CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
DIRECłIA DE ASISTENłĂ COMUNITARĂ
COMPLEX ZATHURECZKY BERTA
Sf. Gheorghe, Jud. Covasna
Cod fiscal: 16002024
Str. Gen. Grigore Bălan nr. 31
, fax: 0267-352723
E-mail: office@zathureczky.ro, camin@sepsi.ro
web: zathureczky.ro
Operator de date cu caracter personal nr: 28746................................nr. înreg: 1124/31.12.2015

Complexul Zathureczky Berta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu
voluntari în temeiul art. 9 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea
activității de voluntariat în România.
AcŃiunile bazate pe voluntariat în domeniul asistenŃei sociale a persoanelor
vârstnice sunt deosebit de valoroase pentru Complexul Zathureczky Berta.
Activitatea voluntarilor nu este un substitut pentru munca angajaŃilor sau o formulă
alternativă la aceasta, ci are implicaŃii pozitive în buna desfăşurare a activităŃii la
nivelul instituŃiei şi, în acelaşi timp, reprezintă o oportunitate pentru voluntari de a
dobândi experienŃa profesională şi/sau în specialitate, în funcŃie de tipul activităŃii,
dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.
Specificul instituŃiei oferă o gamă variată de activităŃi pentru persoanele
interesate să desfăşoare activităŃi de voluntariat.
Persoanele

interesate

de

prestarea unei activităŃi

de

voluntariat

în

cadrul

Complexului Zathureczky Berta, vor depune o cerere care va fi însoŃită de
următoarele documente:
- copie certificat de naştere;
- copie CI/paşaport, după caz;
- copie certificat de căsătorie, după caz ;
- curriculum vitae – semnat şi datat ;
- copii documente de studii/calificare relevante pentru desfăşurarea activităŃii de
voluntariat;
- adeverinŃă medicală, eliberată de către medicul de familie al solicitantului, care să
ateste că este apt de muncă;
- cazier judiciar – în original, valabil la data depunerii;
- acord scris părinte/reprezentant legal, după caz, şi copie acte care atestă calitatea
de părinte/reprezentant legal.
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Cererea şi documentele anexate se vor depune la Compartimentul MRU din
cadrul Complexului Zathureczky Berta.
Date de contact:
Jud. Covasna, loc.Sf.Gheorghe, B-dul Grigore Bălan, nr.31, nr. tel.: 0267-352723
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Nr.inregistrare:_____________

Se aprobă,
Director
Către,
Conducerea Complexului Zathureczky Berta,

Subsemnatul/a_________________________________, cu domiciliul stabil în
localitatea _____________________ str. _____________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ ap
______ jud. __________________, rezidenta în localitatea ________________________ str.
________________ nr.____ bl._______ sc.______ ap___ jud.________________, identificat/a cu
__ seria ____ nr. _________, CNP _________________________, telefon ___________________,
e-mail
_________________________,
elev/student/angajat
la
_____________________________________ reprezentat/a legal prin ____________________ in
calitate de _____________________ solicit prin prezenta aprobarea efectuării activităŃii de
voluntariat în cadrul Căminului Zathureczky Berta Otthon..
Solicit sa desfăşor activitatea de ________________________________________________
(se va indica natura postului)
la nivelul _____________________________________________________________________.
Activitatea o voi desfăşura în perioada __________________, ___ zi/ zile pe
săptămână,
______ore pe zi, în zilele de ______________________________, în
intervalul orar_____________.
Anexez la prezenta următoarele documente:
□ copie certificat de naştere;
□ copie CI/paşaport, după caz;
□ copie certificat de căsătorie, dupa caz ;
□ curriculum vitae – semnat şi datat ;
□ copii documente de studii/calificare relevante pentru desfăşurarea activităŃii de
voluntariat;
□ adeverinŃă medicală, eliberată de către medicul de familie al solicitantului, care să
ateste că este apt de muncă;
□ cazier judiciar – în original, valabil la data depunerii;
□ acord scris părinte/reprezentant legal, după caz, şi copie acte care atestă calitatea de
părinte/reprezentant legal
Data: ____________

Semnătura solicitant
________________
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