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Zmluva o bezodDlatnom Doskvtnutí dobrovol'níckei. r)omoci

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 údaje dobrovol'níka:

Meno a priezvisko:   Pavlína  Krivjančinová

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   dobrovol'níka:    Dobrovol'ni'k   bude   vykonávat'   overenie   obsahu    publikácie
Spracovanie   vlny   na   trase   valašskej   kultúry"  v praxi   pred   jej   vydaním   pri   remeselných

workshopoch  na  podujatiach  v rámci  iniciati'v  zdola.  Práce  budú  spojené  so  zabezpečením
remeselných  workshopov pre  deti  počas  podujati' "lniciatí`/y zdola"  organizovaných  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: Ladomi'rov (18.8.2018), Snina  (16.9.2018)

3. čas vykonávania dobrovorni'ckej služby dobrovorni'kom: 18.8.2ois a i6.9.2oi8

Presný rozsah prác tvorí pri'lohu zmluvy

4. Vyči'slenie  hodnoty práce: Hodinová mzda dobrovorni'ka je vyči'slená na   10,-€

5. Pokrytie výdavkov:
Dobrovorni'cka práca je vykonávaná bezodplatne.

Projekt „Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskelio rondu regíonálneho 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 dobrovol'ni'ckej práce lektora

2.   Organizačne a materiálne zabezpečiť program

3.   Dbať o bezpečnost' dobrovol'ni'ka

7. Práva a povinnosti dobrovorni'ka:

Práva:

1.    lnformovaťsa o činnosti DO FÉNIX;

2.    lnformovat'sa o stave príprav na workshop;

3.    Vyžiadať si  materiály na pri'pravu workshopov

Povinnosti:

1.   Dbat` o bezpečnost' detí počas workshopu;

3.   Pomáhat' pri  realizácii workshopu;

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

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

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

potvrdeni'm.

V Snine dňa  16.07.2018
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subjekt, pre ktorý je dobri

práca vykonáva ná

ornícka

Projekt „Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regioná]neho rozvoja.
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Príloha k zmluve o bezodDlatnom Doskvtnutí dobrovorníckei Domoci

Meno a priezvisko dobrovol'níka:  Pavlína Krivjančinová

Rizsahhodfn:

Deň počet hodi'n Podpis dobrovol'níka

18.08.2018 2

16.09.2018 2

Celkový počet hodín: 4 Hoďnota: 40,-€

Podrobné informácie o vykonávanej dobrovol'níckej činnosti:

Dobrovol'nícka      činnost'      bola      vykonávaná      dobrovol'níkom      pre      prijímatel'a
dobrovol'níckej    činnosti.    Spočívala   vo   vykonávaní   overenia    obsahu    publi.kácíe
Spracovanie   vlny   na   trase   valašskej    kultúry"   v praxi    pred   jej   vydam'm    prí

remeselných   workshopoch    na   podujatiach   v rámci   iníciatív   zdola.    Práce   boli
spojené   so   zabezpečením    remeselných   workshopov   pre   deti    počas    podujati'
''lniciatívy   zdola"   organizovaných   v   rámci    Programu    cezhraničnej    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'ni'cka    činnosť    prispela    k nadobudnutiu    resp.     rozvoju    tzv.     mákkých
zručnosti'.    lšlo    o rozvoj    komunikačných,    organizačných    a riadi.aci.ch    zručnosti'.
Dobrovol'ni'k bol neustále konfrontovaný s novými  poži.adavkami členov ti'mu a tak sa
naplno prejavila a rozvíjala jeho flexibilita v konaní.

V   Sni.ne dňa   16.09.2018 {=?
t)etská  organizácia  Fénix,  o.z.

Územná  orgariizácia  Siiina
Gagaringva  1559/4

H"nma

Projekt „Trasa valašskej kultúr`/` je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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