Ansökan till ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan
Ansökan gäller år

1. Personuppgifter
För- och efternamn
Adress
Postnummer & ort
E-post
Telefon
Personnummer
Hemförsamling/pastorat/stift
Har du körkort?

Ja

Nej

Är du döpt?

Ja

Nej

Är du konfirmerad?

Ja

Nej

Är du medlem i Svenska kyrkan?

Ja

Nej

2. Praktikuppgifter och geografisk placering
A. Vart är du intresserad av att bli placerad?
Här anges vilka områden i Sverige du är intresserad av att bli placerad i (d.v.s om du är intresserad av
att flytta eller stanna kvar på din hemort). Majoriteten av våra praktikplatser ligger i Göteborgs stift.

B. Placering i Berlin?
Är du från Göteborgs stift finns också möjlighet att placeras i vårt vänstift i Berlin. Kryssa i
denna ruta om du är intresserad av detta.
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C. Önskemål om praktikuppgifter
Nedan kan du beskriva vilka typer av praktikuppgifter du helst skulle vilja prova på, till exempel
barngrupper, konfirmander, vaktmästaruppgifter, musik, information, mötesplatser för äldre etc.

3. Utbildning och arbetslivserfarenhet
A. Nuvarande sysselsättning

B. Formell utbildning
Grundskola
Gymnasieutbildning, inriktning
Högskola/universitet, kurs/program
Folkhögskola, inriktning
Annat

C. Kurser och övrig utbildning
Utbildningsanordnare

Typ av utbildning

Längd

År

Typ av utbildning

Längd

År

Arbetsuppgifter

Längd

År

D. Arbetslivserfarenhet/praktik
Utbildningsanordnare

E. Erfarenhet av ideellt arbete
Organisation
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4. Övriga frågor
Året som ungresurs kan vara ett utmanande och krävande år. Vi vill kunna ge dig det stöd du behöver.

A. Har du någon sjukdom, funktionsvariation eller tar du någon medicin som vi behöver
känna till?

B. Särskilda omständigheter
Finns det särskilda omständigheter (t.ex. en nära anhörigs bortgång, sjukdom i familjen etc.) eller
personliga förhållanden (fysiska, mentala eller känslomässiga) som kan påverka ditt volontärår?

5. Referenter
Detta är personer vi kan kontakta för att få en kompletterande bild av dig och som kan gå i god för dig.
En av referenterna ska vara medarbetare i Svenska kyrkan.

Referent 1
Namn
Titel
Bostadsadress
Postnummer och ort
Telefon
E-post

Referent 2
Namn
Titel
Bostadsadress
Postnummer och ort
Telefon
E-post
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6. Underskrift
När du fyllt i detta formulär skriver du ut det och skriver under nedan. Skicka sedan per post till
Helsjön folkhögskola, Helsjön 1, 519 90 Horred.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Dataskyddsförordningen GDPR
Jag 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 mina personuppgifter med samarbetsparter för att
volontäråret ska bli så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur Svenska Kyrkans Unga i
Göteborgs stift hanterar dina personuppgifter på http://www.skug.se/ladda-ner-dokument/

Har du frågor kring hur du fyller i formuläret? Kontakta mig gärna!
Cecilia Cedergren, cecilia.cedergren@svenskakyrkan.se, 031-771 30 67
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