
     

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
kandydata/kandydatki do udziału w konkursie 

                            
                         „Koordynator Wolontariatu”

 
INFORMACJE PODSTAWOWE 

 
1. Nazwa organizacji/ instytucji/grupy wolontariuszy zgłaszającej kandydata/kandydatkę do     

             Konkursu: 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 

2. Adres, telefon, e-mail organizacji/instytucji/grupy: 
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 

3. Osoba reprezentująca organizację/instytucję/grupę w kontaktach z organizatorem Konkursu: 
 
 ..............................................................................................................................................................  

imię i nazwisko 
 

 ..............................................................................................................................................................  
adres, telefon, e-mail 

 
4. Imię i nazwisko kandydata/kandydatki – koordynatora/koordynatorki wolontariatu: 

 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 
INFORMACJE nt. DZIAŁALNOSCI KANDYDATA/KANDYDATKI: 
 
 

1. Od ilu lat kandydat/kandydatka pełni funkcję koordynatora wolontariatu w danej organizacji? 
 
 ..............................................................................................................................................................  
 

2. Czy funkcja koordynatora/koordynatorki jest jedyną funkcją kandydata/kandydatki pełnioną  

w organizacji/instytucji czy łączona jest z innymi obowiązkami w organizacji/instytucji? 

 ..............................................................................................................................................................  
 

3. Czy kandydat/kandydatka pełni funkcję samodzielnie, czy ma zespół bliskich 

współpracowników bezpośrednio zaangażowanych w organizację wolontariatu np. 

pracowników, wolontariuszy? (podkreśl właściwe) 

 

samodzielnie      ma zespół współpracowników  

 

 



     

4. Z iloma wolontariuszami kandydat/kandydatka pracuje (średnia w miesiącu):  

 

a. w trybie ciągłym …….. 

b. w trybie akcyjnym (akcje, jednorazowe wydarzenia) …….. 

 
 

5. W jaki sposób wolontariusze przygotowywani są do pracy? 

 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  

 
 

6. W jaki sposób kandydat/kandydatka wspiera wolontariuszy w działaniu (np. cykliczne 

spotkania, szkolenia, rozwiązywanie sytuacji trudnych, podnoszenie kompetencji 

wolontariuszy, zapewnienie infrastruktury biurowej, itp.) 

 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 

7. W jaki sposób koordynator/koordynatorka dziękuje wolontariuszom za ich pracę, kończy 

współpracę? 

 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 

8. Czy koordynator/koordynatorka prowadzi ocenę pracy wolontariuszy? Jeśli tak, to w jaki 

sposób? 

 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 

9. Czy koordynator/koordynatorka na co dzień korzysta ze specjalistycznych narzędzi do 

zarządzania/organizowania pracy wolontariuszy? Jeśli tak, to z jakich (np. specjalistyczne 

oprogramowanie, narzędzia HR itp.)? 

 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 



     

INFORMACJE DODATKOWE 
 
Dodatkowe informacje - opis działalności koordynatora/koordynatorki  wykraczający poza ww. pkt. 
(max. 1 strona maszynopisu – 1800 znaków). 
Opis należy sporządzić w formie maszynopisu lub wersji elektronicznej. 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................................................  
 
 
Formularz zgłoszeniowy i opis działalności nominowanego kandydata/kandydatki należy przesłać              
do Organizatora do dnia 23 listopada 2018 r. w sposób określony w regulaminie konkursu (decyduje 
data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną 
prosimy nie załączać plików ze zdjęciami, scanów dyplomów, artykułów prasowych itp.! 
 
Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora 
konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych          
z dnia 29.08.1997 z póź.zm. oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 133, poz 883) 
Laureaci wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 
wizerunek (zdjęcie, video), na stronach internetowych organizatorów, w publikacjach, materiałach 
promocyjnych oraz w prasie i w mediach. 

 
 
..............................................       ............................................................ 
imię i nazwisko zgłaszającej/ego                 podpis kandydata/kandydatki 


