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ANKIETA PO SZKOLENIU WSTĘPNYM DLA WOLONTARIUSZY 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres 
 
…………………………………………… 
Data urodzenia 
 
…………………………………………… 
Telefon 
 
…………………………………………… 
Mail 

 
 

W jakie działania w hospicjum możesz się zaangażować: 

 

Opieka nad chorym i jego rodziną: 

 odwiedziny chorego 

 wsparcie chorego w czasie pobytu w Domu Dziennej Opieki dla Osób Starszych 

 inne – opisz jakie 

............................................................................................................................... 

Opieka nad rodzinami i dziećmi w żałobie: 

 organizacja spotkań dla rodzin 

 organizacja upominków dla dzieci 

 inne – opisz jakie 

............................................................................................................................... 

Magazyn sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego: 

 naprawa i konserwacja sprzętu 

 sprzątanie magazynu 

 inne – opisz jakie 

............................................................................................................................... 

Edukacja społeczna, promocja idei: 

 udział w kwestach 

 udział w organizacji koncertów 

 propagowanie idei hospicyjnej  w szkołach i przedszkolach 

 udział w organizacji Nocnego Biegu  

 dystrybucja ulotek i plakatów 

 inne – opisz jakie 

............................................................................................................................... 
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Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne: 

 przygotowanie, prowadzenie szkoleń 

 pomoc w organizacji sali przed/po szkoleniu 

 inne – opisz jakie 

............................................................................................................................... 

Działalność  wspólnotowa: 

 pomoc w organizacji sali przed/po spotkaniu  

 udział w wycieczkach, wyjazdach, rekolekcjach 

 inne – opisz jakie 

............................................................................................................................... 

Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla chorych objętych opieką 
hospicjum: 

 wskazanie miejsc, firm, instytucji i in. podmiotów, do których hospicjum może się zwrócić    

ws. przekazania mu darowizn finansowych, darowizn rzeczowych lub 1% podatku  

 przekazywanie formularzy PIT-0 wśród emerytów, którzy mogą przekazać 1% hospicjum 

 dystrybucja plakatów i ulotek dot. 1% - do miejsc lub konkretnych osób 

 udział w grupie plastycznej (rękodzieło typu decoupage, glina, itp. ) 

 pozyskiwanie gotowych prac artystycznych na kiermasze charytatywne 

 inne – opisz jakie 

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

 

Czy masz prawo jazdy i auto do dyspozycji? 

 nie                  tak 

 

Ile czasu możesz poświęcić dla hospicjum w ciągu tygodnia i w jakie dni?  

.........................godzin 

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

Proszę 
podać 
godziny 
od… do… 

      

 

 
Z jakich źródeł przed szkoleniem dowiadywałaś/dowiadywałeś się o hospicjum: 

 portal pless.pl  

 strona internetowa hospicjum 

 strona hospicjum na Facebooku  

 inne – jakie? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

W jaki sposób chcesz dowiadywać się o bieżącej działalności hospicjum, gdy zostaniesz 

jego wolontariuszem:  

 newsletter  

 gazetka firmowa  

 na comiesięcznych spotkaniach po mszy św. w każdy drugi wtorek miesiąca  

 inne – jakie? 

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

 

Jakie wiadomości lub działania na spotkaniach w ramach szkolenia wstępnego 

najbardziej zapadły Ci w pamięć? 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

Data i podpis ……………………………………………………………………… 

 


