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FAQ

Jakie dokumenty musi wype#ni#, kto chce zosta# wolontariuszem Jubileuszu Mi#osierdzia?

By zg#osi# si# trzeba:

1. Wype#ni# formularz na www.im.va

2. Dostarczy# list polecaj#cy (od proboszcza, odpowiedzialnego ruchu ko#cielnego, koordynatora
stowarzyszenia #ycia apostolskiego, od prze#o#onego instytutu zakonnego). Mo#esz b#dzie wys#a#
list, zeskanowany, jako za##cznik podczas wype#niania formularza rejestracyjnego.

 Czy wolontariusze b#d# otrzymywa# wynagrodzenie lub inne formy rekompensaty za prac#?

Nie Wolontariat jest ca#kowicie bezp#atny.

 Z jakich krajów #wiata mog# pochodzi# wolontariusze?

Wolontariusze Jubileuszu mog# pochodzi# z dowolnego kraju na #wiecie, pod warunkiem, #e s# w
stanie mówi# (rozumie# i wys#owi# si#) odpowiednio dobrze w j#zyku w#oskim.

 Wolontariusz Jubileuszu musi by# pe#noletni?

Tak. Mog# sta# si# wolontariuszami tylko ci którzy doko#czyli doros#y wiek.
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 Czym powinna si# odró#nia# osoba, która chce s#u#y# jako wolontariusz podczas
Jubileuszu?

Profil idealnego wolontariusza zawiera:

- #wiadectwo wiary (zaanga#owanie w parafii, praca spo#eczna, do#wiadczenie w innych wa#nych
wydarzeniach religijnych),

 - Do#wiadczenie organizacyjne (praca w organizacjach pozarz#dowych, wcze#niejszye
do#wiadczenia wolontariatu)

 - Znajomo## j#zyków obcych

- Zdolno## komunikacji i przejrzysto##,

 - Dyspozycyjno## do pos#ugi.

Nie jest konieczne, spe#nia# wszystkie powy#sze warunki. Najwa#niejszym jest autentyczna ch##
pomocy innym i bycie zdeterminowanym przez siln# motywacj# wiary. Jednak#e ostateczna decyzja
w sprawie dopuszczenia danej osoby do wolontariatu w trakcie Jubileuszu podejmuje Papieska
Rada ds Krzewienia Nowej Ewangelizacji, która zastrzega sobie prawo do przyj#cia lub odrzucenia
wniosku o przyj#cie bez podania przyczyn.

 Wolontariusze mog# liczy# na pomoc finansow# na podró# do Rzymu?

Nie. Koszty zwi#zane z podró##  do Rzymu w obie strony  s# op#acane przez wolontariusza.

 Jak maj# zorganizowa# si# wolontariusze je#li chodzi o wy#ywienie i zakwaterowanie?

Papieska Rada d.s. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zapewni zakwaterowanie i wy#ywienie dla
wszystkich tych, którzy zostan# przyj#ci do s#u#by wolontariatu tylko i wy##cznie w dniach pos#ugi.
Ci, którzy mieszkaj# w Rzymie lub prowincji b#d# mogli wróci# do swoich domów na noc.

 Czy wolontariusze b#d# ubezpieczeni?

Tak. Papieska Rada d.s.Krzewienia Nowej Ewangelizacji zapewni ochron# ubezpieczeniow# dla
wolontariuszy, która b#dzie obejmowa#  ochron# ryzyka od nieszcz##liwych wypadków tylko i
wy##cznie w okresie pos#ugi.

 Co powinien przywie## ze sob# wolontariusz do Rzymu?

Wszystko, czego potrzeba do higieny osobistej, ubrania odpowiednie do pory roku s#u#by i do
warunków pogodowych, dokumenty wymagane przy wje#dzie do W#och, telefon, który mo#e
funkcjonowa# we W#oszech, karta ubezpieczenia zdrowotnego (UE tylko).

 Jaki jest klimat w Rzymie?



- 3 -

Rzym ma typowy klimat #ródziemnomorski, #agodny i bardzo komfortowy podczas wiosny i jesieni,
cho# zazwyczaj  kwiecie# i listopad s# miesi#cami, które charakteryzuj# si# cz#stymi deszczami.
Rzym  latem jest bardzo gor#cy, a noce s# do## wilgotne, natomiast zima jest zimna i tendencyjnie
ma#o deszczowa. Rzym jest miastem do## przewiewnym.

Temperatura w zimie oscyluje pomi#dzy 0 ° C a 15 ° C latem waha si# mi#dzy 20 ° C a 35 ° C,

 Czy organizatorzy jubileuszu mog# zapewni# wizy dla osób, które tego potrzebuj#?

Nie. Uzyskanie wizy i wszelkie ewentualne koszty z tym zwi#zane obci##aj# samego wolontariusza.

Jak b#dzie przebiega# szkolenie wolontariuszy?

Na pocz#tku ka#dego dy#uru pos#ugi, odb#dzie formacyjne spotkanie przeprowadzone przez
odpowiedzialnego wolontariuszy.

 Czy wolontariusze b#d# uczestniczy# w spotkaniach z Papie#em i w innych g#ównych
wydarzeniach?

Pos#uga wolontariatu jest zwi#zana z faktem, #e zadania wykonywane mog# czasem wykluczy#
udzia# w najwa#niejszych wydarzeniach w Placu #wi#tego Piotra i w innych wydarzeniach
zwi#zanych z Jubileuszem.

 Jakie zadania b#d# mieli wolontariusze?

- Wolontariusze b#d# mieli za zadanie wita# pielgrzymów i towarzyszy# im na szlakach mi#osierdzia.

- B#d# towarzyszy# pielgrzymom do miejsca na zewn#trz Bazyliki #wi#tego Piotra prowadz#cej do
Drzwi #wi#tych.

- Towarzyszy# pielgrzymom wewn#trz bazylik i ko#cio#ów jubileuszowych.

- Wszystko to, co zostanie przydzielone w odpowiednim momencie.

 Czy b#dzie mo#liwo## pracy wraz z przyjació#mi i znajomymi?

Grupy robocze nie b#d# tworzone w oparciu o preferencje wolontariuszy, ale potrzeb
organizacyjnych. Wszyscy ochotnicy pracuj# razem, chocia# w ró#nych miejscach.

 Czy mo#na przyjecha# lub wyjecha# z Rzymu po terminie?

Wszyscy ochotnicy, z wyj#tkiem tych, którzy mieszkaj# w Rzymie, b#d# mieli zagwarantowane
zakwaterowanie i wy#ywienie wy##cznie na czas s#u#by. Pobyt w Rzymie po czasie s#u#by jest
ca#kowicie na koszt wolontariusza.
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 Gdzie nale#y si# uda# po przyje#dzie do Rzymu?

Informacje o lokalizacji, gdzie trzeba si# uda# w  Rzymie, b#dzie dost#pna dla tych, którzy zostan#
przyj#ci do s#u#by.

Jakie b#d# dy#ury pos#ugi?

Dy#ur s#u#by  b#dzie trwa# ca#y dzie#, b#d# mo#liwe momenty przerwy i posi#ek na zmian#.


