Dohoda o dobrovolnické činnosti
Příloha standardu kvality sociální služby č. 9

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Se sídlem:
Sportovní 432, 664 84 Zastávka
Zastoupená: PhDr. Jiří Altman
IČ:
212 773
(dále jen "zaměstnavatel")
pan (paní):
narozen:
bydliště:
tel:
(dále jen "dobrovolník")
uzavírají tuto dohodu
I
Vymezení činnosti
1.

Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu (vypsat které dny, jak často)

2.

Místem výkonu dobrovolnické služby je sídlo zaměstnavatele, případně jiné místo
stanovené zaměstnavatelem, kde se realizují činnosti s klienty zaměstnavatele.

3. Předmětem dobrovolnické služby jsou návštěvy klientů spojené s rozhovorem,
předčítáním knih a časopisů, hraní společenských her, doprovod na procházce, napsání
dopisu a další aktivity vyplňující volný čas klientů. Může jít i o aktivizační činnosti pod
vedením aktivizační pracovnice zaměstnavatele.
4. Nebude vykonávat práce a služby, které jsou obsahem pracovní náplně obsluhujícího
personálu a na které nemá kvalifikaci.
II.
Zaměstnavatel
1. Zaměstnavatel zajistí dobrovolníkovi podmínky a prostředky podle skutečné potřeby
vyplývající z předmětu dobrovolnické služby dobrovolníka.
2. Zaměstnavatel seznámí dobrovolníka s podrobnostmi činností, které bude vykonávat
a stanoví zaměstnance, pod jehož vedením bude dobrovolník činnosti vykonávat.
3. Zaměstnavatel umožní dobrovolníkovi během výkonu dobrovolnické služby stravování za
stejných podmínek jako svým zaměstnancům s výjimkou příspěvku z FKSP.
III.
Dobrovolník
1. Dobrovolník se zavazuje k účasti na školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
2. Dobrovolník prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily
vykonávat dobrovolnickou činnost u zaměstnavatele.

Dotazník zájemce o dobrovolnictví v Domově pro seniory Zastávka

3. Dobrovolnickou službu dobrovolníka může vysílající organizace předčasně ukončit
z obdobných důvodů, ze kterých je možno ukončit pracovní poměr zaměstnance
v pracovním poměru podle zákoníku práce. Výkon dobrovolnické služby v takovém
případě končí uplynutím 3 dnů po písemném oznámení zaměstnavatele dobrovolníkovi, že
se předčasně ukončuje jeho dobrovolnická činnost.
4. Dobrovolník se zavazuje neprodleně oznámit změnu svých kontaktních adres a telefonů.
5. Dobrovolník souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou použity pro vnitřní
potřebu zaměstnavatele, zejména k evidenčním a statistickým účelům.
6. Svou činnost vykonává dobrovolník bezplatně, tj. bez nároku na jakoukoliv finanční
odměnu.
7. Dobrovolník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se klientů
zaměstnavatele, které se při své činnosti dozvěděl.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je pořízena ve dvou vyhoveních, z nichž po jednom obdrží obě smluvní
strany.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni či
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Zastávce dne _________________________

dobrovolník

zaměstnavatel

