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Program zasięgu; dostawca posiłków  
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem Koordynatora programu zasięgu, osoba na stanowisku: Program zasięgu; 

dostawca posiłków, dostarcza przygotowane posiłki odbiorcom. 

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Odbieranie listy osób i miejsc, które zaplanowano na dostawy od Koordynatora programu 

zasięgu. 

 Sprawdzanie harmonogramu i powiadamianie koordynatora w przypadku konfliktu. 

 Dostarczanie posiłków na zlecenie proboszcza i Koordynatora programu zasięgu. 

 Informowanie proboszcza i/lub koordynatora o wszelkich zmianach w stanie zdrowia 

i/lub potrzeb osób. 

 Przestrzeganie poufności informacji o odbiorcach posiłków. 

 Należy dostarczyć posiłki w parach. 

 Na poziomie komfortu odbiorcy posiłku, doręczyciel może zaangażować się w bardzo 

krótką rozmowę. 

 Telefonuje na parafię lub do Koordynatora programu zasięgu w razie nieprzewidzianej 

sytuacji, która spowoduje poważne opóźnienie. 

 Ma własny pojazd na dostawy z odpowiednią ilością miejsca na posiłek. 

 Musi prowadzić rejestr wszystkich wizyt (w tym daty i godziny) do przekazania do 

Koordynatora programu zasięgu. 
 

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, co najmniej 18 lat. 

 Musi mieć ważne prawo jazdy Ontario oraz ubezpieczenie od osobistej 

odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie na wypadek wyrządzenia szkody.  

 Pojazd kierowcy musi być mechanicznie sprawny. 

 Musi mieć aktualne i ważne ubezpieczenie samochodu oraz dokument identyfikacyjny 

podczas dokonywania dostaw.  

 Kierowca nie może pić lub posiadać alkohol w pojeździe. Należy niezwłocznie 

informować parafię o wszelkich zmianach w historii jazdy, stanu pojazdu, zdolności do 

jazdy, lub ubezpieczenia samochodu. 
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 Musi zachowywać dobrą higienę i bezpiecznie obchodzić się z żywnością. 

 Jest znany w parafii, jako osoba o dobrej reputacji. 

 W nagłych przypadkach wie, z kim się kontaktować i/lub zna procedury. 

 

 Osobiste cechy i zalety 

 Pragnie służyć Wspólnocie i przeznacza na to czas i talent. 

 Jest szczery, godny zaufania i entuzjastyczny. 

 Jest w stanie dobrze komunikować się z innymi.  

 Ma łatwość kontaktów z ludźmi i patrzenia im w oczy. 

 Jest przyjazny, cierpliwy i ma dobre umiejętności relacji. 

 Ma zdolność do pracy samodzielnie lub jako członek zespołu.  

 Nie ma problemu z byciem rozliczanym oraz przestrzega właściwych granic. 

 

 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Osoby przyjmujące posiłki w różnych programach zasięgu, w ramach wspólnoty parafialnej. 

 

 Wsparcie, nadzór i ewaluacja 

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

 Długość kadencji 

Okres jednego roku z możliwością odnowienia. 

 

 Korzyści i warunki pracy 

Bezpośrednio przyczyni się do dobrobytu społecznego wspólnoty parafialnej. 

Będzie rozwijać swe umiejętności relacji. 

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

awansowania kariery. 

Będzie musiał ustalać trasy dostarczania posiłków dla odbiorców. 

Doręczyciel posiłków może odmówić jazdy, gdy warunki pogodowe lub drogi są niebezpieczne. 

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

miesięcznie. 

Musi być w stanie uczestniczyć w sesji orientacji. 

 

 Zalecenia przy selekcji 

Jest to stanowisko wysokiego ryzyka.  

Wymagane jest wypełnienie formularza Dane wolontariusza. 

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzenie referencji osobistych są wymagane.  

Sprawdzenie karnego rekordu jest wymagane. 

Szkolenie i orientacja są wymagane. 

Będzie nadzór i okresowe ewaluacje. 

Kolejne spotkania z uczestnikiem mogą być prowadzone. 
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Przygotowane przez: Archidiecezja Toronto 

 

Ten opis stanowiska dokładnie odzwierciedla opis pozycji Program zasięgu; dostawca posiłków,  

 

obecnie praktykowane w _____________________________________________. 

                                                                              (Nazwa parafii) 

 

____________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

___________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


