Pionkowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA
1.
2.

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe
W pytaniach z możliwością wyboru odpowiedzi należy zakreślić właściwe odpowiedzi

POLA WYMAGANE

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………...

Wiek

…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………

Adres zameldowania (kod/miasto/ulica)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Adres zameldowania (kod/miasto/ulica)
(jeśli jest inny niż zameldowania)

……………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy (drugi, jeśli jest)

…………………………………………………………………………………………………...

Adres email

…………………………………………………………………………………………………...

1. Skąd dowiedziałaś/eś się o naszym wolontariacie? ……………………………………………………………….......................................
2. Co skłoniło Cię do podjęcia decyzji o byciu wolontariuszem?………………………………………………………………………………...
3.Czy masz już doświadczenia jako wolontariusz?

 TAK

 NIE

Jeśli tak to jakie ……………………………………………………..................……………………...…………………………………………....
4. Czy obecnie jesteś gdzieś wolontariuszem?

 TAK

 NIE

Jeśli tak to gdzie? ....................................................................................................................................................................................
5. Czy masz jakieś doświadczenia w opiece nad zwierzętami?

 TAK

 NIE

Jeśli tak to jakie? .....................................................................................................................................................................................
6. Czy ukończyłeś jakieś kursy związane z pracą ze zwierzętami i/lub tematyką adekwatną do pracy wolontariusza?
 TAK
 NIE
Jeśli tak to jakie? …………………………………………………………………………….…....................................................................….
7. W co chciałbyś się zaangażować jako wolontariusz naszego Przytuliska lub/i PTOnZ?:
 w pracę z:
 wyprowadzać psy na spacery,
 pielęgnować zwierzęta,
 pomagać w pracach porządkowych,
 pomagać w wizytach przed- i po- adopcyjnych,

 KOTAMI

 PSAMI

 być domem tymczasowym dla potrzebujących zwierząt,
 pomagać w szukaniu nowych opiekunów dla zwierząt (ogłaszanie zwierząt w Internecie oraz innych mediach),
 pomagać w trakcie imprez promujących naszą działalność,
 inne …………………………………...............……………………………………………………………………………………………………
8. Jakie posiadasz umiejętności lub cechy charakteru, które mogę być przydatne wolontariuszowi?
...................................................................………………………………………………………………………………………….……………
9. W jakim wymiarze zamierzasz świadczyć pracę?
 1 x w tygodniu

 ….. dni w tygodniu

 1 x w miesiącu

 ….. razy w miesiącu,

 w tygodniu tylko w weekendy
 rzadziej (wpisz słownie): .......................................................................................................................................................................
Na jaki okres zobowiązujesz się być wolontariuszem? ............................................................................................................................
10. Czy zapoznałeś się z dokumentami określającymi organizację pracy (regulamin, porozumienie)?
 TAK

 NIE

11. Czy jesteś świadom/a mogących nastąpić zdarzeń losowych oraz wynikłych z nich konsekwencji,
a w szczególności faktu możliwości pokąsania lub doznania innych uszczerbków na zdrowiu w kontakcie ze zwierzętami.
 TAK
 NIE
12. Wolontariusz wykonuje pracę określonego rodzaju i na ściśle określonych zasadach oraz w miejscu i czasie uzgodnionym
z pracownikiem Przytuliska Pionki lub starszym stażem wolontariuszem PTOnZ. Czy zobowiązujesz się do rzetelnej współpracy
z nimi?
 TAK
 NIE
Oświadczam, że
1. Mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze wolontariusza.
2. Zostałem poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach
ochrony przed zagrożeniami.
3. Zapoznałem się z informacją o przysługujących mi prawach i ciążących na mnie obowiązkach.
4. Nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko zwierzętom, nie orzeczono wobec mnie zakazu
pracy ze zwierzętami lub posiadania zwierząt.
5. Niniejsze oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego („Kto składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3").
6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu na potrzeby
wolontariatu.
7. Niniejszy kwestionariusz nie stanowi porozumienia o wykonaniu świadczeń wolontariatu w myśl przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)
........................................................................................
Data

.....................................................................................
Czytelny podpis kandydata na Wolontariusza

________________________________________________________________________________________________________
ADNOTACJE PRZYTULISKA/PTOnZ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

