Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Floriańska 53, 31-019 Kraków
tel. +48 12 421 77 71, 12 421 26 85
ANKIETA DLA WOLONTARIUSZY
Imię i Nazwisko:........................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Data urodzenia: .......................................................................................................................
PESEL: …............................................... Nr. dowodu osobistego: ….......................................
Kontakt: tel.: …............................................ E-mail: …............................................................
Pobyt stały: w Krakowie □ w innym mieście □ za granicą □
1. Skąd wiesz o wolontariacie KTOZ? …................................................................................
….............................................................................................................................................
2. Czy masz już doświadczenia jako wolontariusz w innej organizacji? TAK □ NIE □
Jeśli tak, to od kiedy? □ Mniej niż rok □ Około rok □ Więcej niż rok
3. Czy obecnie jesteś gdzieś wolontariuszem? TAK □ NIE □
Jeśli tak, to czy będziesz w stanie pogodzić 2 wolontariaty? TAK □ NIE □
4. Czemu chcesz być wolontariuszem KTOZ? …......................................................................
…................................................................................................................................................
5. Czy masz jakieś doświadczenia w opiece nad zwierzętami? TAK □ NIE □
Gdzie i jakie? …........................................................................................................................
6. Czy masz ukończone jakieś kursy związane z pracą ze zwierzętami i/lub tematyką
adekwatną do pracy wolontariusza? TAK □ NIE □
Jeśli tak, to jakie? …..................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
7. W co możesz się zaangażować jako wolontariusz KTOZ:

□ praca biurowa w KTOZ
□ praca zw zwierzętami: koty □ psy □ konie □ inne zwierzęta □
□ być wolontariuszem na terenie Schroniska (praca obejmuje sprzątanie, pielęgnację, itp.)
□ pomagać w transporcie zwierząt w różne regiony Polski
□ być domem dla potrzebujących zwierząt
Jeśli tak, to jakie zwierzęta: koty □ psy □ gryzonie □ ptaki □ inne □

□ pomagać w szukaniu domów dla zwierząt
□ umieszczać ogłoszenia o zwierzętach do adopcji w internecie oraz innych mediach
□ wirtualnie adoptować zwierzaka, czyli zobowiązać się do regularnych wpłat określonej
kwoty na wybrane przez siebie zwierzę

□ organizować zbiórki pieniężne lub rzeczowe na rzecz zwierząt bezdomnych
□ poszukiwać sponsorów dla KTOZ i dla Schroniska
□ pomagać przy aukcjach adopcyjnych zwierząt organizowanych przez KTOZ
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8. Jakie masz dodatkowe umiejętności, nie koniecznie związane ze zwierzętami, które mogą
być przydatne wolontariuszowi?

□ łatwość nawiązywania kontaktów
□ obsługa stron internetowych
□ obsługa programów graficznych
□ znajomość podstawowych zachowań zwierząt
□ umiejętność słuchania i wykonywania poleceń
□ pracowitość i wytrwałość w pracy
□ odporność na stres
□ zachowanie dystansu w trudnych sytuacjach
□ odpowiedzialność
□ obowiązkowość
□ umiejętność zachowania zdrowego rozsądku
9. Ile godzin tygodniowo możesz poświęcić na wolontariat? …................................................
10. W jakich godzinach możesz pracować? Przed południem □ Po południu □
11. W jakie dni tygodnia? W tygodniu □ Tylko w weekendy □ Obojętne □
Praca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt wymaga regularnego i stałego przychodzenia
w konkretnych terminach. Czy jesteś w stanie się zobowiązać do tego i do rzetelnej
współpracy z pracownikami? TAK □ NIE □

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Informacje umieszczone w niej, będą użyte wyłącznie do
użytku wewnętrznego KTOZ. Skontaktujemy się w celu ustalenie dalszych szczegółów tego
wolontariatu.
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