Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Topolowa 16, 32 – 500 Chrzanów
tel. (32) 6241130
e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA
1. DANE KANDYDATA
Imię i Nazwisko:
Data urodzenia:
Nr dowodu osobistego i PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:
Telefon kontaktowy:
e-mail :

2. PREFERENCJE KANDYDATA
2.1. Chcę zastać wolontariuszem ponieważ:

2.2. Pracowałam/em jako wolontariusz:
 Nie
 Tak
 Jak długo?
 W jakim charakterze?
 Najwięcej trudności sprawiło mi?
 Najwięcej radości dało mi?
2.3 Znana mi jest tematyka rodzicielstwa zastępczego.
 Nie
 Nie, ale w przyszłości chciałabym/chciałbym zostać rodzina zastępczą
 Tak, znam temat z literatury
 Tak, wychowałam/wychowałem się w rodzinie zastępczej
 Tak, w przyszłości chciałabym/chciałbym zostać rodziną zastępczą
 Tak
2.4. Chciałabym/chciałbym być wolontariuszem:
 Długoterminowo
 Regularnie
 Okazyjnie
2.5. Na pracę w wolontariacie mogę poświęcić tygodniowo:
 1 – 2 godziny
 2 – 5 godzin
 5 – 10 godzin
 więcej niż 10 godzin
2.6. Na pracę w wolontariacie mogę poświęcić:
 dni weekendowe:
 godziny przedpołudniowe
 godziny popołudniowe
 różnie
 dni robocze:
 godziny przedpołudniowe
 godziny popołudniowe
 różnie
2.7. Najbardziej chcę pomagać (można zaznaczyć kilka):

 dzieciom od 0do 6 lat
 dzieciom od 7 do 12 lat
 młodzieży od 13 do 17 lat
w:
 odrabianiu lekcji
 opiece nad dziećmi
 korepetycjach, z przedmiotów:
 pracach domowych
 pracach remontowych i naprawczych
 innych, np.:
2.8. Najdogodniejsza dla mnie lokalizacja rodziny zastępczej, w której będę wolontariuszem (miejscowości):
2.9. Uwagi i oczekiwania wobec wykonywania świadczeń jako wolontariusz:

3. PROFIL KANDYDATA
3.1. Wykształcenie:
 podstawowe  średnie

 wyższe

 inne...................

Uczelnia/Szkoła:
Wydział /Zawód:
Kierunek studiów/ Specjalizacja:
Rok studiów/Klasa:
Inne ukończone szkoły/ kursy/ szkolenia:
3.2. Znajomość języków obcych i stopień ich zaawansowania:
3.3. Znajomość programów komputerowych:
program
 Microsoft Word
 Microsoft Excel
 Microsoft PowerPoint
 inny (jakie?)
3.4. Dodatkowe umiejętności/ predyspozycje:

3.5. Doświadczenie zawodowe ( w tym w pracy z dziećmi) i odbyte praktyki:

3.6. Zainteresowania/hobby:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu
przeprowadzenia rekrutacji jako wolontariusz wspierający rodziny zastępcze w PCPR w Proszowicach.
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

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

.....................................................................
czytelny podpis

