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Program zasięgu; Kucharz 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem Koordynatora programu zasięgu, kucharz przygotowuje posiłki w domu albo na 

parafii. Te posiłki są serwowane w parafii lub dostarczane osobom w potrzebie. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Przygotować posiłki zgodnie z wytycznymi określonymi przez parafię. 

 Posiłki przygotowane w domu kucharza są zamrożone, a następnie przyniesione do 

kościoła do odebrania lub serwowane na parafii. 

 Posiłki przygotowane na parafii są zamrożone i gotowe do odebrania lub serwowane na 

parafii. 

 Po przygotowaniu posiłków na parafii, kucharze są odpowiedzialne za sprzątanie kuchni i 

pozostawienie jej w takim stanie jakim była pierwotnie. 

 Kucharze mogą być potrzebni by odebrać niezbędne artykuły spożywcze. 

 W razie potrzeby kucharze muszą przynieść z parafii potrzebne do gotowania naczynia. 

 Przestrzegać harmonogramu przygotowanego przez Koordynatora programu zasięgu. 

 Odpowiedzialność za poinformowanie Koordynatora programu pomocy potrzebującym, 

w przypadku gdy kucharz nie jest w stanie przygotować posiłku w zaplanowanym dniu. 

 
Działalność/obowiązki wymienione powyżej mogą nie w pełni obrazować duszpasterstwa w tej parafii. 

Proszę zapoznać się z obowiązkami, które są specyficzne dla tej parafii, w polu "Inne szczegóły". 
 

Inne szczegóły: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje 

 Jest aktywnym uczestnikiem parafii. 

 Musi mieć dobrą znajomość podstaw gotowania. 

 Musi zachowywać dobrą higienę i bezpiecznie obchodzić się z żywnością podczas 

przygotowywania posiłków. 

 Posiada dobre umiejętności organizacyjne. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest szczery, godny zaufania i entuzjastyczny. 

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Ma w sobie ducha hojności i kreatywności. 



Opis stanowiska wolontariusza duszpasterstwa - Program zasięgu; Kucharz 

Obowiązuje od: 01/08/06 Page 2 of 2 GH-OPC 3.0 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Innych kucharze Programu zasięgu . 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

Koordynator programu zasięgu jest pierwszą instancją oferującą wsparcie, nadzór i ewaluacje.   
 

 Długość kadencji 

Trzy do pięciu lat z możliwością odnowienia. (Ogólne ryzyko) 

Termin jednego roku z możliwością odnowienia (* Wysokie ryzyko) 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Pozwoli to poprawić znajomość przygotowywania żywności.  

Możliwość pracy społecznej i nabrania doświadczenia do wykorzystania w szkole bądź dla 

awansowania kariery. 

Jest to pozycja wolontariusza, wymagające zaangażowania czasu ___ godzin na tydzień/___ 

miesięcznie. 

Muszą być w stanie uczestniczyć w sesji orientacyjnej i szkoleniach, zgodnie z wymaganiami. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

To jest pozycji ryzyka ogólnego (pod warunkiem, że kucharz nie wchodzi w interakcje z 

osobami podatnymi *).   

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 
 

 

 

Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji Program zasięgu; Kucharz, obecnie  

 

praktykowane w __________________________________________. 

                                                           (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


