KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA W RAMACH PROGRAMU
,, Z NAMI – ZOSTAŃ PRZYJACIELEM RODZINY ZASTĘPCZEJ ”
Dziękujemy za zainteresowanie. Chcielibyśmy pomóc odnaleźć Pani/Panu właściwe miejsce w naszym zespole
wolontariuszy wspierających rodziny zastępcze, dlatego prosimy o odpowiedź na kilka pytań.
Kwestionariusz proszę wypełnić drukowanymi literami.

Imię i nazwisko
Data urodzenia
Nr dowodu tożsamości
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Zawód
Wykształcenie

Miejsce zatrudnienia
(adres)/stanowisko

Telefon kontaktowy
E – mail

1. Chcę zostać wolontariuszem ponieważ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Pracowałam/em jako wolontariusz?
 Nie
 Tak, jak długo? ………………………………………………………………………………………………………………
 Gdzie? ( proszę o podanie dokładnej nazwy, adresu, telefonu)
……………………..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
W jakim charakterze?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Najwięcej trudności w pracy wolontaryjnej sprawiło mi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................

Najwięcej radości z wolontariatu dawało mi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Ukończyłam/-em kursy i szkolenie przydatne w pracy z dziećmi:



Nie
Tak (proszę podać jakie to były kursy/ szkolenie itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Znana jest mi tematyka rodzicielstwa zastępczego






Nie
Nie, ale w przyszłości chciałbym/chciałabym zostać rodziną zastępczą
Tak, znam temat z literatury
Tak, znam rodzinę zastępczą
Tak, wychowywałem/wychowałam się w rodzinie zastępczej
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Tak, w przyszłości chciałabym/chciałabym zostać rodziną zastępczą
Tak …………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Chciałbym być wolontariuszem:




Długoterminowo
Regularnie
Okazyjnie

6. Na pracę w wolontariacie mogę poświęcić tygodniowo:





1 – 2 godziny
2 – 5 godzin
5 – 10 godzin
Więcej niż 10 godzin

7. Na pracę w wolontariacie mogę poświęcić:




Dni weekendowe:
o Godziny przedpołudniowe
o Godziny popołudniowe
o Różnie
Dni robocze:
o Godziny przedpołudniowe
o Godziny popołudniowe
o Różnie

8. Najbardziej chcę pomagać (możesz zaznaczyć kilka):




Dzieciom od 0- 6 lat,
Dzieciom od 7- 12 lat,
Młodzieży od 13-17 lat.





Odrabianiu lekcji
Opiece nad dziećmi
Korepetycjach, z przedmiotów tj.: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Pracach domowych
Pracach remontowych i naprawczych
Innych, np.: …………………………………………………………………………………………………………………………….

W:
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9. Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń i zaznacz wybraną odpowiedz: TAK lub NIE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stwierdzenie
Zwykle wolę, aby inni podejmowali za mnie decyzję.
Rzadko mówię ,,nie”, gdy ktoś mnie o coś prosi.
Mam trudności w proszeniu innych o pomoc.
Często krytykuję innych.
Sytuacja, gdy ktoś odmawia, stanowi dla mnie osobistą
przykrość.
Zwykle lubię wymieniać poglądy z innymi ludźmi.
Lubię budować partnerskie związki z dziećmi.
Zwykle znajduję konstruktywne rozwiązanie problemu.

TAK

NIE

10. Moje zainteresowania, hobby:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Moje mocne strony, atuty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.Najdogodniejsza dla mnie lokalizacja rodziny zastępczej, w której będę wolontariuszem:




…………………….
…………………….
…………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych dz. U. nr 133 poz. 883.

Data:

Podpis:

……………………………………………

……………………………………………………………………
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