
 

 

 

 

Въпросник при посредничество за подбор на доброволци 

1.)  Общи данни за връзка  

 фамилия: ______________________________________________________   

 телефонен номер: _______________________________________________  

имейл адрес: ____________________________________________________                                                                                                                   

адрес:  ___________________________________________________ 

Какви способности/познания/професионални квалификации/хобита имате? 

                                                                                                                                             

 

Какви езици говорите? 

                                                                                                                                             

 

 

2.)Данни за мотивацията като доброволец  

 

Защо искате да се ангажирате като доброволец? 

                                                                                                                                             

 

Имате ли вече опит като доброволец? При да,кога и къде сте събрали този опит? 

                                                                                                                                             

 

 



 

   

В каква форма искате да се ангажирате? 

☐ сам     ☐ в екип 

☐ с група   ☐ само с определени хора 

 

 

В коя област бихте искали да се изявите?Кои полета на дейност (предпочитате)? 

☐ раздаване на       

храна/продажба 

☐ подпомагане на 

бежанци 

☐ шефство и менторинг 

☐ ръчна изработка на предмети 

/ръчна работа ръкоделие 

/поправка на уреди 

☐ организиране на 

свободното време  

☐ обгрижване 

☐ консултации ☐ поддръжка на 

градина,дом и 

двор.спорт 

☐ спорт 

☐ пазаруване/покупки ☐ гражданска защита ☐ писмени/устни преводи 

☐ домашни    

посещения,придружаване 

☐ изкуство и музика ☐ работа в сдружения и 

организации 

☐ участване /участие при 

вземане на решения 

☐ събитие ☐ четене на глас на книги за  деца 

☐ бюро и административна 

работа 

☐ помощ при учене/ 

преподаване на езици, 

даване на уроци 

☐ доклади/ развеждане на хора 

при мероприятия 

☐ компютър/ дигитални медии ☐ опазване на 

околната среда/ грижа 

за животни 

☐ други:                                           

☐ превозвачество/ превоз на 

хора/ транспорт 

възможни са няколко избора 

☐ пиар/връзки с 

обществеността 

 

 

 

 

 

https://browse.dict.cc/bulgarisch-deutsch/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.html


 

   

За кого( кои целеви групи/ таргет )искате да се включите като доброволец? 

☐ Възрастни ☐ Болни хора ☐ жертва на престъпление 

☐ Семейства ☐ Мигрант(к)и ☐ Стари хора 

☐ Жени ☐ По съседство ☐ Хоспис 

☐ Бежанци ☐ ЛГБТ ☐ други:                                              

☐ Млади хора ☐ Мъже  

☐ Деца ☐ Хора в неравностойно 

положение 

 

възможни са няколко избора 

 

3.)         Времетраене на ангажираността 

От кога желаете да започнете дейността си като доброволец?  

☐ веднага  ☐ от 

Колко часа на седмица бихте желали да сте полезни? 

             часа на месец 

             часа на седмица 

За колко дълго бихте искали да се ангажирате? 

 ☐ за кратко време  ☐ за дълго време   

Колко често и през кои дни от седмицата можете да  се ангажирате? 

                                                                                                                                             

 

 

4.)         Място на ангажимента 

В кой район бихте искали да се ангажирате? 

☐ Шпандау   ☐ друг район:                                                           

Имате ли нужда от безпрепятствен достъп?  

☐ не  ☐ да, нуждая се:                                                                              

Имате ли книжка за кола? 

              ☐ не  ☐ да, имам шофьорска книжка?:                                

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

Съгласие  за  обработка и запазване на данните 

 

В съответствие с член 6, параграф 1 № 1а Общ регламент за защита на данните (GDPR), аз 

давам съгласието си за съхранение и обработка на личните данни, необходими за целите на 

доброволчеството. Мога да оттегля това съгласие по всяко време в съответствие с член 7, 

параграф 3 от GDPR за в бъдеще. 

Признавам, че следните данни ще бъдат въведени в базата данни на Spandauer 

Freiwilligenagentur за по-лесна обработка. Това се отнася за личните данни, записани по време 

на консултацията, като: 

     -     Име първо име 

     -     Адрес, телефонни номера и електронна поща, ако са посочени 

     -     Дата на раждане, ако е посочена 

     -     Информация за позицията на доброволец, която търсите, ако е дадена 

Тези данни се използват изключително от Spandauer Freiwilligenagentur за целите на 

консултации и настаняване в доброволен труд. 

Най-късно 12 месеца след консултацията данните ми ще бъдат изтрити, при условие че няма 

законови причини за съхранение. 

Моите данни ще бъдат предадени на трети страни само ако има правно основание за това. 

Мога да упражня правата си от член 15 (информация), член 16 (корекция), член 17 

(заличаване) и член 18 (ограничение) GDPR по всяко време срещу гореспоменатата институция 

(печат). Също така имам право да подам жалба до надзорния орган. 

С длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете на 

datenschutz@unionhilfswerk.de. 

 

             

Място и дата                                               Подпис на заинтересованата страна 
   

 

                         

Място и дата                                               Подпис на заинтересованата страна  
 

Забележка: Копие от това съгласие трябва да се даде на долуподписания.Този документ съдържа 

информацията, изисквана в съответствие с член 13 от ОРЗД 


