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EPISCOPIA ORTODOXÃ ROMÂNÃ A CANADEI

PROIECT

GHID PENTRU O BUNÃ RÂNDUIALÃ
PASTORALÃ ȘI ADMINISTRATIVÃ
ÎN PAROHIE
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ÎNDATORIRILE PASTORALE ȘI ADMINISTRATIVE ALE PREOTULUI FAȚÃ DE
BISERICÃ ȘI COMUNITATE

I. ÎNDATORIRILE PASTORALE


Liturgice
 oficierea Sf. Liturghii, a Sf. Taine, ierurgiile, pregãtirea predicii, etc.



Didactic-catehetice
 pregãtirea pentru primirea Sf. Taine – Botez, Cununie, etc.



Caritative
 vizitarea caselor de bãtrâni, spitale, centre de reabilitare pentru persoane aflate în
situații delicate cum ar fi dependența de droguri, alcool, probleme mentale,
consilierea familiilor aflate în pericol de divorț sau situații de criză, etc.



Sociale
 participarea la evenimente comunitare – evenimente organizate de primãrii,
comunitãți locale, consulate, ambasade etc.

II. ÎNDATORIRILE ADMINISTRATIVE


În Parohie
 coordonarea administrației parohiale – din punct de vedere financiar, lucrãri de
întreținere, asigurãri, relațiile cu banca, etc.



În Episcopie
 Participarea la ședințele de Protopopiat, la conferințele preoțești, la congrese și la
orice alt fel de evenimente la solicitarea Episcopiei / Mitropoliei
 Redactarea de rapoarte anuale cu situația parohiei pentru Episcopie
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CONSECINȚELE

III.

ÎNDATORIRILOR

PASTORALE

ȘI

ADMINISTRATIVE

ASUPRA VIEȚII DE FAMILIE A PREOTULUI


Programul activitãților parohiale și comunitare are un impact direct asupra vieții de
familie a preotului (mai ales în cazul în care preotul are și al doilea loc de muncă)



Programul preoților depinde de programul parohiei, de urgențe și situații neprevãzute



Programul încărcat are un impact negative asupra vieții de familie. Datorită
suprasolicitării și a lipsei de timp pentru recuperare / odihnă, preotul ajunge de cele mai
multe ori la epuizare iar familia este neglijată și are de suferit.
ÎNDATORIRILE PAROHIEI FAȚÃ DE PREOT

I. REMUNERAREA PREOTULUI
II. ASIGURARE
III. PENSIE



Situația actualã

 Preoții nu primesc nici un fel de remunerare, nici din partea Guvernului Canadian sau a
celui Român, nici din partea Patriarhiei Române. Preoții sunt remunerați doar de către
parohia în care slujesc.
 Veniturile preoților nu sunt constante și diferă de la o lună la alta deoarece depind de
veniturile parohiei. De cele mai multe ori veniturile preoților sunt net inferioare unui
salariu mediu pe economie.
 Preoții de parohiile mici sau misiuni fac sacrificii financiare personale pentru a asigura
buna funcționare (remunerație, chirie, ipotecã, reparații de întreținere).


Obiective de viitor

 Salarizarea preotului după normele canadiene de cãtre parohie
 Asigurare de viațã / sãnãtate
 Contribuție la pensie
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MODEL DE BUGET PENTRU PAROHIE
I. ACTIVITÃȚI PRIVIND DIRECT PAROHIA (posturi bugetare)


Salarizarea preotului



Cheltuieli lunare curente



Plata asigurãrilor



Reparații / Lucrări de întreținere

II. ACTIVITÃȚI ÎN CADRUL EPISCOPIEI (posturi bugetare)


Membrie



Fond misionar



Publicații



Deplasãri ale preotului și ale delegaților consiliului parohial

SUGESTII PENTRU STRÂNGEREA DE FONDURI


Organizarea de evenimente sociale (seri culturale românești, fiesta week)



Picnic-uri în aer liber



Garage sale cu strângere de fonduri



Conferințe cu invitați de onoare din România, Canada sau SUA cu strângere de fonduri
(O cafea pe zi - Pr. Olimpiu)



Sugestie: Reducerea cheltuielilor (gaz, curent, asigurãri – contract de grup sau plata o
singură dată pe an)

5

EXEMPLU DE BUGET PENTRU PAROHIE (posturi bugetare)
I. ACTIVITÃȚI PRIVIND DIRECT PAROHIA (posturi bugetare)
 Salarizarea preotului ($44,681.00/an conform standardelor impuse de Immigration
Canada /CRA în cazul în care se lucrează 35 ore pe săptămână)
 Cheltuieli lunare curente (electricitate - $208/lunã; gaz - $416/lunã; apă - $83/lunã; taxe
- $43/lunã)
 Plata poliței de asiguare pentru biserică ($380- $400 / lună): bisericã, consiliu parohial,
școala duminicală, școala românească, malpraxis, sala socialã
 $3,500 – asigurare de viațã/ sãnãtate
 $2,500 - pensie
 Reparații / Lucări de întreținere ($10,000 – 15,000/an)
II. ACTIVITÃȚI ÎN CADRUL EPISCOPIEI (posturi bugetare)
 Membrie
 Fond misionar ($2,000/an)
 Publicații ($1,000/an)
 Deplasãri ale preotului ($1,500/an)

