Ansökan om volontär – ungresurs.nu
Praktikplatsansökan ska beskriva er verksamhet, volontärens boende och praktikuppgifter. Detta är
den första information som volontären får om er. Tänk därför på att skriva så utförligt som möjligt för
att volontärerna ska få en heltäckande bild av församlingen.
Fyll i dokumentet direkt i datorn, skriv ut när ni är färdiga, skriv under och skicka den med post till
Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Box 119 37, 404 39 Göteborg. Märk kuvertet ”ungresurs.nu”.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 mars 2019.

Ansökan gäller år

1. Information om församlingen/pastoratet
Namn
Adress
Telefon

2. Ansvarig i församlingen/pastoratet
Firmatecknare, dvs ordförande, kyrkoherde eller kanslichef etc.
Namn
Adress
Telefon
E-post

3. Ekonomiskt ansvarig i församlingen/pastoratet
Firmatecknare, dvs ordförande, kyrkoherde eller kanslichef etc.
Namn
Adress
Telefon
E-post
Fakturaadress
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4. Handledare för volontären
Namn
Befattning
Adress
Telefon
E-post
Telefon privat (användes endast vid akut situation)

5. Motiv till varför praktikplatsen vill ha en volontär

6. Hur är det tänkt att volontären ska bo?

7. Beskriv de uppgifter volontären kommer att ha

8. Övriga upplysningar, önskemål och kommentarer

2

9. Har ni haft en volontär tidigare?
Ja, under innevarande år
Ja, tidigare, år
Nej
Ytterligare information ges av:

Härmed ansöks om att ta emot en volontär inom ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan.
Därmed förbinder vi oss att under det aktuella volontäråret uppfylla de krav, riktlinjer och
läroplan som finns.

__________________________

____________________________________________

Ort & datum

Underskrift arbetsgivare

__________________________

____________________________________________

Ort & datum

Underskrift handledare

Dataskyddsförordningen GDPR
Vi samtycker härmed till att Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift samlar in ovanstående
uppgifter i syfte att kunna administrera och arbeta med ungresurs.nu. I samband med detta
får Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift dela dessa personuppgifter med samarbetsparter
för att volontäråret ska bli så bra som möjligt. Ni kan läsa mer om hur Svenska Kyrkans Unga i
Göteborgs stift hanterar personuppgifter på http://www.skug.se/ladda-ner-dokument/
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