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Przygotowując się do wdrożenia Ramowego planu działania, parafialni liderzy katechetyczni powinni 
współpracować ze swoim proboszczem, dyrektorem szkoły, duszpasterzem ds. młodzieży w parafii 
oraz zespołami ds. ponownego otwarcia parafii i szkoły. Celem zespołu jest pomoc proboszczowi, 
liderowi katechetycznemu parafii oraz parafialnemu duszpasterzowi ds. młodzieży w zrozumieniu, 
zaplanowaniu i wdrożeniu wymagań Archidiecezjalnego Planu Ponownego Otwarcia.

• Parafie muszą utworzyć Zespół ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia (Health and 
Safety Reopening – HSR), który uzyska certyfikat upoważniający do prowadzania zmodyfikowanych 
zajęć odbywających się na terenie parafii. Jeśli parafia wznowi prowadzenie zajęć w formie 
wirtualnej, ale włączy do nich inaugurację roku katechetycznego z osobistym uczestnictwem 
uczniów na terenie parafii, to powinien zostać utworzony zespół HSR do planowania i zarządzania 
spotkaniem inauguracyjnym.

• Parafie powinny również utworzyć Zespół ds. Planowania i Formacji Wiary (Faith Formation and 
Programming – FFP). Celem tego zespołu jest pomoc liderowi katechetycznemu parafii 
i/lub duszpasterzowi ds. młodzieży w planowaniu elastycznego i zdolnego do adaptacji programu 
formacji wiary na rok duszpasterski 2020/2021.
Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące tworzenia i funkcjonowania każdego z tych zespołów.

Zespół ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego 
Otwarcia (HSR)
Liderzy katechetyczni parafii, przy wsparciu proboszcza, powinni stworzyć Zespół ds. Zdrowia 
i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia (Health and Safety Reopening – HSR), w którego skład 
wejdą pracownicy i wolontariusze ze wspólnoty parafialnej. Zespół HSR zapewni zgodność 
działań z przepisami zawartymi w poradniku Zdrowie i Bezpieczne Otwarcie oraz z Dyrektywami 
Reagowania (Response Protocols) wyszczególnionymi w Ramowym planie działania. Istniejący już 
w parafii Zespół ds. Ponownego Otwarcia Parafii powinien odgrywać centralną rolę w kierowaniu 
i podejmowaniu decyzji odnośnie do poszczególnych kwestii związanych z otwarciem programu 
edukacji religijnej na terenie parafii.

ZESPOŁY DS. 
PONOWNEGO OTWARCIA
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CZŁONKOWIE ZESPOŁU 
Pomoc we wdrażaniu wymagań w zakresie zdrowia/bezpieczeństwa oraz Dyrektywami 
Reagowania (Response Protocols) przedstawionych w niniejszym Ramowym planie działania.

• Rekomendowani członkowie: lider katechezy parafii, parafialny duszpasterz ds. młodzieży, 
proboszcz, menadżer biznesowy / dyrektor operacyjny, dyrektor budynku/ główny kustosz, 
członkowie Zespołu ds. Ponownego Otwarcia Parafii, inni członkowie w zależności od potrzeb.

• Obowiązkowy Konsultant: Dyrektor szkoły (kiedy przestrzeń szkolna jest wykorzystywana)

ROLE ZESPOŁU HSR 
• Lider katechezy parafii = Szef Zespołu HSR
• Parafialny duszpasterz ds. młodzieży (jeśli dotyczy) = Zastępca Szefa Zespołu HSR
• Proboszcz = Nadzór nad HSR i podejmowanie ostatecznych decyzji
• Członkowie zespołu = w razie potrzeby doradzają, wspierają i pomagają parafialnemu liderowi 

katechetycznemu
• Dyrektor szkoły = dba o regularną komunikację z parafialnym liderem katechetycznym 

i duszpasterzem młodzieży we wszystkich obszarach wprowadzania przepisów dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa w związku z korzystaniem z tej samej przestrzeni budynku

PRZEGLĄD ZADAŃ ZESPOŁU HSR:
• Przegląd przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w celu dokładnego zrozumienia 

wymagań odnośnie do zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas zajęć 
odbywających się na terenie parafii.

