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                  FORMULARZ ZGŁOSZENIE  DLA WOLONTARIUSZA


1. DANE KANDYDATA

Imię i Nazwisko:

Rok urodzenia:

Adres zameldowania:

Adres do korespondencji:

Telefon:

E-mail :

2. PREFERENCJE KANDYDATA

Miejsce wykonywania świadczeń jako wolontariusz lub obszar zainteresowań związany z działalnością organizacji:


Rodzaj świadczeń, których wykonywaniem zainteresowany jest wolontariusz (Prosimy o określenie preferowanego przez Panią / Pana charakteru pracy w ramach wolontariatu):

  Projekt ,,Profilaktyka poprzez Edukację – Wojewódzki Program Zwiększania Świadomości wśród dzieci i młodzieży 
     na temat profilaktyki zdrowotnej”.

 Stały (przy organizacji różnych, wybranych przez ciebie wydarzeń realizowanych przez organizacje Edukacja 
     i Promocja Zdrowia – Piotr Furmanek )

Uzasadnienie wyboru miejsca :




Preferowana długość wykonywania świadczeń jako :

 1 dzień     14 dni        31 dni          dłużej ...................

Proponowany termin wykonywania świadczeń jako wolontariusz :


Uwagi i oczekiwania kandydata wobec wykonywania świadczeń jako wolontariusz:





3. PROFIL KANDYDATA

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 
□ student (nazwa uczelni, kierunek i rok studiów) 
□ aktywny zawodowo (nazwa zakładu pracy) 
 □ senior □ rencista □ bezrobotny □ inne, jakie ……………………………………………
Wykształcenie:

 podstawowe    średnie       wyższe         inne...................

Uczelnia / Szkoła:
Wydział / Zawód:
Kierunek studiów /  Specjalizacja:
Rok studiów / Klasa:

Inna uczelnia: 
 (jeżeli ukończył Pan / Pani inne studia lub aktualnie studiuje na innej  uczelni prosimy wpisać: nazwę, wydział, kierunek oraz rok studiów

..................................................................................................................................................



4. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I ODBYTE PRAKTYKI 







5. KILKA SŁÓW O SOBIE / ZAINTERSOWANIA







6. DLACZEGO CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM? (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe)

chcę mieć zajęcie;                                    zdobyć nowe umiejętności, doświadczenie;          dla własnej satysfakcji;
poznać nowych ludzi;                              pomagać ludziom potrzebującym;                         podzielić się z innymi tym, co mam;       
zdobyć referencje;                                    przezwyciężyć swoje słabości;                             
inne, jakie?:……………………………………………………………………

7. UMIEJETNOŚCI / PREDYZPOZYCJE, KTÓRE CHCESZ WYKORZYSTAĆ:


□ obsługa komputera i Internet 
□ prawo jazdy 
□ opiekun dzieci i młodzieży
□ pierwsza pomoc 
□ inne, jakie?……..…………………………………………………



 Umiejętności interpersonalne:  



dobry kontakt z ludźmi,   twórcze myślenie,   empatia , cierpliwość, słuchanie,
inne, jakie?



Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacyjnych.
Prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia, na tej podstawie będziemy mogli korzystać z danych zawartych w formularzu. Skan wypełnionego Zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: kontakt@planujzdrowie.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia rekrutacji jako wolontariusz w ................................................................................................................
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)”.


.........................................                                                                 ..........................................
        data                                                               	                             czytelny podpis

