
 

 

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA FUNDACJI PIES PRZEWODNIK 

w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów  oraz 

zasad jego finansowania” 

 

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 ma Pan/i zwierzęta w domu? 

 nie 

 Tak (ile, jakie) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Czy ma Pan/i doświadczenie w opiece nad psami? 

 nie 

 tak (kiedy, w jakiej organizacji) ……………………………………………………………………………………………. 
 

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: ……………………………………………………………………………………… 
 

Czy pracował/a Pan/i jako wolontariusz?  

 Tak 

- 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? 

 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 5 spośród poniższych określeń, które najbardziej do Ciebie pasują: 
□ Odpowiedzialność  

□ Wytrwałość 

□ Wrażliwość i empatia 

□ Chęć zdobywania nowych umiejętności 

□ Otwartość na konstruktywną krytykę  

□ Obowiązkowość 

□ Umiejętność podejmowania decyzji w stresie 

□ Konsekwencja i stanowczość 

□ Asertywność 

□ Umiejętność rozwiązywania konfliktów 

 
  



 

 
 
W celach związanych z realizacją projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów  oraz zasad jego 
finansowania”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, przetwarzane będą następujące dane osobowe 
wolontariusza: imię i nazwisko, adres zamieszkania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pies Przewodnik z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920r/10, 02-366 Warszawa, a podstawą prawną przetwarzania, jest art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zadań 
wolontariusza w projekcie. Dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ją danych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Fundacja Pies Przewodnik, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10, 00-366 Warszawa, tel. 22 370 28 76 – 76, www.fundacjavismaior.pl 

 
Zgoda na przekazywanie informacji dotyczących działań Fundacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Fundację „Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10, 02-366 
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378829, NIP 1182058200, REGON 142813693 („Fundacja”) informacji dotyczących działań Fundacji oraz akcji 
promujących działania organizowane przez Fundację, na podany przeze mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
[_]   Wyrażam zgodę   [_] Nie wyrażam zgody 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed takim wycofaniem. 
........................... 
(data, Podpis) 
 
 
Zgoda na przekazywanie informacji dotyczących działań Fundacji za pomocą połączeń głosowych 
Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt ze strony Fundacji „Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10, 02-366 
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378829, NIP 1182058200, REGON 142813693  („Fundacja”) na podany przeze mnie numer telefonu w celu 
przekazywania informacji dotyczących działań Fundacji oraz akcji promujących działania organizowane przez Fundację za pomocą połączeń głosowych.  
[_]   Wyrażam zgodę   [_] Nie wyrażam zgody 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed takim wycofaniem. 
............................. 
(data, Podpis) 
 
Zgoda na przekazywanie informacji dotyczących działań Fundacji za pomocą wiadomości SMS lub MMS 
Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt ze strony Fundacji „Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10, 02-366 
Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378829, NIP 1182058200, REGON 142813693 („Fundacja”) na podany przeze mnie numer telefonu w celu 
przekazywania informacji dotyczących działań Fundacji oraz akcji promujących działania organizowane przez Fundację za pomocą wiadomości SMS lub MMS.  
[_]   Wyrażam zgodę   [_] Nie wyrażam zgody 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed takim wycofaniem 
........................... 
(data, Podpis) 

 

http://www.fundacjavismaior.pl/

