o. z. INTEGRA
Centrum prevencie v oblasti siekt
Milí záujemcovia a potenciálni dobrovoľníci!
Ďakujeme za prejavený záujem a snahu pracovať pre naše združenie a v prospech druhých ľudí v rámci vášho
voľného času.
Prostredníctvom dotazníka chceme okrem základných údajov získať aj stručný prehľad vašej motivácie,
schopností a možností pracovať v našom združení. Všetky informácie budú použité len pre interné účely
organizácie.
Vypĺňanie dotazníka je dobrovoľné. Poskytnutie vašich osobných údajov nám umožňuje kontaktovať vás a
vytvoriť si váš základný profil, čím sa zjednodušuje naša počiatočná i ďalšia spolupráca.
Dobrovoľnícka práca nie je vždy jednoduchá. Najväčšou odmenou je dobrý pocit, že i vašou zásluhou sa
niekomu a niečomu pomohlo, hoci výsledky nemusia by okamžite viditeľné.
Pokiaľ ste rozhodnutí vyplniť dotazník, robte tak prosím pozorne a dôkladne.

DOTAZNÍK

DOBROVOĽNÍKA



Meno a priezvisko:



Adresa trvalého bydliska:



Adresa prechodného bydliska:

OZ INTEGRA



Kontakt:
Pevná linka:
Mobil:
Email:



Vek:



Vzdelanie (posledné ukončené, resp. rekvalifikácia):



V súčasnosti študujem (typ školy a odbor):



Ovládam cudzí jazyk (aktívne, pasívne)



Zamestnanie (ak ste momentálne nezamestnaný, uveďte prosím odkedy):



Záujmy:



Špeciálne znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré by ste chceli vyzdvihnúť
v súvislosti s dobrovoľníckou prácou v našom združení:



Prečo máte záujem byť dobrovoľníkom (príp. členom) v našom združení?



Akým spôsobom ste sa o nás dozvedeli?



Pracovali ste už niekedy ako dobrovoľník? Ak áno, uveďte prosím
organizáciu a stručne i náplň Vašej práce:



Stretli ste sa už s nejakou sektou? Ak áno, s ktorou?



Viete niečo o sektách?



Aký typ dobrovoľníckej práce by ste chceli vykonávať v našom združení?(napíšte
do rámika)











Propagácia, resp. prezentácia nášho združenie a jeho činnosti
Tvorba databázy informácií o sektách
Štúdium a písanie článkov, ktoré budú potom zverejnené na našej webovej stránke
Administratívne práce
Organizačný typ práce
Získavanie finančných prostriedkov
Osveta, zvyšovanie informovanosti o sektách a zhubných kultoch
Prieskumy, práca v teréne
Iné
...............................................................................................................................





Interná – pravidelná, systematická, aktívna účasť na Klube Dobrovoľníkov OZ Integra
Externá – príležitostná, podľa potreby a časovej možnosti





Máte záujem o internú alebo externú dobrovoľnícku prácu?

V ktoré dni a v akom čase môžete pracovať?

Koľko času môžete dobrovoľníckej práci venovať?
•
•

Denne
Týždenne
•
Mesačne
•
Iný interval

