FORMULAR INSCRIERE IN
PROGRAMUL DE VOLUNATARIAT

Date de contact:
Nume și

Telefon

prenume
E-mail

Data nașterii

Adresa
domiciliu
Oraș/Localitate

Cod postal

Liceu/Facultate

Contacte urgență:
În caz de urgenţă, pe cine ar trebui să contactăm ?
Nume și prenume
Număr de telefon
Relație
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Istoric voluntariat : Da / Nu (încercuiți răspunsul)
Dacă Da:
Nume organizație
Perioada în care s-a desfășurat
activitatea de voluntariat
Poziție
Persoana de contact (Nume și
prenume)
Telefon
Adresa de e-mail

Pentru ce poziţie aţi aplicat ?





Participant la acţiunile de îndeplinire a dorinţelor
Participant la acţiuni de promovare / comunicare
Participant la/în munca de la birou
Suport in acţiunile de obţinere de donaţii

Dețineti un permis de conducere valabil ?

Da

Nu

Dacă Da , Număr de permis : ____________________________

2

FORMULAR INSCRIERE IN
PROGRAMUL DE VOLUNATARIAT

Declaraţie de etică şi conflict de interese
Ca voluntar al Fundaţiei Make-A-Wish România, am obligaţia către organizaţia pe care o
servesc şi către persoana mea, să menţin cele mai înalte standarde de conduită şi de etică.
Nu voi comite acte contrare acestor standarde şi nici nu voi trece cu vederea comiterea
unor astfel de acte de către alte persoane din cadrul organizaţiei.
1. Confidenţialitatea:
 Să păstrez informaţiile confidenţiale, cu excepţia cazului în care sunt obligat prin lege
sau de către Fundaţie să fac altfel.
 În scopul prezentei declaraţii, următoarele informaţii sau date sunt considerate
confidenţiale :
( i ) Toate informaţiile sau datele despre Make-A–Wish România, de orice natură,
precum şi activitatea sa (scrise, inclusiv în format electronic, sau pe cale orală chiar şi
pregătite de reprezentanţii săi , sau de orice altă persoană instruită în acest sens), care
este sau a fost furnizată în orice mod către mine, în orice moment (fie înainte , după sau la
data prezentei), de către sau în numele Make -A – Wish România şi / sau de către un
reprezentant Make - a – Wish România; şi
( ii ) toate informaţiile nu sunt accesibile publicului în ceea ce priveşte proiectele
actuale sau prognozate, strategiile, organizarea, situaţia financiară, precum şi susţinătorii
Make-A-Wish România (sponsori, angajaţi, alţi voluntari etc.), precum şi toate
documentaţiile medicale sau rapoartele, studii sau orice alte documente referitoare la sau
puse la dispoziţia Make- A- Wish România de către terţi, pentru a dezvolta activitatea sa.
 NU voi utiliza informaţiile confidenţiale obţinute în cursul serviciului meu pentru
folosirea acestora în avantaj lipsit de etică sau ilegal, fie personal, fie prin intermediul
unor terţi.
 Să informez prompt, în deplină cunoştinţă de cauză, reprezentanţii Make-A-Wish
România de la orice încălcare a obligaţiei impuse în temeiul aceastei declaraţii şi să ofer
toată asistenţa posibilă pentru a minimiza consecinţele unei astfel de încălcări.
2. Conflict de interese:
Evitarea directă sau indirectă, reală sau aparentă, a conflictelor de interese şi de a
consulta părţile terţe pentru a nu crea orice potenţial conflict, de exemplu:
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a. Un reprezentant Make-A-Wish oferă bunuri sau servicii cu un motiv.
b.Un prieten sau o rudă a reprezentantului Make-A-Wish furnizează bunuri sau servicii
de la Make-A-Wish pentru examinare.
c. Un prieten sau o rudă cu care un reprezentant Make-A-Wish furnizează bunuri sau
servicii de la Make-A-Wish pentru examinare.
Mă abţin de la orice activitate care ar prejudicia capacitatea mea sau capacitatea altora de
a-şi îndeplini sarcinile din punct de vedere etic.
Refuz orice cadou, favoare, sau atenţie care ar putea influenţa sau ar părea că
influenţează acţiunile mele sau acţiunile altora, de exemplu: reprezentantul Make-A-Wish
primeşte o taxă sau reducere preferenţială, cadou, sau alte valori de la un furnizor,
promotor plătit, sponsor eveniment de strângere de fonduri, sau orice altă parte din afara
organizaţiei, cu referire la afacerile Make-A-Wish.
3. Asigurarea legală
Să prezint o verificare a antecedentelor penale la fiecare trei ani sau după cum este
necesar pentru poziţia oferită.
Să raportez orice acuzaţii infracţionale prezente, trecute, viitore, anchete penale, arestări
şi / sau condamnări care mă implică.
4. Integritate


Mă abţin de la încălcarea oricărei legi sau reglementare penale sau civile.

 Mă abţin de la subminarea obiectivelor legitime şi etice ale organizaţiei fie în mod activ
sau în mod pasiv.
 Să repar imediat orice şi toate daunele cauzate de încălcarea termenilor aceastei
declaraţii.
 Mă abţin de la implicarea în sau sprijinirea oricărei activităţi care ar putea discredita
fundaţia.
 Îmi voi îndeplinii îndatoririle în conformitate cu legile relevante, regulamentările,
politicile organizaţionale şi standardele.
 Voi reperezenta interesele tuturor persoanelor care deservesc această organizaţie şi să
nu voi favoriza interesele speciale din interiorul sau din afara organizaţiei.
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Eu ____________________________________________________,atest si sunt de acord să
fiu legat/a de standardele de mai sus. Declar pe proprie răspundere că nu am
luat parte la o acţiune lipsită de etică sau la un conflict care nu a fost dezvăluit
anterior. De asemenea, sunt de acord să raportez orice viitoare, potenţiale
conflicte de interese sau de activitate lipsită de etică de care am devenit
conştient ale părţilor.

AM COMPLETAT ŞI REVIZIUIT ÎNTREGUL FORMULAR ŞI SUSŢIN CĂ TOATE
INFORMAŢIILE FURNIZATE SUNT ADEVĂRATE.
ÎN PLUS, AM ÎNŢELES CĂ ANUMITE POZIŢII DE VOLUNTARIAT POT
SOLICITA VERIFICAREA UNOR ANTECEDENTE PENALE.

___________________________________________________________________________________
Nume, prenume aplicant

Semnătură

Data

Data
În cazul în care solicitantul este sub vârsta de 18 ani, vă rugăm să completaţi
secţiunea următoare:
___________________________________________________________________________________
Nume părinte/tutore

Semnătură

Data

TOATE INFORMAŢIILE FURNIZATE VOR RĂMÂNE CONFIDENŢIALE

Autorizez Make-A-Wish România pentru a programa şi a finaliza o verificare de fond
cu caracter personal, inclusiv a antecedentelor penale.
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Semnătura:

Data :

Toată documentatia trebuie citită cu atenție !
Toate câmpurile sunt obligatorii.
Documentatia trebuie completată în format fizic (printată si completată), iar mai apoi
trimisă sub formă de scan la adresa de e-mail: voluntar@make-a-wish.ro
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