Občianske združenie “Dúha nádeje“
Zdravotnícka 6, 940 52 Nové Zámky
www.duha-nadeje.sk

Milá uchádzačka, milý uchádzač,
keďže ste prejavili záujem o dobrovoľnícku prácu, radi by sme sa Vás položili niekoľko
otázok. Vašimi odpoveďami nám zároveň pomôžete utvoriť si celistvejší obraz o Vás, ako o
potenciálnom dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke, ako i vytvoriť stratégiu skvalitňovania
činnosti a propagácie tohto druhu dobrovoľníctva. Všetky Vaše odpovede považujeme za
dôverné a využijeme ich výlučne na interné účely OZ Dúha nádeje.

1. Aké máte záľuby? Čomu sa venujete vo voľnom čase?

2. Koľko hodín pracovného dňa Vám zaberajú Vaše pracovné/študijné povinnosti?

3. Čo od dobrovoľníckej práce očakávate? Ako si ju predstavujete?

4. Čoho sa pri dobrovoľníckej práci obávate?

5. Koľko hodín týždenne ste ochotní venovať dobrovoľnej práci?

6. O aké druhy dobrovoľnej práce máte záujem?

a) priama služba klientom – pravidelné trávenie času s klientom/klientkou
b) administratívne práce
c) úprava zariadenia a jeho okolia
d) pomoc pri hľadaní kontaktov, propagácia, hľadanie sponzorov
e) iný, vypíšte aký:

7. Môžete nám napísať, prečo ste sa rozhodli pracovať ako dobrovoľník v oblasti,
oblastiach, ktoré ste uviedli?

8. Aké sú podľa Vás Vaše silné stránky?

9. Čo si myslíte, aké sú Vaše slabé stránky?

10. Môžete sa zúčastniť školenia dobrovoľníkov a ktoré dni?
podmienkou pre prácu s klientmi.)

(Absolvovanie školenia je

11. Chceli by ste niečo doplniť, prípadne nám niečo odkázať?

Štatistické údaje:
1. V súčasnosti ste:
a)

zamestnaný/á na plný prac. úväzok

b) zamestnaný/á na pol. prac. úväzok
c)

študentom VŠ

d) nezamestnaný/á
e)

dôchodca

f)

v domácnosti

g) Iné, napíšte aké:

2.

Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie?

3.

Ak pracujete alebo študujete, uveďte, prosím, Vašu súčasnú profesiu alebo názov školy
a odbor:

4.

Ako ste sa o nás dozvedeli?

a) od priateľov, známych
b) prostredníctvom vyveseného oznamu, kde: ...............................................
c) internet, kde: ...............................................................................................

d) tlač, noviny, médiá, aké: ............................................................................
e) od inej neziskovej organizácie, ktorej: .......................................................
f) iným spôsobom, napíšte akým: ..................................................................

Osobné údaje:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Tel./mobil:
Email:
Dátum narodenia:

Ďakujeme Vám za kompletné a pravdivé údaje v dotazníku. V prípade, že Vás
dotazník neodradil, tešíme sa na osobný rozhovor.

