FORMULARZ APLIKACYJNY

Dane podstawowe:
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………………….
Wiek:
………………………………………………………………………………………………………………………
…..
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………..
Telefon do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………..
E-mail do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………..

Z kim Pan/i prowadzi gospodarstwo domowe:
Dzieci (proszę podać ich liczbę i wiek)
Inne osoby zamieszkujące wspólnie (proszę podać, czym się zajmują, czy mogą się z
Panem/ią wymieniać w opiece nad psem

Czy posiada Pan/i zwierzęta w domu?
nie
Tak (ile, jakie)
…………………………………………………………………………………………………………….

Czy posiada Pan/i doświadczenie w opiece nad psami?
nie
tak (kiedy, w jakiej organizacji)
……………………………………………………………………………………….
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Sytuacja zawodowa - proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.
Uczę się w szkole
Studiuję
Pracuję zawodowo
Zajmuje się domem/wychowuję dzieci
Jestem bezrobotny/a
Jestem na emeryturze/rencie
Inna sytuacja – proszę wpisać, jaka ________________________________________________

Jaki rodzaj pracy o charakterze wolontariatu chciał/a/by Pan/i wykonywać – proszę zaznaczyć
wszystkie pasujące odpowiedzi:
Całoroczna opieka nad psem – przyszłym psem przewodnikiem (rodzina zastępcza)
Doraźna opieka nad psem – przyszłym psem przewodnikiem (pogotowie wolontarystyczne)
(tu należy wskazać inne rodzaje wolontariatu wynikające z potrzeb organizacji)

Czy pracował/a Pan/i jako wolontariusz?
Tak
Proszę napisać gdzie (pole nieobowiązkowe): ___________________________________________

Nie

Czy w tej chwili, oprócz planowanej współpracy z naszą organizacją, pracuje Pan/i jako
wolontariusz w innej organizacji lub instytucji?
Tak – proszę podać miesięczną liczbę godzin zaangażowania wolontarystycznego oraz opisać
charakter wolontariatu: ………………………………………………………………………….

Nie

Czy posiada Pan/i doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku?
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¨

Tak,
jakie?
…………………………………………………………………………………………………………
…………
Nie

Czy ma Pan/i doświadczenie w opiece nad zwierzętami?
Tak, jakie?
……………………………………………………………………………………………………………………
Nie

Czy ukończył/a Pan/i kursy związane z pracą ze zwierzętami i/lub tematyką adekwatną do pracy
wolontariusza:
Tak, jakie?
……………………………………………………………………………………………………………………
Nie

Jak dojeżdża Pan/i do szkoły /pracy /proszę opisać środki lokomocji, którymi najczęściej się Pan/i
porusza
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Chcę zostać wolontariuszem, ponieważ…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

Zaznacz kolejność w jakiej najlepiej opisują Ciebie poniższe umiejętności (1 – najbardziej, 15 –
najmniej).
□ Łatwość nawiązywania kontaktów
□ Odporność na stres
□ Pracowitość
□ Znajomość podstawowych zachowań zwierząt
□ Umiejętność słuchania i wykonywania poleceń
□ Wytrwałość
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□ Odpowiedzialność
□ Zachowanie dystansu w trudnych sytuacjach
□ Obowiązkowość
□ Rozwiązywanie konfliktów
□

Łatwość wyrażania swoich i opinii

□

Bycie konsekwentnym/stanowczym

□

Asertywność

□

Kreatywność

Inne,jakie?
……………………………………………………………………………………..
□

Skąd dowiedział/a się Pan/i o naborze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Klauzula w zakresie przetwarzania danych osobowych właściwa dla danej szkoły psów
przewodników.
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