




Smlouva o výkonu praxe/odborné stáže/výzkumu v programu Pět P/3G
(uzavřená dle § 5 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů)

uzavřená mezi smluvními stranami
Občanské sdružení HESTIA – Národní dobrovolnické centrum (PhDr. Jiří Tošner)
Program Pět P, 3G – Anděl
se sídlem: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
Tel.: 728 006 514; E-mail petp@hest.cz, 3g@hest.cz
zastoupené: Radkou Koutovou a Monikou Caudrovou – koordinátorkami programu Pět P/3G
(dále jen „HESTIA – NDC“)
a
(jméno a příjmení): ………….…………………………nar..............................……………………………...
adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………...……………..
škola/zaměstnavatel/výzkumník………………………………………………………………………………
(dále jen druhá smluvní strana)
Cíl:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek organizace HESTIA, o.s. umožnit druhé smluvní straně za níže
stanovených podmínek výkon praxe/odborné stáže/výzkumu a dále závazek druhé smluvní strany
vykonávat svou činnost svědomitě, pečlivě, bez nároku na odměnu a se zachováním důvěrnosti informací.

II. Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je úprava základních práv a povinností účastníků této smlouvy v rámci spolupráce na
programu Pět P/3G s cílem poskytnout druhé smluvní straně potřebné informace a zároveň zajistit bezpečí
pro klienty (děti a rodiny) i pro dobrovolníky programu a jejich práci.

HESTIA – NDC přijímá druhou smluvní stranu jako ………………………………programu Pět P/3G.
Dne přijetí: ………………; Den ukončení ……………………; Rozsah/počet hodin……………………..
Souhlasím, že HESTIA - NDC může použít fotografie a videozáznamy, na nichž jsem zachycen, pořízené
v rámci programu pro všeobecnou prezentaci (www stránky, propagační letáky, výroční zprávy, média - TV
apod.) programu Pět P a HESTIA – NDC, a to i po skončení této dohody. HESTIA - NDC uvede pouze mé
křestní jméno.
ANO
NE

Programy HESTIA podporují: Hlavní město Praha, Městské části Praha 2, 3, 5, 9, 10 a 11, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, společnosti Veolia Voda Česká republika, ETELA, Vodafone.
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III. Podmínky pro účast
Smluvní strany se dohodly na následujících otázkách takto:
- rozsah poskytovaných informací druhé smluvní straně je v kompetenci koordinátora či garanta
programu;
- účast na jednáních programu, supervizích apod. druhé smluvní strany je možná pouze se souhlasem
všech zúčastněných;
- vždy je třeba dbát zvýšené ochrany klientů (dětí a jejich rodin) a dobrovolníků – používat pouze
informace bez osobních dat, statistické údaje, obecné rozpočtové údaje, apod. (míru bezpečného
zobecnění posuzuje individuálně koordinátor programu)
- pokud je součástí činnosti druhé smluvní strany jakýkoli písemný či veřejný výstup, vždy je třeba
předem jeho schválení koordinátorem/garantem programu a daný výstup zůstane v kopii pro potřeby
organizace HESTIA
- nezbytnou součástí smlouvy je závazek mlčenlivosti druhé smluvní strany;
- důvody, za kterých lze smlouvu s druhou smluvní stranou okamžitě ukončit jsou: porušení závazku
mlčenlivosti, neplnění povinností (např. opakovaně nechodí včas, neplní dané úkoly), důležité
osobní či zdravotní důvody na straně druhé smluvní strany; podstatná změna podmínek výkonu
stáže/praxe/výzkumu a organizační důvody na straně organizace;
- pokud práce druhé smluvní strany dodrží všechny výše uvedené podmínky dohody, obdrží na
vlastní žádost osvědčení o počtu absolvovaných hodin svojí činností.

V. Závěrečná ustanovení
Platnost dohody zaniká buď uplynutím doby, dále dohodou nebo výpovědí či okamžitou
výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpověď a dohoda může být písemná nebo ústní, přesto bude o
tomto proveden záznam.
V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se strany řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, popř. zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník)
v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy.
Dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, po jednom z nich obdrží druhá smluvní strana a
zástupce HESTIA – NDC.
Případné změny dohody jsou možné po projednání a souhlasu obou zúčastněných stran. Veškeré
změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu.
Přílohy:
č. 1
Závazek mlčenlivosti

V Praze dne ………………………

Podpis …….………...………………………..
Zástupce HESTIA – NDC ……………………
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ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI
Jméno a příjmení…………………………………………………………………….
nar.:
Zavazuji se:
1) Zachovávat úplnou mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde během svého působení
v programu Pět P/3G do styku. Jde především o tyto informace:
 všechny informace týkající se dětí a rodin v programu (jejich osobních údajů, zdravotního
stavu, majetkových poměrů apod.),
 informace získané ze supervizních schůzek, a to i skutečnosti týkající se dobrovolníků,
 informace týkající se právních a jiných svěřených dokumentů,
 celkové know how programu
2) Neposkytovat sdělovacím prostředkům, právnickým ani fyzickým osobám žádné informace o
činnosti HESTIA, o. s. a jejích programech bez dohody s koordinátorem programu, s výjimkou
obecných informací o cílech organizace a programů. V případě zájmu odkázat na koordinátora
programu.
3) Chránit veškerou dokumentaci programu před zneužitím.
Beru na vědomí, že:
1) Touto mlčenlivostí jsem vázán vůči všem dalším organizacím a osobám. Výjimku tvoří situace,
kdy je každému občanu uložena ze zákona oznamovací povinnost. V takovém případě, nehrozí-li
okamžitá újma dítěti kvůli prodlení, musí být skutečnost předem konzultována s koordinátorem a
dalšími odborníky programu a společně nalezen nejpřijatelnější způsob, který ochrání zájmy
dítěte.
2) Mlčenlivost nezaniká ukončením dohody o spolupráci na programu Pět P, ani ukončením výkonu
činnosti samotné.
3) Pouze koordinátor programu může rozhodnout o tom, která z informací může být uvolněna a
komu poskytnuta (týká se například informací pro školení, supervizní semináře, diplomové práce
apod., vždy je ale třeba dbát zvýšené ochrany klientů – používat pouze statistické údaje, bez
osobních dat, změna pohlaví atd.).
4) Porušení závazku mlčenlivosti může být důvodem k okamžitému ukončení spolupráce na
programu Pět P.
5) Pokud je porušení závazku mlčenlivosti porušením povinností plynoucích se zákona
č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, jedná se o správní delikt a v tomto případě se
postupuje dle § 44 - 46 zákona č.101/2000Sb.
V Praze dne …………………………..

Podpis …………………………………

