
ASES
ALIANCE HVĚZDNÝCH SEMEN

DOTAZNÍK OSOBNÍCH A PROFESNÍCH SCHOPNOSTÍ

a) Země původu a Země pobytu (jestli je to odlišné)

b) Stát, Oblast a Kraj

c) Jméno

d) Identifikační číslo národního dokumentu  (OP, Pas)

e) Pohlaví a Věk

f) Elektronická pošta a Skype (co máte)

g) Číslo na WhatsApp

h) Profese a zařazení, funkce (úroveň vzdělání)

i) Jiné osobní schopnosti a studia

j) Považujete se za člověka emocionálního, mentálního 
nebo duchovního? Proč?

k) Jakým způsobem by se Vám líbilo spolupracovat na 
projektech?
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l) V rámci jakých témat nebo typů projektů by se ti líbilo 
spolupracovat?

m) Kolik času by jsi mohl věnovat oblastem Ases týdně?

n) Máš nějakou vlastní myšlenku nebo vlastní projekt, 
který by jsi mohl sdílet nebo rozvíjet formou společné 
spolupráce? V jaké úrovni vývoje se tento projekt 
nachází ?

o) Jaké typy projektů si myslíš, že jsou nyní ty 
nejdůležitější v tvé vlastní zóně vlivu ?

p) Považuješ se za osobu, která má dobré kontakty ve 
Tvé zóně vlivu? Považuješ sama sebe za 
“usnadňovače” nebo “toho kdo dosahuje svých cílů”? 
V jaké oblasti poznání nebo schopností by jsi mohl být 
speciálně užitečný?

q) Máš nebo měl jsi někdy zkušenosti s vyjednáváním 
povolení a licencí a/nebo vztahy s místními autoritami 
nebo místní administrativou na úrovni projektů a 
návrhů?

Moc zdravíme všechny!

Cílem tohoto dotazníku je orientovat se na osobní a profesní profil účastníků 
platformy ASES pro lepší identifikaci dovedností a dostupnost přihlášených 
osob. Tento dotazník bude použit k zasílání pozvánek k možné účasti v 
Pracovních Komisích a bude postoupen Oblastním Koordinátorům ke 
koordinaci nejoptimálnějšího přidělení lidských zdrojů pro úkoly místních 
pracovních skupin. S osobními údaji bude nakládáno jako s důvěrnými a budou 
použity výslovně pro zde popsaná použití.
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ: Vyplňte údaje, které považujete za vhodné, 
ponechte prázdné ty, které nevyhovují vašim okolnostem, zaznamenejte 
soubor s vaším jménem a zemí původu (EmillioEspaña.doc; 
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VlastislavRepůblicaCheca.doc ..etc) a zašlete jej na tuto adresu níže a do 
předmětu zprávy vepište toto (španělsky): “Perfil personal Ases”  (= „Osobní 
profil Ases")

alianzadesemillasestelares@gmail.com

Děkujeme za spolupráci a důvěru.
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