Γίνε εθελοντής
στη «Μέριμνα» και στο σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα
πραγματοποιήσουμε για τους εθελοντές μας, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου
2018 και ώρα από 09:30 π.μ. έως και 15:30 μ.μ.
Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας
και αποστέλλοντας την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
volunteers@merimna.org.gr, μέχρι τη Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Αίτηση Εθελοντή
Ατομικά Στοιχεία
Επώνυμο
Ημ./νια Γέννησης:
Δ/νση κατοικίας:
Τηλ. Επικοινωνίας:
e-mail:

Όνομα:

Κινητό:

Επιθυμητός Τρόπος Επικοινωνίας:

Οικογενειακή Κατάσταση
Άγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Έγγαμος/η

Χήρος/α

Παιδιά:

Επαγγελματική Απασχόληση
Εργαζόμενος

Άνεργος

Συνταξιούχος

Φοιτητής

Μαθητής

Άλλο

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία (συνοπτικά)

Ηλικίες:

Πρόσθετες Πληροφορίες
Δίπλωμα Οδήγησης:

ΝΑΙ

Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γνώση Ξένων Γλωσσών: ……………………………………………………………………………………………………………
Άλλες Δεξιότητες: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Εθελοντική Εμπειρία
Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά την εμπειρία σας από προηγούμενη εθελοντική εργασία
(Τίτλος Οργάνωσης, διάρκεια συμμετοχής, τομείς δράσης).

Άλλες Οργανώσεις που είστε μέλος: ……………………………………………………………………………………..
Δράσεις Εθελοντών στην Μέριμνα
(Επιλέξτε έναν ή περισσότερους)
Γραμματειακή υποστήριξη (υποδοχή κ.α.)
Εξωτερικές εργασίες (ταχυδρομείο, μεταφορές κ.α.)
Οργάνωση αναλώσιμων υλικών (φάρμακα, υλικά κ.α.)
Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. Χριστουγεννιάτικη γιορτή κ.α.)
Συμμετοχή στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (π.χ. προετοιμασία χώρου για
την υποδοχή, υποδοχή ομιλητών κ.α.)
Προώθηση και προβολή του έργου της Μέριμνας (π.χ. διανομή φυλλαδίων σε
εκδηλώσεις)
Εξεύρεση αναλώσιμων για την Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο
Σπίτι (π.χ. φαρμάκων ή άλλων αναλώσιμων ειδών)
Εξεύρεση αναλώσιμων (π.χ. μελάνια, χαρτί εκτύπωσης, άλλα είδη)
Συμμετοχή στις κηδείες για προσφορές αντί στεφάνων

Διαθεσιμότητα
Παρακαλούμε σημειώστε τις ημέρες και ώρες διαθεσιμότητας για εθελοντική απασχόληση στη
Μέριμνα.

Δέσμευση:
Ειδικές Εκδηλώσεις

6 μήνες

1 χρόνο

Απεριόριστο

Διαθεσιμότητα χρόνου:
Ημέρα (……………..)

Απογεύματα (……………)

Σε έκτακτες ανάγκες:

Σαββατοκύριακα

Με ραντεβού

Δυνατότητα χρήσης αυτοκινήτου για εξωτερικές εργασίες:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σχόλια/ Σημειώσεις:
Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας:
Συστάσεις:
Ονομα/πώνυμο:

Σχέση:

Τηλέφωνο:

Ονομα/πώνυμο:

Σχέση:

Τηλέφωνο:

Ονομα/πώνυμο:

Σχέση:

Τηλέφωνο:

Με την υποβολή αυτής της αίτησης, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία πυ
εκτίθενται σε αυτή την αίτηση, αλλά και όσα αναφέρω κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης μου είναι αληθινά και πλήρη.

Υπογραφή

Ημ/νια: ……………………

