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DOHODA O DOBROVOLNICTVÍ
Dílna Eliáš
Eliášova 20, 160 00 Praha 6
IČO: 26517132
zastoupená Ing. Tomášem Brychtou
(dále jen „dílna“)
a
.............................................
narozen(a): ...............................
bytem: ...........................................................
(dále jen „dobrovolník“)
uzavírají tuto dohodu:
1. Přijetí dobrovolníka
Obě strany se dohodly, že dobrovolník bude od ............... do ................ působit
v o.s. Dílna Eliáš, které poskytuje sociální službu Keramická dílna Eliáš (sociální
rehabilitace pro osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením).
Předpokládaný rozsah spolupráce je .....................................................
Náplní práce dobrovolníka bude zejména:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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2. Povinnosti dílny
Dílna je povinna vytvořit vhodné podmínky pro činnost dobrovolníka na pracovišti
a poskytnout mu potřebné vybavení k práci.
Dílna je povinna ustanovit pověřeného zaměstnance, který dobrovolníka zaškolí.
Dílna se zavazuje řídit se stanovami Dílny Eliáš, provozním řádem, Standardy
sociálních služeb a zákonem o sociálních službách.
Dílna se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích dobrovolníka a
jednat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.)
3. Povinnosti dobrovolníka
Dobrovolník je povinen seznámit se s provozním řádem Keramické dílny Eliáš
a dodržovat jeho ustanovení.
Dobrovolník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech získaných informacích
o klientech služby a o interních informacích Keramické dílny Eliáš. Mlčenlivost
nezaniká ukončením spolupráce.
Dobrovolník dbá o vlastní bezpečnost a poslouchá pokyny pracovníků dílny.
Dobrovolník se zavazuje, že nebude jménem o.s. Dílna Eliáš ani sociální služby
Keramická dílna Eliáš samostatně vystupovat a jednat.
Dobrovolník se zavazuje informovat poskytovatele o všech závažných skutečnostech
týkajících se svého zdravotního stavu, popř. zahájeného trestního stíhání.
Dobrovolník se dostavuje se do keramické dílny v domluveném čase.
7. Ukončení platnosti dohody
Tato smlouva se uzavírá na dobu ne/určitou. (zaškrtněte)
Dobrovolník může dohodu ukončit kdykoliv, ukončení však musí nahlásit dostatečnou
dobu před vlastním výkonem dobrovolnické činnosti tak, aby Keramická dílna Eliáš
a její klienti nedošli újmy.
Dílna může dohodu ukončit s okamžitou platností, pokud dojde k porušení provozního
řádu dílny zvláště hrubým způsobem.
Dílna může dohodu ukončit s okamžitou platností, pokud dále není schopna
z provozních, odborných nebo finančních důvodů provozovat svoji činnost a přijímat
dobrovolníky.
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8. Další ustanovení
1)
Dobrovolník byl seznámen bezpečnostními a požárními předpisy dílny a
s návodem k obsluze elektrických spotřebičů a nástrojů, se kterými bude při své činnosti
v dílně pracovat.
2)
Dobrovolník tímto uděluje souhlas Dílně Eliáš k použití (zaškrtněte, s čím
souhlasíte):

□
□

svých fotografií (případně video či audio záznamů)
svého křestního jména

pro účely propagačních a informačních materiálů dílny, a to v tištěné i elektronické
podobě, na webových stránkách dílny, ve výročních zprávách, tiskovinách a informačních
materiálech a videích.
Dílna Eliáš se zavazuje používat pouze taková vyobrazení, na kterých není dobrovolník
znázorněn v urážlivé, ponižující nebo jinak nepřípustné podobě. Souhlas není časově
omezen a jeho účinky trvají do odvolání.
3)
Dobrovolník má zájem o zasílání informací, pozvánek atd. z Keramické dílny Eliáš
a souhlasí se zařazením uvedeného emailu do kontaktních adres dílny. Zaškrtněte, s čím
souhlasíte:

□
□

ano
ne
Kontaktní email dobrovolníka: ...............................................................

4)
Dobrovolník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v této
dohodě pro potřeby dílny. Uvedené údaje budou užívány pouze pro potřeby poskytování
sociální služby a v rámci zákonné povinnosti vykazovat data o sociální službě.
10. Závěrečná ustanovení
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Praze dne .....................

.............................................
dobrovolník

...............................................
za Dílnu Eliáš Ing. Tomáš Brychta

