JAVNI NATEČAJ
NAJ PROSTOVOLJEC / NAJ PROSTOVOLJKA NAD 50 LET
V OBČINI GORNJA RADGONA ZA LETO 2019
PRIJAVNICA
PODATKI O PREDLAGATELJU
Naziv organizacije ali
ime in priimek predlagatelja
Naslov (kraj / ulica, hišna št.)
Pošta (št., kraj)
Kontaktna oseba (če je
predlagatelj organizacija):

e-naslov:
GSM:
e-naslov:
GSM:

Predlagatelj je lahko organizacija ali posameznica / posameznik.

PODATKI O PROSTOVOLJKI / PROSTOVOLJCU V LETU 2019
Ime:
Priimek:
Naslov (kraj / ulica, hišna št.,
pošta)

telefon:

Leto rojstva:
Okvirno število ur prostovoljskega dela v letu 2019:
Status prostovoljke / prostovoljca v letu 2019 (zaposlen / a, nezaposlen / a, upokojenec / ka,
idr.):

Položaj in odgovornosti prostovoljke / prostovoljca znotraj organizacije oziroma v povezavi s predlagateljem:

Naštejte in na kratko opišite področje / področja prostovoljskega dela prostovoljke ali prostovoljca v letu 2019:

Naštejte in na kratko opišite prostovoljsko delo prostovoljke v letu 2019,
če je mogoče, pri predstavitvi prostovoljskega dela naštejte in opišite naslednje: naziv projekta / programa oz.
projektov, opis dela na projektih, funkcijo, opravljeno delo, nivo samoiniciativnosti in samostojnosti, število
udeležencev, dosežki (vpliv na druge prostovoljce, organizacijo, lokalno skupnost, širjenje prostovoljstva ali širše),
ipd.:

IZJAVA PREDLAGATELJA:
Na razpis prijavljamo našo aktivno prostovoljko / našega aktivnega prostovoljca in izjavljamo, da smo seznanjeni s
pogoji natečaja.
Izjavljamo, da je s prijavo seznanjen / a tudi prostovoljka / prostovoljec.
Izjavljamo, da prijavljena prostovoljka / prijavljeni prostovoljec za opravljene naloge (opisane v tej prijavnici) ni ne
prejel/a plačila niti ni bil v delovnem razmerju. Njegovo delo je v celoti opravljeno prostovoljno.
Odgovorna oseba – predlagatelj
(ime in priimek):

Podpis predlagatelja (in žig):

Podpis prijavljene prostovoljke /
prijavljenega prostovoljca:

Vsi podatki iz prijavnice bodo obravnavani skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Prijavnico pošljite priporočeno s pripisom "NE ODPIRAJ – NATEČAJ – PROSTOVOLJSTVO", najpozneje do
30. decembra 2020 (velja datum poštnega žiga), na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13,
9250 GORNJA RADGONA .

ROK PRIJAVE DO 30. DECEMBER 2020

