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Program zasięgu; wydający posiłki 
 

 Przegląd 

Pod kierunkiem Koordynatora programu zasięgu, wydający posiłki zapewnia, by uczestnicy 

otrzymali swoje posiłki i przekąski oraz również by mieli okazję porozmawiać z uczestnikami 

podczas obsługiwania ich.  

 

 Zajęcia/obowiązki. 

 Pobieranie dań z kuchni i podawanie ich uczestnikom. 

 Ustanawianie atmosfery ciepła i uprzejmej przyjaźni podczas podawania posiłków. 

 W razie potrzeby, przygotowanie i sprzątanie pomieszczenia do spotkaniu. 

 Przestrzeganie harmonogramu przygotowanego przez Koordynatora programu zasięgu. 

 Bycie odpowiedzialnym za informowanie Koordynatora programu zasięgu , w przypadku 

gdy podający nie jest w stanie przyjść 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, co najmniej 16 lat. 

 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. 
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 Orientacja i szkolenia 

Standardowy program orientacji parafii. 
 

 Grupa uczestników 

Osoby otrzymujące 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 

Trzy do pięciu lat 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. 

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 (chyba, że nie ma żadnego nadzoru).  

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; Wydający posiłki,  

 

obecnie praktykowane w ____________________________________. 

                                                                  (Nazwa parafii) 

 

___________________________________ 

Parafialny komitet selekcji wolontariuszy 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Proboszcz        Data 


