Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

KWESTIONARIUSZ WOLONTARIUSZA
Cześć A
I.

Dane wolontariusza

Imię

Nazwisko

PESEL

Nr dowodu
osobistego

Prawo
Kategoria:
jazdy
II.
Adres
Miejscowość

Ważne do:

Kod pocztowy

III.
Kontakt
Tel. komórkowy

Ulica, numer

Tel. domowy/adres mailowy

Część B (dotyczy osób niepełnoletnich)
I.

Dane rodzica lub opiekuna prawnego wolontariusza

Imię

Nazwisko

PESEL

Nr dowodu
osobistego

II.
Adres
Miejscowość

III.
Kontakt
Tel. komórkowy

Kod pocztowy

Tel. domowy

Ulica
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Część C (dotyczy osób zatrudnionych)
I.
Sytuacja zawodowa
Nazwa instytucji

Adres

Zawód

Adres

Specjalność

Część D (dotyczy osób uczących się )
I.
Sytuacja zawodowa
Nazwa szkoły/uczelni

Część E (dotyczy osób niezatrudnionych )
I.
Sytuacja zawodowa
jestem rencistą

jestem emerytem jestem osobą bezrobotną

inne(jakie)………………………………………………………………
1. Czy pracował/a Pan/Pani jako wolontariusz ?
TAK

NIE

2. Jeśli tak, podaj bliższe informacje (gdzie, jak długo, na czym polegało Twoje
zaangażowanie?)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Czy ma Pan/Pani jakieś ograniczenia w podjęciu działań wolontarystycznych?
a. transportowe NIE/TAK (np. odległość od miejsca zamieszkania, uzależnienie
od środka transportu itp.)
…………………………………………………………………………….
b. zdrowotne NIE/TAK (Jakie? Czy chorujesz na chorobę przewlekłą? Czy
Twój stan zdrowia wyklucza wykonywanie pewnych czynności itp.)
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
c. Inne (jakie?)
…………………………………………………………………………….
4. Czy jest Pan/Pani gotowa, na życzenie podopiecznego uczestniczyć w praktykach
religijnych? NIE/TAK (np. codzienna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, wyjście do
kościoła itp.)
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5. Czy jest Pan/Pani gotowa zostać wolontariuszem w domu gdzie:
a. Pali się papierosy – TAK/NIE
b. Obecne są zwierzęta domowe – TAK/NIE
6. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, chorymi?
NIE/TAK (Jakie?)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. Czy może Pan/Pani świadczyć wolontariat samodzielnie? TAK/NIE (Jeśli nie –
uzasadnij.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Czy potrzebuje Pan/Pani obecności drugiego wolontariusza? TAK/NIE
9. Jakiego Pan/Pani potrzebuje wsparcia ze strony organizatorów wolontariatu?
(szkolenia-jakie?, uczestnictwo w systematycznych spotkaniach z innymi
wolontariuszami itp.)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
10. Pana/Pani pytania dotyczące wolontariatu:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Co skłoniło Pana/Panią do podjęcia działań wolontarystycznych?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
12. Jakim wymiarem czasu Pan/Pani dysponuje?
Dni
tygodnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

Czas trwania (godziny)
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13. Jakie ma Pan/Pani szczególne zainteresowania, hobby możliwe do wykorzystania
w wolontariacie?

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Zostałem/am poinformowany/a, że praca jest bezpłatna i będę ją wykonywał/a dobrowolnie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity z
2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w ramach działalności prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zostałem/am
poinformowany/a
o
prawie
wglądu
do
swoich
danych
i poprawiania ich.
Oświadczam, iż powyższe dane podałam/podałem zgodnie z prawdą i że jestem
świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej z art. 247, par.1 KK.

..........................................
data

………….....................................................
podpis wolontariusza

Uwagi koordynatora......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

