
 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 
dla wolontariuszy w ramach projektu

„INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy 
na rzecz solidarności w sferze rozwoju miast”

1. DANE OSOBOWE

Imię/imiona i nazwisko
Miejsce zamieszkania
(miasto/województwo/kraj)
Obywatelstwo
Aktualny status
(uczeń/student/osoba 
pracująca/inne)
Nazwa uczelni / miejsce 
pracy
Kierunek studiów / 
wykonywany zawód
Wiek
Telefon
E-mail

2. POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW (Zgodny z CEFR - proszę wstawić znak X przy właściwych 
pozycjach)
Poziom znajomości języka nie podlega ocenie – tylko dla celów informacyjnych

Język Brak
znajomości

A1 
poziom

podstawowy

A2
poziom

podstawowy

B1
samodzielność

językowa

B2 
samodzielność

językowa

C1 
biegłość
językowa

C2
biegłość
językowa

polski

w mowie

w piśmie

ukraiński

w mowie

w piśmie

angielski

w mowie

w piśmie

Inny - jaki

……….….

w mowie

w piśmie

Inny - jaki
 
…………..

w mowie

w piśmie

https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr


3.  ROZUMIENIE  MISJI  EUROPEJSKIEGO  KORPUSU  SOLIDARNOŚCI  ORAZ  IDEI
WOLONTARIATU (Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej. Europejski
Korpus  Solidarności  umożliwia  włączenie  młodzieży  w  projekty,  które  promują  wartości  europejskie,
demokrację, postawę obywatelską i solidarność społeczną. Proszę w kilku zdaniach napisać dlaczego bliska
jest Panu/Pani idea wolontariatu oraz dlaczego chciałby/łaby Pan/Pani być członkiem Europejskiego Korpus
Solidarności)

maksymalnie 1000 znaków

4. MOTYWACJA (proszę opisać w kilku zdaniach dlaczego chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć w
Projekcie i jakie nowe umiejętności chciałby/chciałaby Pan/Pani zdobyć).

maksymalnie 1800 znaków



5. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I KULTURALNA (proszę opisać w kilku zdaniach w jaki sposób
uczestniczy i/lub angażuje się Pan/Pani w działania społeczne lub wydarzenia kulturalne. Proszę wskazać
min. 3 aktywności w których  Pan/Pani uczestniczył/a bez względu na formę uczestnictwa).

maksymalnie 1800 znaków

6. AKTYWNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH (proszę powiedzieć z jakich mediów 
społecznościowych Pan/Pani korzysta. Proszę ocenić swój poziom aktywności w poszczególnych mediach 
społecznościowych)
Punkt ten nie podlega ocenie – tylko dla celów informacyjnych

maksymalnie 1000 znaków



7. OSIĄGNIĘCIA, WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI (proszę w kilku zdaniach opisać swoje 
najważniejsze osiągnięcia oraz umiejętności i doświadczenia, które mogą być przydatne w czasie Projektu)
Punkt ten nie podlega ocenie – tylko dla celów informacyjnych

maksymalnie 1000 znaków

8. POMYSŁ  NA  WYKORZYSTANIE  ZDOBYTEJ  WIEDZY  W  LOKALNYM
ŚRODOWISKU (proszę opisać w kilku zdaniach w jaki sposób planuje Pan/Pani wykorzystać uzyskane w
czasie wolontariatu wiedzę, umiejętności i kontakty w działaniach społecznych w lokalnym środowisku).

maksymalnie 1000 znaków

 


