Ankieta misji „Jesteśmy Razem”
parafii Opatrzności Bożej na Rakowcu

Parafia Opatrzności Bożej
ul. Dickensa 5, Warszawa
Osoba do kontaktu w razie pytań: Katarzyna Zreda
telefon kontaktowy: 664433556
mail: kasia.zreda@gmail.com
www.opatrznoscboza.waw.pl

ANKIETA DLA OSÓB,
które chcą włączyć się w działanie naszej parafialnej misji pn.
Poniższa ankieta ma pomóc nam odpowiednio zaplanować działania, określić nasze możliwości jako wspólnoty, która chce działać,
pomagać, ewangelizować, towarzyszyć i być ze sobą. Odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą nam nie tylko nawiązać z Tobą
kontakt, ale także w jak najlepszy sposób wykorzystać twój czas, który chcesz ofiarować innym, a także twoje zdolności, talenty
i potencjały oraz w jak najlepszy sposób pomóc Ci zrealizować swoje marzenia i zdobić nowe umiejętności.
1. Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Rok urodzenia
Adres zamieszkania

e-mail
Telefon

W najbliższym czasie ktoś z naszej grupy skontaktuje się z Tobą.
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2. Twój profil.
Chcemy jak najlepiej zagospodarować twój czas , wykorzystać twoją wiedzę i umiejętności dlatego prosimy o odpowiedzi na
poniższe pytania. Właściwą odpowiedź zaznacz krzyżykiem.
Wiek
Wykształcenie
poniżej 18 r.ż.*
Podstawowe
19-25
Zawodowe
26-35
Średnie
36-45
Wyższe niepełne
46-55
Wyższe
powyżej 56
Aktywność zawodowa
Uczeń
Emeryt/rencista
Student
Bezrobotny
Aktywny zawodowo
Inne, jakie
Czy pracowałaś/-eś już kiedyś jako wolontariusz?
Tak
Nie
Jeśli masz doświadczenie w wolontariacie to prosimy o informację:
Gdzie byłeś wolontariuszem?
Jak długo ?
W jaki charakterze ?
*Jeśli jesteś osobą nieletnią poinformuj o swoich planach rodziców, za ich zgodą podaj nam imię, nazwisko i kontakt do swojego opiekuna prawnego/ rodzica.

Imię/nazwisko………………………………………..……………….. telefon/mail…………………….……………………
3. Preferencje
Planujemy skierować nasze działania w kilka obszarów i aktywności – dlatego prosimy o zaznaczenie tych, w których wydaje Ci się,
że się odnajdziesz ze swoimi zdolnościami, pasjami i osobowością. Jeśli jest jeszcze coś co wydaje Ci się mogłoby poszerzyć
wachlarz naszych propozycji prosimy napisz:
Bezpośrednia pomoc i opieka nad osobami starszymi
Towarzyszenie osobom starszym, rozmowy, spacery,
wspólne spędzenie czasu, „bycie” z nimi.
Kawiarenka dla parafian
Gry i zabawy dla dzieci, animacja czasu
Gry i zajęcia sportowe dla młodzieży i starszych dzieci
Opieka nad najmłodszymi dziećmi
Ewangelizacja uliczna, rozmowy o wierze, o Bogu
Prace organizacyjne
Inne, jakie?

Praca samodzielna
Praca pomocnicza
Praca zespołowa
Prace komputerowe, redakcyjne
Pomoc przy organizacji spotkań i wydarzeń
Praca biurowa
Praca z dziećmi
Praca z osobami starszymi
Inna, jaka?

Dane zawarte w formularzu będą wykorzystane wyłącznie przez naszą wspólnotę. Prosimy o podpisanie poniższego
oświadczenia, na tej podstawie będziemy mogli korzystać z danych zawartych w ankiecie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym kwestionariuszu w celu przeprowadzenia
rekrutacji jako wolontariusz w ruchu Przy Parafii Opatrzności Bożej na Rakowcu Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych, Dz. U. 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami).
Data................................................... Podpis ...............................................
Prosimy o przekazanie niniejszej ankiety osobiście do zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.
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