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Vispārēja atbildība

  

    
    -  -Tiek sagaidīts, ka kapelāns pildīs savus pienākumus ar nedalītu uzmanību un
konsekvenci un ka klubs noteiks darbinieku no kluba vadības, ar kuru rīkot regulāras pārskata
tikšanās.   
    -  -Tiek sagaidīts, ka kapelāns ievēros BIEDRĪBAS SPORTA KAPELĀNU SERVISS
Uzvedības kodeksu, uzturēs organizācijas noteiktos augstos kapelāna darba standartus un
iesaistīsies plašākā kapelānu kalpošanas tīklā, izmantojot BIEDRĪBAS SPORTA KAPELĀNU
SERVISS piedāvāto apmācību, atbalsta tikšanās un konferences.   

  Daudzpusīgi uzdevumi

  

    
    -  -Kapelāns ir vispārēji atzīts pastorālās un garīgās kalpošanas darbinieks, kurš balstoties
uz Bībeles patiesībām (bez konfesiju doktrīnu uzsvēršanas) atbalsta sporta organizācijas
dalībniekus.   
    -  -Kapelāns uz vienošanās pamata klubā strādā noteiktu laiku (divas dienas pa 4 stundām /
vienu dienu nedēļā / 12 stundas nedēļā u.tml.), bet vienlaikus ir pieejams 24 stundas diennaktī
ārkārtas gadījumiem.   
    -  -Kapelāns var sniegt palīdzību dzīves krīzēs, piemēram, zaudējot tuvinieku, smagas
slimības vai ievainojuma gadījumā, ģimenes problēmās, nelaimes gadījumos un līdzīgās
situācijās.   
    -  -Pie kapelāna var vērsties ar „reliģiskas dabas” jautājumiem – laulības, bēres, piemiņas
dievkalpojumi utt.   
    -  -Kapelāns var sadarboties ar kluba vadošajiem darbiniekiem, nosakot kluba vajadzību pēc
padomdošanas un atbalsta jautājumos, kuri rodas darba vietā.   
    -  -Kapelāns strādās, garantējot pilnīgu konfidencialitāti (izņemot gadījumus, kad to neļauj
likums).   
    -  -Tiek sagaidīts, ka sporta kapelāni klubos būs pieejami visu vecumu komandu locekļiem.  
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    -  Kapelāna kontaktinformāciju var izsniegt visiem kluba darbiniekiem, tostarp jauno
spēlētāju vecākiem, lai padarītu vienkāršāku saziņu.   
    -  Kapelānam vajadzētu būt atļaujai apmeklēt visas kluba telpas, lai ar sevi iepazīstinātu,
tādēļ vēlams izsniegt tādu ieejas karti, kas dod piekļuvi administrācijai, stadionam, treniņu
laukumiem, ēdnīcai utt.   
    -  Kapelāns ir saņēmis apmācību un viņam ir iemaņas, taču būtībā viņš ir zinošs cilvēks, kas
ir pazīstams un kuram var uzticēties. Kapelāns lieto Bībeles patiesības (bez konfesiju doktrīnu
atšķirību uzsvēršanas) lai sarunā ar interesentiem atklātu Bībeles skatījumu par Dievu un Viņa
dēlu Jēzu Kristu.   
    -  Noteiktās situācijās kapelāns var rekomendēt cita veida palīdzības (piem., narkologa vai
bērnu tiesību aizstāvja) iesaistīšanu.   

  

  

Skatījums

  

    
    -  Mēs atzīstam, ka kapelāns nepalīdz visiem darbiniekiem visu laiku, taču dažiem
darbiniekiem uz kādu laiku kapelāna pieejamība ir vitāli svarīga.   
    -  Ja kapelāns plāno atstāt šo darbu, viņam pirms aiziešanas jāpieliek visas pūles, lai
vienkāršotu kapelānu kalpošanas turpinājumu sadarbībā ar BIEDRĪBAS SPORTA KAPELĀNU
SERVISS un attiecīgo klubu. Ir vieglāk „nodot tālāk” kapelāna kalpošanas stafetes kociņu, nekā
to pamest un pēc tam pacelt!   
    -  Kapelāns zaudē savas tiesība pildīt pienākumu ja viņam neuzticību ir izteikusi draudze vai
Baznīca, kura viņu ir ordinējusi garīgajā darbā   
    -  Organizācija BIEDRĪBA SPORTA KAPELĀNU SERVISS jebkurā laikā ir gatava
sadarboties ar klubu un kapelānu maz ticamā gadījumā, ja rodas grūtības vai konflikti starp
kapelānu un klubu.   
    -  BIEDRĪBA SPORTA KAPELĀNU SERVISS apņemas sniegt izcilus pakalpojumus sporta
kapelānu kalpošanā un šī mērķa sasniegšanai strādā starpkonfesionāli un profesionāli.   
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