Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU
ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH
W dniu 01.09.2018r. w Wadowicach, pomiędzy:
Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” z siedzibą w Wadowicach,
reprezentowanym przez :
- Bogumiła Jończyk – Prezes Zarządu
- Jarosław Jakubiec – Członek Zarządu
zwanym w dalszej części Korzystającym,
a............................................................................................................, PESEL ..........................................................,
adres zamieszkania: ......................................................................................................................................................,
Telefon: ……………………………………,
zwaną/ym w dalszej części Wolontariuszem,
zostało zawarte porozumienie następującej treści:
§1
1. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:


Pomoc w prowadzeniu zajęć organizowanych dla podopiecznych Stowarzyszenia



Pomoc w organizacji imprez /wycieczek dla podopiecznych Stowarzyszenia



Pomoc w działaniach promocyjno- informacyjnych Stowarzyszenia



Inne prace zlecone w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia
§2

1.

Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień 01.09.2018r., a zakończenie
do dnia 31.08.2019r.

2.

Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontarystycznym,
które ma charakter bezpłatny.

3. Miejscem wykonywania czynności będą lokale użytkowane przez Stowarzyszenie/ teren imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie.
§3
1.

Korzystający zobowiązuje się do zwrotu wolontariuszowi wydatków, które ten poczynił w celu należytego
wykonania świadczenia w tym koszty podróży służbowych.
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2. Zwrot wydatków o których mowa w pkt. 1 §3 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza
stosownego rozliczenia miesięcznego wraz z dowodami poniesionych wydatków w następującym zakresie:
-bilety środków komunikacji i inne, uzgodnione wcześniej ze Stowarzyszeniem
3. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.
§4
1. Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
 Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście
 Wolontariusz uczestniczy w zajęciach zgodnie z grafikiem, a swoją nieobecność zgłasza prowadzącemu
zajęcia bądź opiekunowi wolontariuszy
 Wykonuje swa prace zgodnie z poszanowaniem godności osobistej uczestników i ogólnych zasad
współdziałania w grupie
2.

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego
porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych:

 danymi personalnymi dzieci i pracowników
 z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.
§5
1. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia o
wykonaniu świadczeń przez wolontariusza . Zaświadczenie powinno zawierać informacje o zakresie
wykonywanych świadczeń.
§6
1. Wolontariusz upoważnia Korzystającego, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, zarówno podczas
wykonywania świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w celach
niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań
telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla
celów promocji i propagowania celów i działalności Korzystającego i/lub wykorzystywania do zbierania
funduszy na wsparcie tych celów i działalności.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Za wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§8
1. Porozumienie może być rozwiązane przez każda ze stron bez wypowiedzenia z ważnych przyczyn, za które
uważa się: choroby, problemy rodzinne, sytuacje losowe.
2. Wszystkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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KORZYSTAJĄCY

WOLONTARIUSZ

………………………………………………

………………………………………

JEŚLI DOTYCZY - ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
* NA PRACĘ WOLONTARIACKĄ OSOBY NIELETNIEJ
Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów:
..........................................................................
..........................................................................
* W przypadku istnienia jednego tylko prawnego opiekuna należy dopisać: „Jedyny opiekun dziecka”
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