
 

 

Kucharz Doskonały jako innowacyjna metoda rehabilitacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

 
Już 19 maja w Centrum Techniki Kulinarnej DORAM w Warszawie odbędzie się dziesiąta, 

jubileuszowa edycja Konkursu Umiejętności Kulinarnych Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Kucharz Doskonały”. Konkurs dziesięć lat temu po raz pierwszy zainicjowało 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – organizacja pozarządowa pożytku publicznego, której misją jest 

wspieranie osób wykluczonych społecznie. 

 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi to organizacja walcząca o poszanowanie godności wszystkich ludzi, bez 

względu na choroby, płeć, wiek, orientację seksualną, rasę, narodowość, wykształcenie itp., obok 

których większość społeczeństwa przechodzi obojętnie. Dlatego organizatorzy konkursu tak bardzo 

podkreślają, że chodzi tu o łamanie barier i niesłusznych, niesprawiedliwych stereotypów, a nie tylko o 

wyśmienicie przyrządzone potrawy. 

 

Od początku celem Konkursu było wyrównywanie szans rozwojowych osób z niepełnosprawnościami, 

zwiększanie motywacji do rozwijania kulinarnych pasji, integracji i wreszcie  ucieczka od rutyny w pracy 

terapeutów i instruktorów. To również swego rodzaju zwieńczenie żmudnego procesu rehabilitacji, 

dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć pracę, nauczyć się samodzielnego życia czy 

funkcjonowania z jak najmniejszym wsparciem z zewnątrz. To niezwykle istotny fakt, szczególnie jeśli 

weźmie się pod uwagę dane statystyczne: ponad 12% ludności Polski to osoby z niepełnosprawnością.  

 

Przez ostatnie dziesięć lat organizatorzy starali się, aby każda kolejna edycja Konkursu była jeszcze 

ciekawszym i lepiej zorganizowanym wydarzeniem. 

 

Założenia Konkursu są proste: zawodnicy - uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych 

domów samopomocy, ośrodków dziennego pobytu oraz specjalnych placówek edukacyjnych z terenu 

Warszawy - przez trzy godziny przygotowują potrawy wedle ustalonego przepisu, oceniane następnie 

przez jury. Zasiadają w nim m.in. przedstawiciele branży kulinarnej, instytucjonalnej, celebryci. Oprócz 

nagród i uznania podczas samego wydarzenia uczestnicy zyskują pewność siebie, odbudowują wiarę 

we własne możliwości. We wszystkich edycjach wydarzenia wzięło udział dotychczas 256 osób. 

 

W odróżnieniu od zasad Konkursu, zmianie ulegały miejsca, w których odbywał się finał. Zaczęło się od 

siedziby Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, później: Hotel Jan III Sobieski, Restauracja La Strada Centrum 

Techniki Kulinarnej Dorametal.  W poprzednich edycjach gościliśmy znakomitości: Pascal Brodnicki, Ewa 

Błaszczak, Robert Sowa, Zygmunt Chajzer, Katarzyna Klich, Andrea Scarantino, Jarosław Uściński, Piotr 

Szczygielski, Darek Kużniak czy Paweł Loroch. 



 

 

W tym roku po raz drugi z rzędu konkurs „Kucharz Doskonały” poprowadzi Paweł Loroch, dziennikarz 

radiowy (Jemradio.pl, Antyradio), a w składzie Jury znajdą się przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni 

oraz gość specjalny – Paweł Stasiak, członek zespołu Papa D.  

 

Dodatkowymi atrakcjami będą:  warsztat żywieniowy, przygotowany przez Slow Food Warszawa oraz 

pokaz sztuki barmańskiej, zorganizowany przez MONIN Polska. Catering na finał wydarzenia zapewni 

przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Kuchnia Czerwony 

Rower, znany i lubiany punkt na gastronomicznej mapie Warszawy. 

 

Idea konkursu jest innowacyjna, nie dziwi więc fakt, że przyciąga również partnerów biznesowych, czyli 

firmy oraz instytucje wrażliwe na problemy społeczne i niepozostające wobec nich obojętnymi. 

„Kucharza Doskonałego” w tym roku wspierają: Prymat, MONIN, kitle.pl, Doram – Centrum Techniki 

Kulinarnej Grupy DORA METAL, SlowFood Warszawa, Urząd m.st. Warszawa, JemRadio.pl, 

WIDEOPORTAL, Akademia Kulinarna, magazyn HoReCa FOOD service oraz Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni. Będzie się działo! 


