Dohoda o činnosti dobrovolníka
Sociální služby Pačlavice, p. o.
Pačlavice 6, 768 34 Pačlavice
IČO: 750 79 771
Statutární zástupce: Ing. Radek Jaroš
(dále jen organizace)
a

Jméno a příjmení dobrovolníka:
Datum narození:
Bydliště:
(dále jen dobrovolník)
se dohodli na těchto podmínkách činnosti dobrovolníka v příspěvkové organizaci Sociální
služby Pačlavice, p. o.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Web:
Email:

Tato dohoda se uzavírá na dobu: ...................................................................................................
Činnosti bude dobrovolník vykonávat konkrétně v těchto časových obdobích: ............................
Rámcově dohodnutý obsah dobrovolnické práce: ...........................................................................
Organizace se zavazuje umožnit dobrovolníkovi vykonávat činnosti dle této dohody, pokud tomu
nebrání objektivní důvody.
Organizace se zavazuje vytvořit dobrovolníkovi podmínky pro bezpečný a bezproblémový výkon
jeho činnosti.
Organizace se zavazuje poskytnout dobrovolníkovi v souvislosti s jeho činností zázemí v zařízení
včetně hygienického zázemí, možnost specializovaného profesního rozvoje, získání praktických
zkušeností z práce se seniory a lidmi s mentálním postižením, odborné materiály a pomůcky
potřebné k výkonu činnosti, profesionální podporu zaměstnanců a na vyžádání potvrzení o
činnosti dobrovolníka.
V případě, že se prokáže, že organizace, její zaměstnanci či klienti způsobili škodu na zdraví nebo
majetku dobrovolníka během jeho činnosti v zařízení, bude organizace povinna tyto škody
napravit uvedením do původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše.
Dobrovolník se zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany, se kterými byl
seznámen při školení bezpečnosti práce.
Dobrovolník se zavazuje provádět své činnosti tak, aby nezpůsobil organizaci, jejím
zaměstnancům a klientům žádnou újmu na zdraví a majetku.
Dobrovolník bere na vědomí, že nemá ze strany organizace nárok na odměnu za provedené
činnosti, ani na úhradu cestovních nákladů a dalších výdajů.
Dobrovolník je povinen zachovávat mimo organizaci mlčenlivost o osobních a citlivých údajích
zaměstnanců a klientů, které se během svého působení v organizaci dozvěděl, a to jak během
platnosti této dohody, tak i po jejím skončení a nikomu neoprávněnému tyto údaje nesdělovat.
V případě, že se prokáže, že dobrovolník při své činnosti způsobil organizaci, klientům nebo
zaměstnancům škodu na zdraví nebo majetku, bude povinen tyto škody napravit uvedením do
původního stavu, nebo je finančně odškodnit až do prokázané výše.
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13. Platnost dohody končí uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena, před uplynutím lhůty ji může
zrušit jak organizace, tak dobrovolník na základě ústního oznámení, které zástupce organizace
zaznamená na uzavřenou dohodu o činnosti dobrovolníka včetně dne, ke kterému dohoda
pozbývá platnosti.
Tato dohoda se vyhotovuje dvojmo, každá strana obdrží jeden originál.
Na důkaz toho, že tato dohoda odpovídá svobodné vůli obou zúčastněných stran a že byla
uzavřena vážně a srozumitelně se připojují podpisy.

V Pačlavicích dne …………………………………
………………………………………………..
Podpis zástupce organizace

Web:
Email:

socialnisluzby.obecpaclavice.cz
socialnisluzby@obecpaclavice.cz

………….…………………………….
Podpis dobrovolníka
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