
 

  

 

 

ÖNKÉNTES REGISZTRÁCIÓS LAP 

Nem minden adat megadása kötelező. 

 

1. Név:__________________________________________________________________________ 

2. Neme:                   férfi                       nő 

3. Postacím (irányító szám, város, cím): 

______________________________________________________________________________ 

4. Telefon/mobil:__________________________________________________________________ 

5. E-mail: ________________________________________________________________________ 

6. Születési év: ___________________________________________________________________ 

7. Végzettség: 

 felsőfokú 

 középfokú 

 általános iskola 

 szakmunkás 

 

8. Foglalkozás (jelenlegi): ___________________________________________________________ 

Foglalkoztatási forma:  

 Nincs fizetett munkahelye 

 Részmunkaidőben dolgozik 

 Teljes munkaidőben dolgozik 

 Nyugdíjas 

 Gyesen lévő 

Egyéb: ___________________________________________________________________________ 

 

Hol hallott a Talentum Alapítványról? 

interneten láttam 

járműreklámból 

másik intézményben 

más személytől 

tévéből, rádióból 

népszerűsítő alkalommal magától az alapítványtól 

egyéb, éspedig: 

 

9. Beszélt nyelv (nyelvek):___________________________________________________________ 
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10. Van-e jogosítványa? 

Igen 

Nem 

 

11. Végzett már önkéntes tevékenységet korábban? 

igen          nem  

Ha igen milyen szervezetnél, milyen tevékenységet végzett?  

_________________________________________________________________________________ 

Eddigi tevékenységek: 

 fizikai munka 

 táborszervezés 

 egyházi munka, közösség vezetés 

 csapatmunka, csapat irányítása 

 kézműves tevékenységek végzése 

 adatkezelés (archiválás, adminisztrációs feladatok stb.) 

 emberek koordinálása, irányítása 

 tevékenységek, programok megszervezése, koordinálása 

 pályázatírás, projekttervezés 

 kommunikációs tevékenység (külső, belső kommunikáció) 

 vezető és irányító munka 

 egyéb, éspedig: 

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Önkéntesként szeretnék tevékenykedni a következő módon: 

Önkéntesként rendelkezésre szeretnék állni 

 Rendszeresen  

 Alkalmilag/bizonyos projekteknél 

Megjegyzés:  

_________________________________________________________________________________ 

Általában rendelkezésre állok: 

 hétköznapokon, napközben 

 hétköznapokon, esténként 

 hétvégén 

 máskor, mégpedig: 

Megjegyzés:  

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Az alábbi területeken tevékenykednék legszívesebben (általános megfogalmazásban, 

tevékenységi kör szerint): 
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 a fogadó szervezet küldetéséhez, céljához kapcsolódó önkéntes tevékenység (szakmai 

munka) 

 irodai, adminisztratív tevékenységek,  

 marketing/népszerűsítő tevékenység 

 informatikai feladatok ellátása 

 pályázatírás 

egyéb: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 a szervezet működését, adminisztrációját segítő tevékenység (adminisztratív munka) 

 programok segítése, szervezése,  

 idősek gondozása, látogatása,  

 gyerekekkel foglalkozás,  

 szociális tevékenység,  

 szabadidős programok szervezése, lebonyolítása 

egyéb: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Az alábbi konkrét feladatokat vállalnám legszívesebben (kérjük, konkrétan fogalmazza meg): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Megkereshetjük-e alkalmi önkéntes lehetőséggel, ha egy szervezetnek alkalom adtán önkéntes 

segítőre volna szüksége egy-egy programhoz?  

igen  nem 

 

15. Hozzájárulna-e, hogy az Önkéntes Centrum a képzéseivel, programjaival, szolgáltatásával 

kapcsolatban tájékoztassa Önt? 

igen  nem 

 

16. Szívesen részt venne-e képzéseken, melyeket a Centrum hirdet meg az önkéntesség 

témakörében. 

igen  nem 

 

Mely képzéseken? 

 általános ismeretek az önkéntességről 

 fogyatékkal élők segítésének speciális ismeretei 

 betegsegítő önkéntes képzés 

 szomszédsági önkéntes képzés 
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 multiplikátor önkéntes képzés 

 

 

17. Vállalja-e, hogy az Önkéntes Centrum alkalomszerűen az önkéntes tevékenység folytatása alatt 

felkeresse, a szervezetbe való beilleszkedéséről és az önkéntes munkával kapcsolatos 

tapasztalatairól megkérdezze. 

igen  nem 

 

18. Külföldön vállalna-e önkéntes tevékenységet?  

igen  nem 

 

19. Miért szeretne önkéntes tevékenységet vállalni? (Egyszerre többet is megjelölhet!) 

 egy jó ügyért akar kiállni 

 munkát keres 

 segíteni szeretne a közösségnek, ahol élek 

 saját jóérzése miatt 

 segíteni akar a rászorultakon 

 szeret emberek között lenni 

 új ismeretre, tudásra akar szert tenni  

 új kihívást keres 

 vallási / más meggyőződésből 

 változtatni akar a társadalmi igazságtalanságokon 

 más: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

20. Hol hallott az Önkéntes Centrumról?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

21. Közvetítés 

 

Szervezet neve:____________________________________________________________________  

Tevékenységi kör: __________________________________________________________________ 

Dátum: _____________________ 
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Köszönjük, hogy kitöltötte a regisztrációs lapot! Biztosítjuk Önt arról, hogy adatait harmadik félnek 

semmilyen formában nem adjuk ki, aláírásával egyben hozzájárul, hogy személyes adatait kezeljük. 

Az adatlap az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.5.2 

konstrukciójának (Önindító Program) kertében került kialakításra és az abban résztvevő Önkéntes 

Centrumok (www.onkentes.hu) használják munkájuk során. 

 

Kitöltés dátuma:_______________________________ 

 

Aláírás:______________________________________ 

http://www.onkentes.hu/

