Bizalmas

Szentírás Szövetség, Kálvin tér 8, H-1091 Budapest, Hungary
Tel: 0036 1 216-5115

E-mail: info@szentirasszovetseg.net

www.szentirasszovetseg.net

Általános jelentkezési lap önkénteseknek
1. Személyi adatok
Név:
Állandó lakcím: .

Ideiglenes cím:-

Telefon:-

Telefon:-

Mobil:

E-mail:
Születési hely, időpont:
Foglalkozás (iskolásnál iskola neve és szak):

2. Referencia:
Gyülekezeti vezető/Lelkipásztor:

Egyéb (-______________________)
Milyen kapcsolatban van veled

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Telefon:

Telefon:

Mobil:

Mobil:

E-mail:

E-mail:

Kérjük, hogy add meg két olyan személy* adatait, akik ajánlást írnak rólad.
(*18 év feletti, nem családtag, legalább két éve ismeritek egymást. Az egyik legyen a gyülekezet vezetője.)

3. Személyes hit:
Írd le, hogy mikor és hogyan jutottál hitre:

Milyen következményei vannak a hitednek az életedben?

Melyik gyülekezetbe jársz?
(kérünk, add meg az elérhetőségüket, amennyiben nem egyezik a 2. pontban megadott ajánlóval.)

Milyen a kapcsolatod a gyülekezettel; milyen szolgálatod van a gyülekezetben?

4. Egyéb információ:
Kérjük, jelezd itt, ha bármilyen betegséggel kapcsolatos gyógykezelés alatt állsz, s röviden írd le a betegség
és a kezelés jellegét. (Pl: Betegség: depresszió Kezelés: pszichoterápia, lelkigondozás)

Allergia, ha van:
Van bármi egyéb tényező, amely befolyásolhatja, esetleg hátráltathatja a szolgálatodat?
Szerepelsz-e bármilyen okból rendőrségi nyilvántartásban?
Nem



Igen 

(Kérjük, jelöld meg valamelyik négyzetet)

Ha igennel válaszoltál, kérjük, részletezd külön lapon:

5. Érdeklődés, képességek:
Mi keltette fel az érdeklődésedet a Szentírás Szövetség önkéntes munkája iránt?

Vettél már részt olyan tevékenységben (önkéntesség/ munka), amely segítheti a Szentírás
Szövetségnél végzendő szolgálatodat?

Szerinted milyen képességeket kaptál Istentől és hogyan használtad ezeket eddig? (Nyelvi szolgálat
esetén kérjük írd be a nyelvet és a szintedet!)

Miket tartasz gyengeségeidnek?

Szerinted milyen területen/területeken tudnád segíteni a Szentírás Szövetség munkáját?

Aláírásoddal jelezd, hogy egyetértesz az alábbi kijelentésekkel:
a. Ismerem és elfogadom a “Szentírás Szövetség Céljai, Hitelvei és Munkamódszerei” c.
alapdokumentumot. (www.szentirasszovetseg.net – Rólunk/Hitelveink)
b. Esetleges csoportos szolgálat esetén a felekezeti különbségeket félretéve az egységes
csoportmunkát fogom segíteni. Nem gyakorlok közös szolgálat alatt olyan lelki ajándékokat
(pl. nyelveken szólás), amely többi segítőben megütközést kelthet és gátolhatja a közös
munkát.
c.

A jelentkezési lap minden részét pontosan kitöltöttem legjobb tudásom szerint.

d. Tudomásul veszem, hogy rólam a szolgálatom során kép, hang, illetve videófelvétel is
készülhet, amit a Szentírás Szövetség felhasználhat tájékoztató kiadványaiban, online
felületein (Facebook, Youtube) megjelenő tájékoztatóiban, az önkéntesség
népszerűsítésében. Tudomásul veszem, hogy a megadott adatokat a Szentírás Szövetség
az Uniós adatkezelési elvek (GDPR) alapján örökkön-örökké (vagy adatvesztésig, külön
törlési ,kérésig) tárolja, és azokat felhasználhatja ifjúsági programokról/kiadványokról szóló
hírek megosztásához. Adatkezelési irányelveinkről bővebben:
http://szentirasszovetseg.net/adatkezelesi-nyilatkozat/

Aláírás: ______________________________Kelt: __________________________

