
    

 

Nr.______/____________ 

                                                                                                                            APROB, 

                                                                                                       DIRECTOR EXECUTIV PDC, 

 

                                               CERERE PENTRU VOLUNTARIAT 

I. Date  personale 

 

1. Nume   

2. Prenume 

3. Adresă 

4. Telefon 

5. Data naşterii 

6. Ocupaţie/ 

       loc de muncă 

 

II. Chestionar 

 Aţi mai activat ca voluntar sau practicant în cadrul centrului nostru? Daţi  câteva detalii.  

 

 

 

 Aţi mai desfăşurat activităţi de voluntariat? Unde? Ce perioadă? Daţi câteva detalii.  

 

 

 

 Rezumaţi în câteva cuvinte care este motivaţia dumneavoastră privind activitatea de 

voluntariat în centrul nostru. 

 

 

 

 Cunoaşteţi specificul activităţii de ingrijire si asistenta  pentru beneficiarii centrului? Ce 

aşteptări aveţi în legătură cu viitoarea dumneavoastră activitate de voluntar?  

 

  

 

 

 Ce credeţi că puteţi face concret pentru beneficiarii din acest centru? (Prezentaţi separat şi 

discutaţi împreună cu supervizorul dumneavoastră un plan concret de activitate.) 

 

 

 

 Completaţi următoarele afirmaţii: 

  

 

 

 

 Ce calificări, abilităţi, hobby-uri sau interese aveţi? 

 

 

 

 

Eu sunt…………………………………………………………………………….......... 

Cel mai mult îmi doresc…………………………………………………………........... 

Îmi place…………………………………………………………………………........... 

Voluntariatul ……………………………………………………………………............ 
Beneficiar de sv sociale …………………………………………………………… 

Mă enervez când………………………………………………………………….. 

Pentru mine, regulile sunt………………………………………………………… 



Vă rugăm să ne furnizaţi numele complet şi adresa de contact (telefonul)  a două persoane care ar 

putea să ofere referinţe privind persoana şi activitatea dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

III. Declaraţii 

În timpul activităţii dumneavoastră ca voluntar în centrul nostru, veţi avea acces la 

informaţii sau detalii intime/confidenţiale privind beneficiarii centrului dar şi personalul. De aceea, 

acordul ambelor părţi în ceea ce priveşte începerea activităţii de voluntariat presupune semnarea 

următoarei declaraţii: 

1. Îmi asum responsabilitatea nedivulgării informaţiilor confidenţiale care îmi pot parveni 

de-a lungul activităţii mele în centru. 

2. Declar pe propria răspundere că nu am cazier juridic. 

 3. Îmi asum răspunderea să respect regulile şi programul instituţiei, să mă subordonez şi să 

respect personalul centrului şi să anunţ orice modificare a programului meu, în timp util. 

  Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi aprobaţi cererea pentru 

voluntariat la Centrul de Plasament Găvojdia. 

                                                                                                     

 

 

     Cu mulţumiri, 

                                                                                                                    Voluntar, 

Data ……………. 

                                                            Şef centru,  

             Mădălina Jâghir 

  

 

 


