ANKIETA DLA CHĘTNYCH DO WOLONTARIATU

1.

DANE OSOBOWE

IMIĘ

NAZWISKO

Data urodzenia
Adres stałego zameldowania

Adres do korespondencji

(jeżeli jest inny od powyższego)

Telefon

e-mail

2. TWÓJ PROFIL
Aktywność zawodowa
 uczeń
 student
 emeryt
 bezrobotny
Wykształcenie
 podstawowe

 średnie

 aktywny zawodowo
 rencista
 inne………………………………………………………
 wyższe

 inne ………………………………

Zawód wyuczony
Zawód wykonywany
Nazwa i adres szkoły/ uczelni/ zakładu pracy

Rok studiów/ klasa
Umiejętności
 uzdolnienia artystyczne:
( plastyczne, teatralne,
muzyczne), inne, jakie
…………………………… ……….
……………………………………..
 korepetycje (przedmiot/
zakres)
……………………………….
……………………………………….
 obsługiwanie programów
komputerowych,
jakich ………………………………
……..
……………………………………..
 znajomość pracy z końmi
 języki obce, jakie (zakres) :
……………………………………..
……………………………………..
 udzielanie pierwszej pomocy
 stolarskie, malarskie, tzw.
złota rączka
 kucharskie
 inne……………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Uprawnienia
 wychowawca kolonijny
 przewodnik wycieczek (typ
uprawnienia)
………………………………
………………………………
 ratownik wodny
 kierownik kolonii i obozów
 trener (podaj dyscyplinę)
…………………………….
 prawo jazdy
 inne…………………………......
……………………………………......
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………..

ukończone kursy, szkolenia
jakie ....…………………………
………………………………………..
………...………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
 zainteresowania, hobby,
jakie.……………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


 inne…………………………......
……………………………………......
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Czy pracowałaś/eś wcześniej jako wolontariusz?

 tak

 nie

Jeśli TAK, prosimy o określenie:
Gdzie ?
Jak długo ?
W jakim charakterze ?

3.

PREFERENCJE KANDYDATA

Obszar działania – wskaż ten, który Ciebie interesuje?
 oświata, edukacja, wychowanie (praca z dziećmi)
 rehabilitacja - hipoterapia (praca z chorymi)
 wspieranie i opieka nad osobami starszymi
 pomoc niepełnosprawnym
 sport, turystyka (kolonie, obozy)
 kultura, sztuka, kultywowanie tradycji
 pomoc domowa / kuchnia
 pomoc prawna
 „złota rączka”
Preferowany charakter pracy woluntarystycznej
stały (systematyczny)

 akcyjny

 okresowy

Dyspozycyjność
 do południa (do godz. 12)
 po południu (godz. 12-17)
 wieczorem (po godz. 17)
 dowolny dzień (poniedziałek – piątek ) ………………………………
 weekendy
 wakacje, ferie
 do uzgodnienia, uwagi: ………………………………………………………………………………………………….
Skąd się o nas dowiedziałaś/eś?
 prasa, radio, telewizja
 plakaty, ulotki
 ogłoszenia parafialne
 szkoła, uczelnia
 Internet
 organizacja, jaka……………………………………………
 znajomi
 inne……………………….…………………………………..

Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane wyłącznie przez Caritas Diecezji Bydgoskiej.
Prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia, na tej podstawie będziemy mogli korzystać
z danych zawartych w ankiecie!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji jako wolontariusz Caritas Diecezji Bydgoskiej,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

…………………………………………………

……..……………………………

miejsce i data

Przesłać drogą e-mailową: wolontariat.bydgoszcz@caritas.pl lub listownie:
Centrum Wolontariatu Caritas, 85- 109 Bydgoszcz,ul. Grodzka 22

podpis

