Smlouva o výkonu dobrovolnické služby
při mimořádné události
ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, Praha 5 – Jinonice, IČO: 61388122, zastoupená Mgr.
Josefem Koláčkem, koordinátorem humanitární pomoci
a
Jméno a příjmení: …………………………………………………………..……….…………………….……………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………….……………..
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………….………………………..…….
(dále jen „dobrovolník“)
uzavírají tuto smlouvu o výkonu dobrovolnické služby:
I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vykonávání dobrovolnické činnosti při mimořádných událostech a krizových
stavech.
II. Podmínky pro účast v dobrovolnické službě
1)
Dobrovolník bude vykonávat dobrovolnickou službu od ……………….………. do …………………………..
2)

Místem výkonu dobrovolnické služby je ………………………..………………..………..……………..

3)

Dobrovolník bude pověřen následujícími činnostmi: ……………………………..…………………………………

III. Ustanovení týkající se ADRA o.p.s.
ADRA o.p.s. se zavazuje:
1) Zajistit optimální podmínky pro činnost dobrovolníka a sjednat pojištění pro výkon služby.
2) Seznámit dobrovolníka s právy a povinnostmi, které z výkonu dobrovolnické služby vyplývají.
3) Seznámit dobrovolníka s riziky výkonu dobrovolnické služby.
IV. Ustanovení týkající se dobrovolníka
1) Dobrovolník bere na vědomí, že dobrovolnou činnost vykonává bez nároku na finanční odměnu
a nebude mu poskytováno žádné kapesné.
2) Dobrovolník se zavazuje zachovávat úplnou mlčenlivost o všech skutečnostech týkající se organizace i
osob, se kterými pracuje. V případě zájmů médií bude poskytování informací odkazovat na
koordinátora.
3) Dobrovolník pro výkon své dobrovolnické služby obdržel od vysílající organizace tyto pomůcky:
……………………………………………………………………, které se zavazuje po ukončení dobrovolnické služby vrátit.
4) Podepsáním smlouvy dobrovolník stvrzuje, že v době sjednání smlouvy není proti němu vedeno
trestní řízení.
5) Dobrovolník se zavazuje dodržovat Etický kodex dobrovolníka, který je součástí této smlouvy.
6) Pokud dobrovolník předčasně ukončí výkon dobrovolnické služby z jiných, než zřetele hodných důvodů

je povinen vrátit poměrnou část výdajů vynaložených vysílající organizací na jeho výcvik.
Etický kodex dobrovolníka
Dobrovolník je každý, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch
jiných lidí.
Práva dobrovolníka
právo na aktuální informace
právo požádat o pomoc
právo na odpočinek
právo říci „ne“
právo na ochranné pomůcky
právo na zázemí
právo na kontakt s pověřenou osobou
právo na zpětnou vazbu

Povinnosti dobrovolníka
povinnost dbát pokynů koordinátora
povinnost splnit úkoly, ke kterým se zavázal
povinnost dbát na bezpečnost svou i ostatních
povinnost zachovávat mlčenlivost
povinnost dodržovat pravidla týmové spolupráce
povinnost nezneužívat projevené důvěry
povinnost znát a brát na vědomí své limity

V. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu je možno vypovědět kteroukoliv ze smluvních stran i bez udání důvodů ústně nebo písemně
V ……………………………………… dne: …………………………………

……………………………….……….………….

…………………..………..……………….

ADRA, o.p.s.

dobrovolník

