
 

 

 

 

 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” znane 
w środowisku jako animator innowacyjnych działań merytorycznych 
i organizacyjnych.  

 

Konkurs „Kucharz Doskonały” jest jednym z wielu przedsięwzięć 
Stowarzyszenia adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego 
celem jest poszukiwanie kreatywnych, przeciwdziałających stagnacji i rutynie 
sposobów realizacji tradycyjnych form rehabilitacji tej grupy osób. Dążymy do nadania 
nowych wartości i wymiaru procesowi codziennej, często żmudnej pracy osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, zmierzającej do osiągania niezależności 
życiowej.  
 

Oprócz oczywistych aspektów rehabilitacyjnych oraz integracyjnych – 
przyświeca nam cel kulturowy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak 
wszyscy inni obywatele naszego kraju, stały się elementem wspólnoty europejskiej. 
Chcielibyśmy VI edycją Konkursu zapoczątkować cykl poznawania kolejnych kultur 
krajów Unii Europejskiej – w tym roku Republiki Włoskiej. Kuchnia włoska bowiem 
stanowi jedną z dwu najbardziej popularnych (oprócz francuskiej), zdrowych 
i różnorodnych kuchni europejskich.  Zależy nam, aby proces przygotowania 
uczestników do udziału w Konkursie obejmował zapoznanie z różnymi aspektami 
regionu – politycznymi, geograficznymi, turystycznymi, kulturowymi. Sprzyjał 
budowaniu otwartości kulturowej, pokonywaniu stereotypów czy uprzedzeń – 
prowadził do korzystnych zmian mentalnych.  
 

 Konkurs „Kucharz Doskonały” skierowany jest do dorosłych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów samopomocy, ośrodków dziennego pobytu z terenu 
Warszawy. Weźmie w nim udział 10 drużyn 2-osobowych rywalizujących 
w wykonaniu tradycyjnych potraw kuchni włoskiej. Wyniki ich pracy oceniane będą 
przez jury w następujących kategoriach: zgodność wykonanej potrawy z przepisem, 
walory smakowe, estetyka wykonania.  

 

Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2011 r. (wtorek) w godz. 10.00-13.00 
w Restauracji Włoskiej Da Aldo przy ul. Mickiewicza 23 (wejście od Placu 
Inwalidów). Zabiegamy o udział w jury konkursowym znanych osobistości ze świata 
kulinarnego – mamy wstępną deklarację ze strony Pana Karola Okrasy. 
 
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

VI Ogólnowarszawski Konkurs Kulinarny 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

„Kucharz Doskonały”   

Osoba odpowiedzialna za organizację: 
 

Katarzyna Wilczyńska 

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 

ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa 

tel.  22 619 07 04,  22 670 21 23,  509 492 872 

e-mail: wtz@otwartedrzwi.pl; k.wilczynska@otwartedrzwi.pl  
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