Diecezjalne Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży
ul. Katedralna 4/6, 50-328 Wrocław, Tel. 71-327-11-09
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – KRAKÓW 2016
Dni w Diecezjach 20-25 lipca 2016

Instrukcja do ankiety dla parafii
Czcigodny Księże!
Nasze zapytania podzieliliśmy na trzy obszary, które dotyczą:


przyjęcia pielgrzymów w parafii Czcigodnego Księdza (programy PIEGRZYM, NOCLEGI,
WOLONTARIUSZ),



wolontariatu w ramach „Dni w Diecezjach” (program DwD),



Udziału grupy parafialnej w „Dniach w Diecezjach” oraz Światowych Dniach
Młodzieży w Krakowie 2016r. (program ŚDM).

Ankietę można także pobrać w formie elektronicznej ze stron Archidiecezji Wrocławskiej
oraz przesłać odpowiedź w formie załączonego pliku na adres sdm@ddm.wroc.pl . Na ten
adres należy także kierować ewentualne zapytania.
Poniżej bardziej szczegółowo wyjaśniamy poszczególne punkty ankiety, którą prosimy złożyć
w notariacie Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu do dnia 30.05.2014r.
1. Dane kontaktowe – należy zawsze uzupełnić, bez względu na dalsze decyzje
2. Forma udziału parafii w „Dniach w diecezji” (20-25 lipca 2016r.)


Należy zaznaczyć szacowany przedział dotyczący ilości pielgrzymów.



Można zaznaczyć następujące kombinacje: A, B (Ew. B1, B2), C, A+C, B+C.

Wersja A – program PIELGRZYM:


Obejmuje: przyjęcie na nocleg pielgrzymów z zagranicy (zasadniczo w rodzinach,
noclegi na łóżkach, pościel),



udostępnienie kościoła i sali parafialnej dla pielgrzymów,



parafia zapewnia śniadanie (w rodzinach) i drugi posiłek w sali parafialnej w ciągu
dnia lub wieczorem (herbata, napoje, kanapki, ciasta, coś na ciepło – to co
parafianie przyniosą),



w niedzielę przypadającą w czasie spotkania pielgrzymi uczestniczą w sumie
(mszy) z parafią i są zaproszeni na obiad przez parafian.



B1 - przyjęcie na nocleg pielgrzymów z zagranicy (zasadniczo w rodzinach, noclegi
na łóżkach, pościel),



B2 - w niedzielę przypadającą w czasie spotkania lub w inny wybrany dzień
pielgrzymi uczestniczą w mszy z parafią i są zaproszeni na obiad przez parafian lub
na spotkanie z parafianami połączone z poczęstunkiem do sali parafialnej.
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Wersja B – program NOCLEGI:

Diecezjalne Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży
ul. Katedralna 4/6, 50-328 Wrocław, Tel. 71-327-11-09
Wersja C – program WOLONTARIUSZ:


przyjęcie na nocleg wolontariuszy z terenu Archidiecezji Wrocławskiej (zasadniczo
w salach parafialnych lub szkole na terenie parafii – miejsca w szkołach
przygotowuje diecezjalne biuro ŚDM, noclegi mogą być w formie turystycznej –
śpiwór, materac),



udostępnienie sali parafialnej dla wolontariuszy,



parafia zapewnia minimum jeden posiłek w sali parafialnej w ciągu dnia lub
wieczorem (herbata, napoje, kanapki, ciasta, coś na ciepło – to co parafianie
przyniosą),

Należy podać:


Kto będzie koordynatorem* programu w parafii (imię i nazwisko, Tel. Kom, adres
e-mail)



Ile osób parafia mogłaby przyjąć w danej wersji (są to pierwsze i wstępne
deklaracje, które proboszcz powinien oszacować po konsultacji ze swoimi
współpracownikami, grupami parafialnymi i wspólnotami oraz wiernymi)

3. Delegowanie wolontariuszy do pomocy w „Dniach w Diecezji”


PROGRAM DwD – czyli wolontariat obejmuje pomoc w przygotowaniach i
organizacji spotkań w lipcu 2014. Spotkania wolontariuszy rozpoczęły się w
grudniu 2013, i będą się odbywać do lipca 2016 co miesiąc we Wrocławiu i dwa
razy w roku w formie weekendowych dni skupienia.



Zadaniami wolontariuszy będzie:
o pomoc w przygotowaniu „Dni w diecezji”,
o opieka nad gośćmi w parafiach i podczas ich pobytu,
o oraz pomoc w poszczególnych zadaniach w dniach od 20 do 25 lipca
2016r.

Należy podać:


Kto będzie koordynatorem* programu w parafii (imię i nazwisko, Tel. Kom, adres
e-mail)



Ilu wolontariuszy parafia mogłaby delegować do zadań wymienionych powyżej
(są to pierwsze i wstępne deklaracje).



Program ŚDM - obejmuje udział młodzieży w programie „Tygodnia w diecezjach”
wraz z pielgrzymami, którzy przybędą do Wrocławia (do parafii) oraz organizację
punktu przygotowań i wyjazd młodzieży na ŚDM do Krakowa (organizacja grupy
parafialnej lub udział w grupie w rejonie, dekanacie).



Należy zaznaczyć szacowany przedział dotyczący ilości pielgrzymów.
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4. Udział młodzieży w „Dniach w diecezji” i ŚDM w Krakowie (26-31. Lipca 2016)?

Diecezjalne Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży
ul. Katedralna 4/6, 50-328 Wrocław, Tel. 71-327-11-09
Należy podać:


Kto będzie koordynatorem* młodzieżowej w parafii (imię i nazwisko, Tel. Kom,
adres e-mail)



Ile osób mogłaby liczyć grupa uczestnicząca w „Dniach w diecezji” (są to pierwsze
i wstępne deklaracje)?



Ile osób mogłaby liczyć grupa jadąca na ŚDM do Krakowa (są to pierwsze i
wstępne deklaracje)?
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* - koordynatorem może być ksiądz, katecheta, s. Zakonna, osoba świecka zaangażowana w
życie parafii; musi to być osoba pełnoletnia i mająca zdolności organizacyjne oraz chcąca się
zaangażować w organizację (czas na spotkania); może być jeden koordynator we wszystkich
obszarach.

