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Zmluva o bezodDlatnom Doskvtnutí dobrovol'níckej pomoci

Subjekt, pre ktorý dobrovornícku činnost' dobrovol'ník vykonáva:
Názov:                  Detská organizácia  FÉNIX, o.z.,  Úo snina

Adresa:               Gagarinova l559/4, 069 01 Snina

lčo :                    17310920 012

DIČ:                       2021742965

identifikačné údaie dobrovolhíka:

Meno a

Rodné čl

Číslo OP

Trvav p(

uzatvárajú túto
Zmluvu  o bezodplatnom poskytnutí dobrovorníckej pomoci.

Predmetom  zmluvy je  bezodplatné  poskytnutie  pomoci  dobrovorni'ka  subjektu,  pre  ktorého
dobrovol'nícku    službu    vykonáva    a    prijatie    tejto    pomoci    zo    strany    tohto    subjektu.

1.   Opis   úloh   dobrovorníka:    Dobrovorni'k   bude   vykonávat'   asistenciu    pri   remeselných
workshopoch,    práce   spojené   so   servisom   podujati'   aso   zabezpečením   ich   správneho
a bezpečného priebehu, bude pomáhat'  pri organizácii a technicko-materiálnom zabezpečeni'
remeselných  workshopov  pre  deti   počas  pobytového  podujatia  "Bačova  škola  remesiel"
organizovanom  v  rámci  Programu  cezhraničnej  spolupráce  lnterreg V-A  Porsko  -  Slovensko
2014-2020 projektu č.  PLSK.01.01.00-18-0068/16 s názvom  "Trasa Valašskej kultúry"
organizovaného  DO  FÉNIX o.z.,ÚO Snina

2. Miesto výkonu dobrovorníckej služby: Vihorlat resort, Sninské Rybníky

3. čas vykonávania dobrovorni'ckej s]užby dobrovorníkom: 23.6. -26.6.20is

Presný rozsah  prác tvori' pri'lohu zmluvy

4. Vyčíslenie  hodnoty práce: Hodinová mzda dobrovorni'ka je vyči'slená na   5,-€

5. Pokrytie výdavkov:
Dobrovol'ni'cka práca je vykonávaná bezodplatne.

Projekt „Trasa valašskej  kultúry" je spolufinancovaný z Eui.ópskeho fondu regionálneho rozvoja.
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6. Práva a povinnosti DO FÉNix

Práva:

1.    DO FÉNIX vyberá zodpovednú osobu, ktorá koordinuje lektorov.

2.    Zasiahnut`   do   činnosti    lektora,   pokiar      by   narušil   štruktúru   programu,   prípadne

nezodpovedal  poslaniu  a cierom  DO  FÉNIX

Povinnosti:

1.  Zabezpečit' materiál na výkon dobrovorníckej práce lektora

2.   Organizačne a materiálne zabezpečiť program

3.   Dbať o bezpečnosť dobrovol'níka

7. Práva a povinnosti dobrovol'ni'ka:

Práva:

1.     lnformovat'sa  o činnosti  DO  FÉNIX;

2.    lnformovat'sa o stave príprav na workshop;

3.    Vyžiadat' si materiály na prípravu workshopov

Povinnostl:

1.   Dbat` o bezpečnost` deti' počas workshopu;

3.   Pomáhať pri  realizácii workshopu;

4.   Riadiť sa pokynmi zodpovednej osoby menovanej DO FÉNIX o.z., ÚO Snina.

8. Dóvody, pre ktoré je možné výkon dobrovorníckej služby predčasne ukončit':
Dobrovorni'cku službu je možné predčasne ukončit' len v prípade vážneho  ochorenia, alebo

vermi vážnych rodinných dóvodov. V oboch prípadoch treba dóvod ukončenia doložit'

potvrdeni'm.

V Snine dňa  12.06.2018

subjekt, pre ktorý je dobro.voínícka

práca vykonávaná

ni,

/    /                 dobrovoíník      7-

Projekt „Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fondu i.egionálneho rozvoja.
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Príloha k zmluve o bezodDlatnom Doskvtnutí dobro\/ol'híckei Domoci

Meno a priezvisko dobrovoťníka: Andrea Čemá

Rozsah hodín :

Podrobné informácie o vykonávanej dobrovol'níckej čínnosti :

Dobrovol'ni'cka      činnost'      bola      vykonávaná      dobrovol'níkom      pre      prijímatel'a
dobrovol'ni'ckej    činnosti.    Spoči'vala   vo   vykonávani'    asistencie    pri    remeselných
workshopoch,   práce   boli   spojené   so   servisom   podujatí   a so   zabezpečením   ich
správneho    a bezpečného    priebehu,    dobrovol'ník    pomáhal        pri    organizácii    a
technicko-materiálnom    zabezpečeni'    remeselných    workshopov    pre    deti    počas

pobytového  podujatia  "Bačova  škola  remesiel"  organizovanom  v  rámcf  Programu
cezhraníčnej   spolupráce   lnterreg  V-A  Pol'sko   -   Slovensko   2014-2020   projektu   č.
PLSK.01.01.00-18-0068/16  s  názvom   'Trasa  Valašskej   kultúry"  organizovaného  DO
FÉNIX o.z.,ÚO  Snina

Nadobudnuté zručnosti dobrovol'níka:

Dobrovol'nícka    činnost'    prispela    k nadobudnutiu    resp.     rozvoju    tzv.     mákkých
zručnosti'.    lšlo    o rozvoj    komuníkačných,    organizačných    a riadiacich    zručnosti'.
Dobrovol'ni'k bol  neustále konfrontovaný s novými  požiadavkami členov ti'mu a tak sa
naplno prejavila a rozvíjala jeho flexibilita v konaní.

V   Snine dňa   28.6.2018

Projekt „Trasa valašskej kultúry`' je spolufinancovaný z Európskelio fondu regionálneho rozvoja.
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