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„Projekt Małe Ojczyzny Sudetów - Rozwój i aktywizacja społeczności 

lokalnej u podnóża Karkonoszy” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU – 

WOLONTARIAT OSÓB DOROSŁYCH 

Dane kandydata do  projektu: 

1) Imię i nazwisko kandydata:…………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania:………………………………………………………………….. 

3) Data urodzenia:……………………………………………………………………….. 

4) Telefon kontaktowy kandydata :……….................. 

5) Adres email kandydata:………………………….…… 

6) Kandydat spełnia warunek, dotyczący wykluczenia społecznego z co najmniej 

jednego powodu z art. 7 ustawy o pomocy społecznej TAK/NIE (właściwe zakreślić) 

tj.: (osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby 

przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby  

nieletnie,  wobec  których  zastosowano  środki  zapobiegania  i   zwalczania  

demoralizacji, osoby  przebywające  w młodzieżowych  ośrodkach  wychowawczych              

i   młodzieżowych  ośrodkach socjoterapii, osoby  z niepełnosprawnością, rodziny  

z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem                    

z dostępu do  mieszkań, osoby  odbywające  karę  pozbawienia wolności).  

Informację o doświadczeniu kandydata w pracy w środowisku sportowym:  

(wypełnić ręcznie) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Oczekiwania względem projektu: 

Proszę o zakreślenie odpowiedzi na każde z pięciu zdań:  

- poznanie wiedzy w zakresie: przygotowania struktury jednostki treningowej (cześć 

wstępna, cześć główna I, cześć główna II, cześć końcowa ) - TAK/NIE 

- nabycie wiedzy na temat organizacji zajęć pod katem przygotowania sprzętu sportowego- 

TAK/NIE 
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- poznanie wiedzy w zakresie zabezpieczenia infrastruktury sportowej - TAK/NIE 

- poznanie wiedzy w zakresie  planowania mikrocykli treningowy dla poszczególnych grup- 

TAK/NIE 

- odbycie stażu praktycznego- TAK/NIE 

 

Oświadczam, że dobrowolnie zgłaszam się ……………….………..(imię i nazwisko)  jako 

kandydat do projektu „Małe Ojczyzny Sudetów - Rozwój i aktywizacja społeczności 

lokalnej u podnóża Karkonoszy” . 

Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia oraz stażu praktycznego dla wolontariuszy w wieku 

między 18 a 65 rokiem życia na terenie Gminy – Partnera projektu zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez organizację dwóch treningów tygodniowo w czasie trwania projektu. 

Uczestnicy, będą pełnili rolę asystenta tj. II Trenera, przy dwóch jednostkach treningowych               

w ramach szkolenia sportowego dzieci uczestników projektu 

 

…………………. 

(Czytelny podpis kandydata)  


