KWESTIONARIUSZ INSTRUKTORA ROYAL RANGERS POLSKA
p

Uwaga: Wypełnienie Kwestionariusza nie zwalnia Instruktora od wypełnienia Deklaracji Członkowskiej RRP.

……………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko instruktora

Informacje pomocne w doborze funkcji w RRP:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Zawód wyuczony

Zawód wykonywany

Biegła znajomość języka obcego: ……………………………………………………………………………………………………
Moje pasje i hobby pomocne w służbie RRP:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rozpoznaję swoje predyspozycje do pracy z grupą wiekową:
odkrywcy 6-9

zwiadowcy 10-13

wędrownicy 14-17

dorośli

Znam i akceptuję Statut, Regulaminy i Instrukcje RRP a w szczególności: Deklarację
Doktrynalną RRP i Zasady Rozwoju Duchowego w RRP oraz stosuję w życiu biblijne normy
moralności chrześcijańskiej.

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

Data i miejsce

Czytelny podpis Instruktora

REKOMENDACJA INSTRUKTORA ROYAL RANGERS POLSKA
p

Uwaga: Instrukcja na następnej stronie.

Zapoznałem się z Kwestionariuszem Osobowym Instruktora i przeprowadziłem rozmowę dotyczącą
rekomendacji wolontariusza do służby w RRP na podstawie załączonej Instrukcji.
Na podstawie uzyskanych przeze mnie informacji, świadomy odpowiedzialności, niniejszym
rekomenduję wyżej wymienioną osobę do służby w RRP.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kościół i pełniona funkcja osoby duchownej

…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby duchownej

…………………………………………………………………
Data i czytelny podpis
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Instrukcja dotycząca rozmowy w sprawie Rekomendacji do służby w RRP:
● Dane zawarte w Kwestionariuszu są poufne i znajdują się w wyłącznej dyspozycji Kwatery Głównej RRP.
● Druk należy wypełnić własnoręcznie długopisem lub piórem, drukowanymi literami.
● Kwestionariusz powinien być wypełniony w sposób kompletny razem z Rekomendacją.
● Kwestionariusz należy przekazać do przeczytania osobie duchownej wystawiającej rekomendację do służby w RRP.
● Poniżej znajdują się pytania, które należy zadać podczas rozmowy, na podstawie której osoba duchowna wystawia
rekomendację.
● Kwestionariusz należy wysłać do Kwatery Głównej RR.

Istotne pytania dotyczące motywacji i predyspozycji do służby w RRP:
1. Czy byłeś/aś zaangażowany/a w przeszłości w służbę wśród dzieci i młodzieży? Jeśli tak, to
w jaką, kiedy i jak długo?
2. Co motywuje Cię do służby w RRP?
3. Jakie rozpoznajesz u siebie obdarowanie? Przywódcze, organizacyjne, duszpasterskie,
ewangelizacyjne, nauczycielskie, inne? Czym chcesz się zajmować w pracy w szczepie?
4. Jaką postawę będziesz zajmować w szczepie: dominującą, wspierającą, tworzącą dobrą
atmosferę, konfliktową, kontrolującą, kreatywną, wycofaną? Czy będziesz potrafić
współpracować z pozostałymi instruktorami ze szczepu?
5. Które z twoich cech charakteru (można wykorzystać zamieszczone poniżej) będą Ci pomagać,
a które przeszkadzać w służbie? Jakimi cechami powinien się charakteryzować Instruktor
pracujący z dziećmi i młodzieżą?
towarzyski

uprzejmy

oszczędny

powolny

kontaktowy

ostry

niepunktualny
troskliwy
uczynny

czuły

obojętny
niedokładny

energiczny

wesoły

punktualny
zawzięty
cierpliwy
zasadniczy
życzliwy

nieufny
śmiały
silny

twardy

pewny siebie

rozrzutny

wycofany

niecierpliwy

rozsądny

dobroduszny

niezdecydowany
nietolerancyjny

oddany

zamknięty

surowy

nieśmiały
szczery

posępny

delikatny

wytrwały
wizjoner

gwałtowny

niedbały
skryty
wrażliwy

Istotne pytania z życia osobistego do zadania podczas rozmowy:
1. Czy byłeś/aś karany/a za przestępstwo? Czy toczy się przeciwko Tobie postępowanie karne?
2. Czy popełniłeś/aś kiedykolwiek przestępstwo na tle seksualnym,(molestowanie, pornografia,
pedofilia, gwałt itp.)?*
3. Czy kiedykolwiek zdiagnozowano u Ciebie chorobę psychiczną? Jeśli tak - opisz problem,
podaj diagnozę lekarzy i stan obecny.
4. Czy byłeś/aś lub jesteś związany/a nałogiem np.: alkohol, nikotyna, narkotyki, środki
psychotropowe, inne?
5. Czy byłeś/aś lub jesteś w nieudanym związku małżeńskim? Jeśli tak - podaj powód
separacji/rozwodu lub główny problem konfliktu małżeńskiego.
6. Czy byłeś/aś lub jesteś zaangażowany/a w związek homoseksualny?
7. Czy zmieniłeś/aś płeć lub jesteś w procesie zmiany płci?

*

Pozytywna odpowiedź na to pytanie wyklucza wystawienie rekomendacji do służby RRP.
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