KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
NA WOLONTARIUSZA PIECZY ZASTĘPCZEJ
W PCPR W PRUSZCZU GDAŃSKIM
Dziękujemy za zainteresowanie i chęć współpracy z nami. Jeśli chcesz do nas dołączyć
i zostać wolontariuszem, wypełnij poniższy formularz i dostarcz do siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Imię/imiona i nazwisko: …………………………..……….………...……………….…….
Data i miejsce urodzenia: ………………………………..…………....……….………….
Nr dowodu tożsamości: …………………………..……..…………………………………
Adres zamieszkania: ……………………………………....….…………………………….
Zawód (wyuczony/wykonywany): ……………………...………………………..…..……..
Szkoła/uczelnia, kierunek studiów, specjalizacja, rok ukończenia: …...................
……......................................................................................................................……...
……………………………................................................................................................
Telefon kontaktowy: ……………………...…………………………………..…………….
E-mail: ………………………………….....…………………..………………………………
1. Moje zainteresowania, hobby:
…………………………………………………...................................................................
………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. Moje mocne strony, atuty:
…………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………….....................................................
l…………………………………………………………………………………………………

3. Czy pracowałaś/eś wcześniej jako wolontariusz ?
•

Nie

•

Tak, jak długo ?

……………………………………………..........................................................................
W jakim charakterze ?
…………………………………………………...................................................................
…………………………………………………………………..............................................
Gdzie ?
…………………………………………………...................................................................
………………………………………..................................................................................
4. Czy kiedykolwiek pracowałaś/eś z rodzinami lub dziećmi ? (także jako
wolontariusz). Jeśli tak, proszę opisać krótko wykonywane zadania.
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. Chcę zostać wolontariuszem ponieważ (chęć pomagania, satysfakcja, zdobycie
punktów do szkoły, nowe doświadczenia/umiejętności):
…………………………………………………...................................................................
…………………………………………………...................................................................
.......................................................................................................................................
…………………………………………………...................................................................
6. Chciałabyś/bym zostać wolontariuszem:
•

Długoterminowo

•

Regularnie

•

Okazyjnie
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7. Na pracę w wolontariacie mogę poświęcić tygodniowo:
•

1 – 2 godziny

•

2 – 5 godzin

•

5 – 10 godzin

•

Więcej niż 10 godzin

8. Na pracę w wolontariacie mogę poświęcić:
Dni weekendowe:
•

Godziny przedpołudniowe

•

Godziny popołudniowe

•

Różnie

Dni robocze:
•

Godziny przedpołudniowe

•

Godziny popołudniowe

•

Różnie

9. Najbardziej chcę pomagać w (możesz zaznaczyć kilka):
•

Odrabianiu lekcji

•

Opiece nad dziećmi

•

Korepetycjach, z jakich przedmiotów ?

…………………………………….........................……………....
……………………………........................……………………....
………………………….........................………………………....
•

Pracach domowych

•

Pracach remontowych i naprawach

•

Inne, np.:

……………………………………………………................................................................
.......................................................................................................................................
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10. Czy chcesz dodać jakąś dodatkową informację/komentarz, czy posiadasz
referencje ?
………………………..…………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………

Oświadczam, że spełniam warunki art. 64 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.:
Osobą zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich może być wyłącznie osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
jest jej ograniczona ani zawieszona,
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

Data ………………………………………….

Podpis ………………………………………….
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