• Dopilnować, aby wszystkie wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zostały wdrożone.
• Określić logistykę dzielenia przestrzeni ze szkołą i między grupami oraz wpływ logistyki na 

częstotliwość spotkań na miejscu.
• Potwierdzić realizację punktów z listy kontrolnej dla otwarcia lub dla inauguracji z osobistym 

udziałem uczniów oraz podpisać formularz dla certyfikacji ponownego otwarcia (znajduje się na 
końcu tego dokumentu).
Parafialni liderzy katechetyczni i duszpasterze ds. młodzieży powinni udostępnić ten dokument 
członkom Zespołu ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia i spotkać się z nimi w celu 
określenia konkretnego planu odnośnie do programu edukacji religijnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na trwałą komunikację z członkami zespołu i regularne szkolenia 
w zakresie wdrażania procedur.

Zespół ds. Planowania i Formacji Wiary (FFP)
Liderzy katechetyczni parafii, przy wsparciu proboszcza, powinni stworzyć Zespół ds. Planowania 
i Formacji Wiary (Faith Formation and Programming – FFP), w którego skład wejdą pracownicy 
i wolontariusze ze wspólnoty parafialnej. Zespół FFP zapewni wysoki poziom formacji wiary 
i dostosowanie go do fizycznych i/lub zdalnych opcji programu, z których będzie korzystać parafia.
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CZŁONKOWIE ZESPOŁU
Pomoc w kwestiach Planowania Formacji Wiary zawartych w niniejszym Ramowym planie działania 
oraz we wdrożeniu Przepisów Zdrowia i Bezpieczeństwa, jeśli wymagane przez HSR.

• Rekomendowani członkowie (najmniej 3 – 5): lider katechezy parafii, członkowie Rady Programu 
Edukacji Religijnej, wybrani katecheci (według uznania parafialnego lidera katechetycznego)

• Duszpasterstwo młodzieżowe: W zależności od rzeczywistości parafialnej duszpasterz 
młodzieżowy może dołączyć do zespołu FFP lub stworzyć osobny zespół planowania składający się 
z wolontariuszy, rodziców i wybranych liderów młodzieżowych.

ZADANIA ZESPOŁU FFP
• Lider katechetyczny parafii i / lub duszpasterz młodzieżowy = Szefowie Zespołu FFP
• Członkowie zarządu REP = w razie potrzeby doradzają, wspierają i pomagają parafialnemu liderowi 

katechetycznemu w planowaniu programu i wdrażaniu postanowień (dodatkowe informacje 
znajdują się w kolejnych częściach dokumentu)

• Wybrani katecheci/rodzice/wolontariusze/liderzy młodzieżowi = doradzanie, wspieranie i pomoc 
liderom katechetycznym parafii w planowaniu, wdrażaniu i komunikowaniu programu rodzinom 
(dodatkowe informacje znajdują się w następnej sekcji)

PRZEGLĄD ZADAŃ ZESPOŁU FFP
• Przegląd dokumentów Ramowego planu działania i określenie kroków, jakie należy podjąć 

w każdym z obszarów planowania.
• Przegląd przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz koordynacja z zespołem HSR 

w celu określenia wszelkich działań na terenie parafii.
• Zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego środowiska wirtualnego 

i wdrażanie ich we wszystkich zdalnych programach.
• Pomoc parafialnemu liderowi katechetycznemu i/lub duszpasterzowi ds. młodzieży w dopilnowaniu, 

aby zadania z listy kontrolnej programu zostały rozdzielone i zrealizowane.
• Doradzanie parafialnemu liderowi katechetycznemu i/lub duszpasterzowi młodzieżowemu 

w każdym z obszarów niniejszego dokumentu oraz pomaganie mu, kiedy zwraca się on o poradę 
i wsparcie.
Parafialni liderzy katechetyczni i duszpasterze ds. młodzieży powinni udostępnić ten dokument 
członkom Zespołu ds. Planowania i Formacji Wiary i spotkać się z nimi w celu określenia 
konkretnego planu odnośnie do programu edukacji religijnej. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na stałą komunikację z członkami zespołu i ciągłą ocenę programu, aby wiedzieć, kiedy konieczna 
będzie adaptacja programu.

Prosimy o zapoznanie się z listą kontrolną Planowania i Formacji Wiary w dokumencie o Planowaniu 
i Formacji Wiary.

Pytania? Prosimy o kontakt na adres: ReopenREYM@archchicago.org.
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