
 
 

WOLONTARIAT ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016 – DIECEZJA KIELECKA 
 

Prawa wolontariusza: 
1. Prawo do uzyskania umowy, zaświadczenia i identyfikatora. 
2. Prawo do odpoczynku. 
3. Prawo do otrzymywania wyżywienia. 
4. Prawo do wyrażania własnego zdania. 
5. Prawo do rozpowszechniania i utożsamiania się z symbolami i dziełem ŚDM. 
6. Prawo do organizacji eventów na rzecz ŚDM. 
7. Prawo do uzyskania pomocy. 
8. Prawo do ubezpieczenia NNW.  
9. Prawo do darmowej komunikacji miejskiej podczas diecezjalnego etapu ŚDM. 
10. Prawo do darmowego wstępu do ośrodków kultury i rozrywki podczas diecezjalnego etapu ŚDM. 
11. Prawo do darmowych noclegów podczas wydarzeń przygotowujących do ŚDM oraz diecezjalnego 
etapu ŚDM. 
12. Prawo do darmowych szkoleń.  
13. Prawo do współpracy z instytucjami państwowymi i kościelnymi.  
 

Obowiązki wolontariusza: 
1. Uśmiechać się, pozytywne nastawienie. 
2. Współpracować i angażować się w przygotowania diecezji bądź parafii. 
3. Głosić dobre słowo o ŚDM. 
4. Zachęcanie innych do współpracy. 
5. Modlitwa w intencji ŚDM. 
6. Służba liturgiczna. 
7. Zdawanie relacji, dzielenie się doświadczeniem z innymi, np.: na forach. 
8. Dawanie świadectwa. 
9. Sumienne wykonywanie podjętych działań, np.: kwestowania na potrzeby ŚDM. 
10. Angażowanie się w BdB, L4. 
11. Ciepłe przyjęcie zagranicznych gości. 
12. Dostępność, wspieranie innych wolontariuszy oraz kontakt z odpowiedzialnymi. 
13. Dobre planowanie eventów, podział obowiązków. 
14. Świadome uczestnictwo w ŚDM. 
15. Uczestnictwo w peregrynacji symboli ŚDM i innych wydarzeniach ogólnodiecezjalnych. 
16. Poświęcenie wolnego czasu. 
17. Realizowanie swoich pomysłów. 
18. Pozyskiwanie środków na rzecz ŚDM. 
19. Rozwijanie swoich talentów. 
20. Bezinteresowne służenie innym ludziom.  
 

Zakres prac 
- Prowadzenie dokumentacji, kroniki, relacji z wydarzeń.  
- Aktywne uczestnictwo w próbach muzycznych. 
- Przygotowanie i opracowanie śpiewników, scenariuszy spotkań modlitewnych i integracyjnych. 
- Opracowanie materiałów promocyjnych. 
- Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z innymi grupami, wspólnotami. 
- Prowadzenie strony internetowej, fanpage’a. 
- Przygotowanie i prowadzenie spotkań, eventów, modlitw. 
- Zapewnienie oprawy muzycznej spotkań, modlitw. 
- Robienie zdjęć, filmików. 
- oraz inne, które wynikną w trakcie dalszych przygotowań 


