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DOHODA O SPOLUPRÁCI NA PROGRAMU PĚT P
uzavřeni mezi
Asociací Pět P v ČR
zaregistrované MV ČR pod č.: KS/1-1/47504/01-R
se sídlem: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
kontaktní adresa: Husovo nám. 229, 767 01 Kroměříž
zastoupené statutárním zástupcem: PhDr. Dagmar Cruzovou
IČO: 26537664
(dále jen "Asociace")
a
regionální pobočkou………………..
se sídlem:
zastoupené statutárním zástupcem:
IČO:
(dále jen „pobočka“)
čl. I.
Vymezení programu Pět P
1)
2)
3)
4)

Program Pět P je sociálně preventivní program pro děti postavený na principu
dobrovolného vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem.
Program Pět P v České republice je národní variantou celosvětového mentoringového
programu Big Brothers Big Sisters.
Jednotlivé regionální pobočky Pět P zastřešuje Asociace Pět P v ČR, která je od roku
2001 certifikovaným členem Big Brothers Big Sisters International.
Asociace Pět P v ČR je Národním koordinačním centrem pro všechny regionální
pobočky.
Cíle dohody

1)
2)

Cílem dohody je rozvoj programu Pět P v dalším regionu České republiky pod
metodickým vedením Asociace.
Cílem dohody je vymezení podmínek, za nichž obě smluvní strany budou na programu
Pět P spolupracovat.
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čl. II.
Závazky Asociace
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Asociace se zavazuje podporovat rozvoj programu Pět P ve spolupráci s druhou smluvní
stranou (pobočkou).
Asociace poskytne smluvnímu partnerovi metodiku programu Pět P, včetně potřebných
konzultací a stáží.
Asociace na základě této dohody poskytne smluvnímu partnerovi práva k používání
názvu, loga, metodických a evaluačních materiálů programu Pět P. Název a logo
programu jsou přihlášeny u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranná známka č.
228797, spis. značka 148716.
Asociace se zavazuje zorganizovat minimálně jednou ročně členské shromáždění.
Zástupci Asociace jsou oprávněni se zúčastnit všech aktivit pořádaných druhou smluvní
stranou v rámci programu Pět P.
Asociace je oprávněna zrealizovat tzv. obsahový audit programu Pět P v pobočce po
prvním roce realizace Pět P, a dále na požádání regionální pobočky, či kdykoliv z důvodů
hodných zřetele ze strany Asociace.
čl. III.
Závazky pobočky

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Pobočka se zavazuje realizovat program Pět P ve spolupráci s druhou smluvní stranou.
Pobočka se zavazuje realizovat program v souladu s metodikou programu Pět P,
popsanou v Manuálu programu Pět P.
Pobočka se podpisem této smlouvy stává řádným členem Asociace.
Pobočka se zavazuje na všech materiálech programu Pět P uvádět kromě názvu a loga
programu i logo Asociace. V odůvodněných případech může Výbor Asociace schválit
výjimku.
Pobočka se zavazuje k účasti na členských shromážděních Asociace, pořádaných druhou
smluvní stranou. V případě, že účast není možná, koordinátor pobočky je povinen spojit
se telefonicky či e-mailem s předsedou Asociace.
Pobočka se zavazuje, že pojistí všechny aktivní dobrovolníky programu Pět P pro případ
odpovědnosti pojištěného dobrovolníka za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem,
nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním či ztrátou věci při výkonu činnosti
dobrovolníka.
Pobočka se zavazuje pravidelně dodávat přehled informací, kontaktů a jmen pro
prezentaci na www.petp.cz, popř. pro další účely Asociace.
Pobočka je zodpovědná v případě ukončení či přerušení programu Pět P zabezpečit
osobní data o klientele programu a přestat užívat název a loga programu Pět P
(ochrannou známku) a o těchto krocích neprodleně informovat Asociaci.
Pobočka se zavazuje naplnit a doložit kopií Asociaci alespoň jeden z bodů a) – c)
uvedených níže, a to do 2 měsíců od podpisu této smlouvy.
a) Pobočka si zajistí pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.
b) Pobočka si akredituje program Pět P dle zákona č. 198/2002 Sb.
o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů.
c) Pobočka zaregistruje program Pět P jako sociální službu dle zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to jako Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi dle § 65.
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čl. IV.
Závazky obou smluvních stran
1)

2)

Obě smluvní strany se zavazují, že se budou navzájem informovat o všech skutečnostech
rozhodujících pro realizaci programu Pět P, např. o ukončení realizace Pět P v regionu či
včetně změny kontaktů na obou stranách.
Obě smluvní strany se zavazují, že budou aktivně spolupracovat na dalším kvalitním
rozvoji programu Pět P v regionu.
čl. V.
Koordinátoři programu

1)
2)

3)

Národním koordinátorem programu Pět P za Asociaci je PhDr. Dagmar Cruzová.
Koordinátorem programu za pobočku je:
Jméno a příjmení:
Telefon a e-mail:
Adresa místa realizace Pět P:
V případě změny koordinátora či adresy místa realizace Pět P je pobočka povinna
informovat písemně nebo e-mailem Asociaci.
čl. VI.
Platnost smlouvy, odstoupení a zánik smlouvy
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, je
uzavírána na dobu neurčitou.
2) Asociace je oprávněna písemně odstoupit od této smlouvy, jestliže pobočka závažným
způsobem nebo opakovaně přes upozornění porušuje povinnosti uvedené v čl. III. odst.
2, 4 a 9 smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé
ze smluvních stran.
3) Pobočka je oprávněna písemně vypovědět tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu, přičemž
je povinna tuto skutečnost oznámit Asociaci. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a
počíná běžet dnem následujícím po dni doručení druhé ze smluvních stran.
4) Ukončení dohody je také možné po vzájemné dohodě obou stran, nebo na základě
písemné výpovědi jedné strany s měsíční výpovědní lhůtou.
čl. VII.
Přechodná ustanovení
1) Před uzavřením této smlouvy je pobočka povinna absolvovat školení o cílech,
principech a pravidlech programu Pět P v Národním koordinačním centru Asociace.
2) Pobočka je povinna před uzavřením této smlouvy zajistit materiální i personální oblast
ke zdárné realizaci programu Pět P.
3) Pobočka je povinna minimálně půl roku od uzavření smlouvy být v kontaktu s již
fungující pobočkou Pět P a absolvovat v něm dvoudenní stáž (pobočku určí předseda
Výboru Asociace).
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4) Pobočka je povinna před svým prvním výcvikem dobrovolníků absolvovat jeden
výcvik dobrovolníků v již fungující pobočce Pět P (pobočku určí předseda Výboru
Asociace).
5) Pobočka je povinná se účastnit členského shromáždění Asociace Pět P v nejbližším
možném termínu.
čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích přičemž každá smluvní strana obdrží
po jednom.
2) Tato smlouva nahrazuje Dohodu o spolupráci na programu Pět P uzavřenou mezi
HESTIA, o.s. a pobočkou.
3) Jakékoliv dodatky a změny této dohody jsou platné pouze po projednání oběma
smluvními stranami, včetně písemného stvrzení těchto dodatků a změn.
4) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že je projevem
jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu, což níže stvrzují svým podpisem

V ………………………………….

V ………………………………

Datum:…………………………….

Datum:…………………………

…………………………………………..
PhDr. Dagmar Cruzová
Předsedkyně Výboru
Asociace Pět P v ČR

……...…………………………….
statutární zástupce pobočky
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