Kościoła musi zrekrutować
dodatkowe trzy grupy kapitanów. Osoby te będą nadzorować i zarządzać konkretnymi
zadaniami związanymi z ponownym otwarciem i bieżącymi operacjami podczas pandemii. Te
trzy role to:
• Kapitan ds. przygotowania kościoła
• Kapitan ds. powitania
• Kapitan ds. sprzątania i dezynfekcji
Wszyscy kapitanowie będą musieli poszukać i zrekrutować dodatkowych wolontariuszy do
pomocy podczas każdego wydarzenia w kościele. Wolontariusze pełniący zadania kapitanów
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będą pełnili swoje funkcje przez cały czas kryzysu. Kapitanowie powinni być szanowanymi
członkami parafii rozumiejącymi parafię i parafian. Ponadto powinni być zdolni do:
•
•
•
•
•
•

Organizowania i przydzielania innym obowiązków
Wyjaśniania zadań innym osobom i jasnego ich przedstawiania
Dopilnowania, aby inni rozumieli i konsekwentnie przestrzegali zasad i wytycznych
Motywowania zespołu i dopilnowywania, aby zespół był skoncentrowaniu na zadaniach
Udzielania taktownych i pomocnych informacji zwrotnych
Dostrzegania szczegółów

Kapitanowie dopilnują, aby wolontariusze z ich zespołów zostali wpisani do harmonogramu,
otrzymali harmonogram i byli gotowi na swoją „zmianę”. Ponadto dopilnują, aby
wolontariusze ukończyli wymagane szkolenia w zakresie zasad i procedur. Podobnie jak
członkowie zespołu liderów, kapitanowie również muszą wziąć udział w szkoleniu internetowym.
3. Zrekrutuj zespoły wolontariuszy
Wsparcie niezbędne do wdrożenia wymagań dotyczących ponownego otwarcia kościoła
wymaga dostępności zespołów wolontariuszy do wdrożenia działań w trzech obszarach:
•

Zespół przygotowujący kościół: Wolontariusze dopilnują, aby: przygotować wszystkie
materiały potrzebne podczas każdego zgromadzenia, nabożeństwa, sakramentu. Jak
również, aby wejścia i wyjścia były oznaczone i zabezpieczone, aby drzwi były podparte
i otwarte przed przybyciem/wyjściem uczestników, oraz żeby otwarte były również okna,
a toalety zostały zaopatrzone w potrzebne produkty i by były czyste, itp. Wolontariusze
dopilnują dostępność środków do dezynfekcji rąk oraz oznakowanie ławek zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi zachowywania dystansu społecznego.

•

Zespół witający: Osoby pozdrawiające będą pomagać w zarządzaniu przepływem
zgromadzonych, podczas ich wchodzenia do kościoła, uczestniczenia w
liturgii/sakramencie i kiedy będą opuszczać kościół. Członkowie zespołu połączą
niektóre funkcje marszałka, takie jak kierowanie uczestników do odpowiednich miejsc
siedzących/poczekalni. Ponadto do ich obowiązków będzie również należało
dopilnowanie, że wchodząc wierni użyją środa do dezynfekcji rąk, będą mieli założone
maseczki ochronne i zostaną poproszeni o niewchodzenie do środka w przypadku
choroby. Biorąc pod uwagę okoliczności, osoby witające będą musiały być taktowne jak i
stanowcze, będą musiały zwracać szczególną uwagę na wszystkich obecnych w
kościele. Parafialne zespoły witające zostaną zaopatrzone w podstawowe wskazówki
szkoleniowe dotyczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

•

Zespół dezynfekujący: Wolontariusze z tego zespołu pomogą w dezynfekcji istotnych i
najczęściej używanych przez wiernych obszarów kościoła przed i po jego otwarciu.
Wolontariusze, jeśli to konieczne, zostaną zaopatrzeni w maseczki i rękawice ochronne
oraz w zatwierdzone do użycia w kościele środki czyszczące i dezynfekujące. Zgodnie z
wymogami certyfikacji, parafie będą musiały opracować odpowiednie harmonogramy i
metody sprawdzania, aby zapewnić, że sprzątanie odbywa się we właściwym czasie w
stosunku do czasu przybywania i opuszczania budynku kościelnego. Aby wesprzeć
zespół sprzątający, wskazówki dotyczące właściwych procedur sprzątania zostaną
przedstawione w szkoleniu internetowym, jak również w zestawie startowym środków
czystości.
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Wymogi
Zdrowie i wiek:
• Zaleca się, by parafie skoncentrowały się na znalezieniu i rekrutacji kapitanów lub
wolontariuszy, którzy nie ukończyli 65 roku życia i nie cierpią na takie choroby jak:
cukrzyca, choroby płuc oraz, którzy nie są leczeni na raka, itp.
• W zespołach witających mile są widziane osoby od 18 do 65 roku życia.
Zakres pracy: Uczniowie szkół średnich, którzy chcą zostać wolontariuszami, mogą to zrobić.
Powinni być włączeni do zespołów przygotowujący kościół lub sprzątających, pod warunkiem,
że dostarczą pozwolenie od swojego rodzica lub opiekuna.
Szkolenie:
•
•

Wszyscy członkowie Parafialnego Zespołu Liderów ds. Ponownego Otwarcia będą
musieli wziąć udział w szkoleniu internatowym (webinar). Informacje i linki do nagranych
sesji szkoleniowych zostaną przesłane oddzielnie.
Inni wolontariusze muszą zapoznać się z wytycznymi i listami kontrolnymi związanymi z
ich zespołem i przydzielonymi im zadaniami.

Poradnik Tworzenia Zespołu Liderów Parafii

3

