
 

  

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas 
i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska. 

 

Caritas Polska, odpowiadając na apel papieża Franciszka zawarty w encyklice Laudato si’, przy 
współpracy z NFOŚiGW, prowadzi projekt poświęcony ekologii integralnej. Projekt zakłada 
m.in. stworzenie sieci animatorów Caritas Laudato si’ oraz wspieranie lokalnych inicjatyw 
wolontariackich, parafialnych i szkolnych wspólnot Caritas w 12 diecezjach w Polsce. 

STANOWISKO: 
 

Animator diecezjalny Laudato si' 
 

ROLA: 
 
Aktywizacja lokalnych wspólnot Caritas na terenie swojej diecezji w celu podejmowania 
praktycznych działań inspirowanych encykliką papieża Franciszka Laudato Si’. 
 
OBOWIĄZKI: 
Animowanie pracy lokalnych grup projektowych Laudato si’: 
· Rekrutacja wolontariuszy - lokalnych Animatorów Laudato si'; 
· Organizacja i moderacja spotkań oraz szkoleń lokalnych Animatorów; 
· Animowanie i wspieranie lokalnych Animatorów  poprzez towarzyszenie im 
w rozpoznawaniu problemów oraz projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań;  
· Przekazywanie wiedzy i budowanie świadomości ekologicznej wśród lokalnych Animatorów 
Laudato si’;  
· Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi diecezjalnymi Animatorami Laudato si’. 
 
Obsługa realizacji konkursów grantowych w danej diecezji: 
- Wsparcie prac komisji przyznającej dofinansowanie na lokalne działania, w tym ocena 
wniosków konkursowych, przygotowywanie zbiorczych raportów; 
- Obsługa konkursu grantowego na poziomie lokalnym – czuwanie nad obiegiem i zgodnością 
dokumentów, wspieranie wolontariuszy w realizacji działań, gromadzenie merytorycznej 
i finansowej dokumentacji projektów.  
 
Propagowanie Laudato si’ w diecezji: 
· Pogłębianie wiedzy na temat ekologii integralnej; 
· Promowanie wśród mieszkańców diecezji projektu oraz działań w jego ramach; 
· Organizacja Niedzieli św. Franciszka;  
· Ścisła współpraca z Caritas diecezjalną oraz zespołem Laudato si’ w Warszawie. 
 
IDEALNY KANDYDAT: 
· dobrze zna lokalną społeczność, 
· posiada wykształcenie wyższe, 
· zna język angielski na poziomie B1 (może się swobodnie porozumiewać), 
· ma doświadczenie w realizacji projektów (szczególnie społecznych), 
· posiada wysokie zdolności interpersonalne – umiejętności pracy w grupie i z ludźmi, 
· ma zdolności organizacyjne i jest rzetelny w realizacji obowiązków. 
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OFERUJEMY: 
· zatrudnienie przez Caritas Polska na podstawie umowy o pracę w okresie od stycznia 2019 r. 
do grudnia 2021 r. w wymiarze 0,6 etatu z oddelegowaniem do pracy w placówce Caritas 
diecezjalnej; 
· możliwość realizacji nowatorskiego projektu społecznego łączącego wiarę z zaangażowaniem 
społecznym; 
· rozwój osobisty dzięki możliwości uczestnictwa w warsztatach, konferencjach i wizytach 
studyjnych w kraju i za granicą dotyczących ekologii integralnej i ochrony środowiska. 
 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego z tematem: 

Animator diecezjalny do 17 grudnia 2019 roku (liczy się data wpływu) na adres e-mail: 

lraczynska@caritas.org.pl . 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

W CV prosimy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celu przeprowadzenia rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
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