Centrum Wolontariatu Caritas
ul. Wieniawskiego 5
71 – 142 Szczecin
tel. +48 91 487 49 05, kom. 607 790 637
e-mail: wolontariat.caritas@gmail.com

Nr ankiety
Data złożenia

ANKIETA DLA WOLONTARIUSZY
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
 emeryt

 student
 bezrobotny

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

Wykształcenie
 podstawowe

 średnie

 wyższe

 inne ………………………………

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

Rok studiów/ klasa
Umiejętności
obsługa komputera: grafika,
internet, programy specjalne*
 uzdolnienia artystyczne:
fotografia, video, redaktorskie,
plastyczne, teatralne, literackie,
muzyczne*, inne ....................................
 uzdolnienia sprawnościowe: gry
zespołowe, pływanie, żeglarstwo,
jazda konna, gimnastyka, sztuki
walki, taniec*, inne ..............................
 masaże, rehabilitacja, pielęgnacja
 języki obce, jakie (zakres) :
……………………………………..
……………………………………..
 udzielanie pierwszej pomocy
 majsterkowanie
 gotowanie
 ogrodnictwo
 obsługa urządzeń biurowych
 organizowanie czasu wolnego
 umiejętności organizacyjne
 korepetycje


Uprawnienia:












wychowawca kolonijny
przewodnik wycieczek (typ uprawnień)..............................................................
……………………………….............................
……………………………….............................
ratownik wodny
kierownik kolonii i obozów
trener (podaj dyscyplinę)......................
prawo jazdy kat.: ..................... ................
ukończone kursy, szkolenia jakie
....………………………….................................
………………………………………..................
zainteresowania, hobby,
jakie.……………………………..................
................................................................
................................................................
inne…………………………........................
................................................................
................................................................
...............................................................

Twoje cechy osobowości










optymizm
kreatywność
łatwość nawiązywania kontaktów
cierpliwość
punktualność
energiczność
asertywność
empatia
inne, jakie: ...............................................
......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

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)
 szpitale, rehabilitacja, hospicja (praca z chorymi)
 wspieranie i opieka nad osobami starszymi
 pomoc niepełnosprawnym
 sport, turystyka (kolonie, obozy)
Preferowany rodzaj pracy
 praca samodzielna
 praca pomocnicza (asystent)
 praca zespołowa
 praca z dziećmi i młodzieżą
 praca z osobami starszymi
 pomoc w nauce
 pomoc w organizowaniu imprez, akcji, konferencji
 zarządzanie zasobami ludzkimi
Preferowany charakter pracy woluntarystycznej
stały (systematyczny)







kultura, sztuka, kultywowanie tradycji
pomoc społeczna (osoby bezdomne, więźniowie, uzależnienia)
współpraca międzynarodowa (pomoc dla krajów ubogich)
media, internet, grafika, komunikacja
ekologia, ochrona środowiska









koordynowanie, realizacja projektów
pomoc humanitarna w kraju
pomoc humanitarna za granicą
prace biurowe
redagowanie tekstów, plakatów, ulotek
prace komputerowe
tłumaczenia

 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: ………………………………………………………………………………………………….
Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem?
 chcę mieć zajęcie
 przezwyciężyć swoje słabości
 by poznać nowych ludzi
 dla własnej satysfakcji
 zdobyc referencje
 z powodów religijnych
 pracować dla dobrej sprawy
 podzielić się z innymi swoimi talentami, czasem
 zdobyć nowe umiejętności
 inne, jakie? ......................................................................................................
 pomagać ludziom potzrebującym
.............................................................................................................................
 spłacić dług wdzięczności wobec innych
Skąd się o nas dowiedziałaś/eś?
 prasa, radio, telewizja
 szkoła, uczelnia
 organizacja, jaka……………………………………………
 plakaty, ulotki
 znajomi
 ogłoszenia parafialne
 internet
 inne……………………….………………………………….. ...............................

Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane wyłącznie przez Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej. Prosimy o podpisanie poniższego oświadczenia, na tej podstawie będziemy mogli korzystać z danych
zawartych w ankiecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia
rekrutacji jako wolontariusz Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezj Szczecińsko - Kamieńskiejj.
( zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).

Data..............................................................

Podpis ...............................................................................................

Prosimy o przekazanie niniejszej ankiety drogą mailową, listownie lub osobiście w siedzibie Centrum.

