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Dohoda o dobrovoľníckej službe
(uzatvorená podľa § 12 z. č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou )


Strany:

 Organizácia: 

Názov:  		
Sídlo: 			
IČO: 
Štatutárny orgán:
                         

 (ďalej len ,, Organizácia“)


a


Dobrovoľník:

Meno a priezvisko:	    	      		
Dátum narodenia:	
Trvale bytom
Číslo OP:       		
Tel. číslo: 	      	
E-mail:	      

(ďalej len „Dobrovoľník“)

(spolu ako „Strany“)


Článok I. 
Predmet dohody

	Predmetom dohody je úprava práv a povinností medzi Organizáciou a Dobrovoľníkom v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej služby Dobrovoľníka v prospech Organizácie. 



Článok II. 
Povinnosti Organizácie

	Organizácia sa zaväzuje uhradiť Dobrovoľníkovi: 
	cestovné náklady spojené s výkonom dobrovoľníckej služby,
	cestovné náklady pri preprave do miesta trvalého pobytu Dobrovoľníka po ukončení výkonu dobrovoľníckej služby,

náklady spojené so stravovaním Dobrovoľníka po dobu výkonu dobrovoľníckej služby,
náklady na ubytovanie Dobrovoľníka v mieste výkonu dobrovoľníckej služby po dobu výkonu dobrovoľníckej služby,
vreckové vo výške .... EUR
iné ... .

	[Organizácia sa zaväzuje uhrádzať za Dobrovoľníka zdravotné poistenie počas výkonu dobrovoľníckej služby]. V prípade, že sa Organizácia rozhodne hradiť za Dobrovoľníka poistenie, Dobrovoľník si toto poistenie nemusí uhrádzať sám a tento bod je potrebné nechať v dohode (bod 4 v čl. III sa vymaže). 
	Organizácia sa zaväzuje poučiť Dobrovoľníka o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone dobrovoľníckej služby.


	Organizácia sa zaväzuje vyhotoviť Dobrovoľníkovi písomné potvrdenie o trvaní a obsahu dobrovoľníckej služby.


	Organizácia sa zaväzuje vypracovať Dobrovoľníkovi písomné hodnotenie výkonu dobrovoľníckej služby.


	
Článok III. 
Povinnosti Dobrovoľníka

	Dobrovoľník je povinný vykonávať v rámci svojej dobrovoľníckej služby pre Organizáciu nasledovné úlohy:

	...
	...


	Dobrovoľník je povinný informovať Organizáciu o skutočnostiach, ktoré by mohli Dobrovoľníkovi brániť vo výkone dobrovoľníckej služby.


	Počas dobrovoľníckej služby  je Dobrovoľník povinný:
	aktívne vykonávať úlohy v rámci dohodnutej dobrovoľníckej služby, rešpektujúc pokyny Organizácie, 

akékoľvek vlastné aktivity a činnosti pred ich realizáciou prediskutovať s Organizáciou,
	pri výskyte akýchkoľvek problémov informovať kontaktnú osobu v mieste výkonu dobrovoľníckej služby, ktorou je ... ,
rešpektovať všetky usmernenia zo strany  Organizácie ohľadom náplne a spôsobu vykonávania dobrovoľníckej služby,
nepublikovať a nezverejňovať finančné záležitosti týkajúce sa projektov v mieste výkonu dobrovoľníckej služby,
nezverejňovať a nerozširovať informácie dôverného charakteru dobrovoľníckej služby
iné ... .

	[Dobrovoľník je povinný na vlastné náklady uhrádzať za seba zdravotné poistenie.]


	Dobrovoľník je zodpovedný za dodržanie pokynov bezpečnosti pri práci a noriem hygieny, zdravia, odievania sa, správania sa na verejnosti. 


	Dobrovoľník súhlasí s tým, že osobné údaje poskytnuté Organizácii budú použité pre vnútorné potreby, predovšetkým k evidenčným a štatistickým účelom a pre vybavenie poistenia. Túto časť ustanovenia nechať v ods. 6 v prípade, že Organizácia sa zaviaže platiť za Dobrovoľníka zdravotné poistenie.


Článok IV.
Bezodplatnosť dobrovoľníckej služby

Strany sa dohodli, že Dobrovoľník bude vykonávať dobrovoľnícku službu bezodplatne, pričom povinnosti Organizácie vyplývajúce z čl. II. Ods. 1 tým ostávajú nedotknuté.


Článok V.
Miesto výkonu dobrovoľníckej služby

1. Miestom výkonu dobrovoľníckej služby je ... .


Článok VI. 
Trvanie dobrovoľníckej služby        

	Výkon dobrovoľníckej služby začína dňom ... a končí dňom ... . Maximálne môže byť na jeden rok, avšak ak činnosť trvá dlhšie ako jeden rok, môže byť táto dohoda uzatvorená na časové obdobie počas trvania činnosti.

 
	Doba výkonu dobrovoľníckej služby Dobrovoľníkom je ... hodín týždenne. Maximálny pracovný čas: podľa § 85 ods. 5zákonníka práce je to 40 hodín týždenne, pričom Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne.

Spôsob určenia doby výkonu: Znenie tohto ustanovenia je možné zmeniť v závislosti od druhu dobrovoľníckej činnosti (napr. prostredníctvom presného času, vymedzenia konkrétneho druhu činnosti atď.)
	

	Obidve Strany môžu túto dohodu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila druhej Strane.


Článok VII. 
Záverečné ustanovenia

	Dobrovoľník prehlasuje, že dobrovoľnícku službu bude vykonávať  dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a zaväzuje sa pracovať bez nároku na finančnú odmenu.



	Zmeny a doplnky k tejto dohode možno uskutočniť formou písomných dodatkov, ktoré musia odsúhlasiť a podpísať obe Strany.


	Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma Stranami.


	Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých Dobrovoľník a Organizácia obdržia jeden exemplár.  


	Strany prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli a na dôkaz toho ju podpisujú.

	

V ................................ dňa....................		     V ................................ dňa....................
                                                                                
                                       
__________________________			__________________________
Organizácia						Dobrovoľník

