ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
Όνομα: ……………………………………………………………………………………………..………
Επώνυμο: ……………………………………………………………………………….…………………
Πατρώνυμο: ………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση Κατοικίας: ……………………………………………………………………………….…
Δήμος / Ταχυδρομικός Κώδικας: .……………………………………………….…………………
Ημερομηνία Γέννησης: .………………………………………………………………………….……
e-mail: ……………..…………………………………………………………………………………….…
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:..………………………………………………………………………….…
Κινητό Τηλέφωνο: ..………………………………………………………………….…………………
Facebook / Social Media: ……………………………………………………………………………..
Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα για Επικοινωνία: ………………..…………………………………
Τηλέφωνο Κηδεμόνα: …………………………….……………………………………………………

Γραμματικές Γνώσεις και άλλα

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Λύκειο

ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

ΤΕΙ

ΑΕΙ

Τμήμα / Σχολή: …………………………………………………………………………………………..
Ξένες Γλώσσες: …………………………………………………………………………………………..
Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: …………………………………………………………….
Άδεια Οδήγησης (γράψτε τον τύπο και την κατηγορία): ……………………………………………

Επάγγελμα

Μαθητής

Σπουδαστής

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Άνεργος

Συνταξιούχος

Δημόσιος Υπάλληλος

Άλλο: ….…………………………………………………………………
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Τομέας Δράσεων που μπορώ να προσφέρω Εθελοντική Εργασία
(Μπορείτε να κυκλώσετε - επιλέξετε περισσότερες από μία (1) Δράσεις)

o

Το Σπίτι του Αη Βασίλη

o

Ζωγραφική Προσώπου & Ζωγραφική με Σοκολάτα

o

Δια δραστικά Παραμύθια & Cinema του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

o

Το Εργαστήρι του Αη Βασίλη

o

Μασκότ

o

Σταθμαρχεία της Ονειρούπολης

o

Μαγικό Γλυκό

o

Ψωμί των Ξωτικών

o

Το Ταχυδρομείο της Ονειρούπολης

o

Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών της Ονειρούπολης

o

Το Λούνα Πάρκ της Ανακύκλωσης

o

Το Σπίτι Κυκλοφοριακής Αγωγής – Διαπαιδαγώγησης

o

Το Εργαστήρι Τεχνολογίας

o

Το Παραμύθι της Πλατείας

o

Δάσος των Ευχών και της Ελπίδας

o

Ζωντανεύω τον πηλό

o

Ομάδα Στήριξης Εκδηλώσεων

o

Το Σπίτι των on line Ευχών

o

Μια βαλίτσα γεμάτη Νότες & Πινέλα
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o

Τρώμε τα μούτρα μας

o

Πελίτι - Σπορείο από παραδοσιακούς σπόρους & κατασκευές με σπόρους

o

Κεντρική Σκηνή

o

Μικρή Σκηνή

o

Σκηνή Πλατείας

o

Το πηγάδι των ευχών

o

Μικροί σκηνοθέτες - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

o

Εργαστήρι Ξωτικών

o

Μαγική Διαδρομή

o

Οι Ιστορίες της Λίμνης

o

Μαγική Σκηνή

o

Γκολ στα Δίχτυα της Αγάπης

o

Βρες τον Αη Βασίλη

Γράψτε την περίοδο, τις Ημέρες και τις Ώρες που μπορείτε να προσφέρετε
εθελοντικά την βοήθειά σας
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Δηλώνω Υπεύθυνα
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά
Δηλώνω ότι προτίθεμαι να προσφέρω εθελοντική εργασία για ορισμένο χρόνο, χωρίς οικονομικό
αντάλλαγμα, προς εκπλήρωση του ηθικού καθήκοντός μου σαν δημότης/σα του Δήμου Δράμας
στις εθελοντικές ομάδες που προτίθεται να δημιουργήσει και να οργανώσει στους τομείς
κοινωνικής αλληλεγγύη - περιβάλλον - πολιτισμός. Η σχέση μου με τον Δήμο Δράμας
χαρακτηρίζεται ως εξωνομική και δεν παράγεται κατόπιν δικαιοπραξίας ή βάση κανόνων δικαίου
και δεν επιθυμώ οποιαδήποτε νομικά δικαιώματα και νομικές υποχρεώσεις από αυτήν. Επίσης
δηλώνω ότι: 1. Δεν υφίσταται σχέση εργασίας ή έργου μεταξύ εμού και του Δήμου Δράμας. Δεν
εντάσσομαι στο έμμισθο προσωπικό ή στους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου Δράμας και ως
εκ τούτου ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα έχω έναντι αυτού. 2. Αποδέχομαι την επιτήρηση των
εξειδικευμένων στελεχών του Δήμου Δράμας. 3. Θα εργάζομαι ομαδικά και θα συνεργάζομαι με
τους άλλους εθελοντές. 4. Θα αναλάβω τις εργασίες που θα μου αναθέσουν υπηρεσιακοί
παράγοντες του Δήμου Δράμας σαν βοηθός στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση από την πλευρά μου. 5. Μετά το πέρας της εθελοντικής µου εργασίας,
υποχρεούμαι να επιστρέφω το υλικό που µου έχει δοθεί. 6. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των
εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που µου έχουν
τεθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Δράμας και να ακολουθώ τις σχετικές
υποδείξεις και οδηγίες που µου δίνονται. 7. Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης
έχω έναντι του Δήμου Δράμας λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και
της εθελοντικής µου προσφοράς σε αυτήν. Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι: • Όλα τα ανωτέρω
προσωπικά µου στοιχεία είναι αληθή και σωστά. • Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα
παραμείνουν στο αρχείο που τηρείται στο Δήμο Δράμας και αποδέχομαι το δικαίωμα για χρήση,
στατιστικής επεξεργασίας και κοινοποίησης των στοιχείων που υποβάλλω µε την παρούσα
Υπεύθυνη Δήλωση στο Δήμο Δράμας, σύμφωνα με το νόμο για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

Είμαι κάτω των 18 ετών

Είμαι Ενήλικας

Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο

Για τους Εθελοντές κάτω των 18 ετών είναι απαραίτητη η συνυπογραφή
του γονέα / κηδεμόνα
Ονοματεπώνυμο Γονέα / Κηδεμόνα: ………………………………………………………………
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Γονέα / Κηδεμόνα: ……………………………………………………
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Γονέα / Κηδεμόνα: ……………………………………….……

Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο γονέα / κηδεμόνα

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας
Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου – Περιοχή Αγίας Βαρβάρας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2521048304
E-mail: info@oneiroupoli.gr / site: www.oneiroupoli.gr
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