Příkazní smlouva YMCA BRNO
Uzavíraná mezi YMCA BRNO a dobrovolníkem YMCA BRNO
Uzavřením Příkazní smlouvy vznikají pravidla pro vzájemný vztah mezi dobrovolníkem YMCA BRNO a občanským sdružením YMCA Brno. Dobrovolník a
YMCA BRNO, že budou dodržovat podmínky stanovené §724 Obč. zákoníku. Součástí Příkazní smlouvy YMCA je Pověření dobrovolníka YMCA.
YMCA BRNO Vám děkuje, že se chcete stát dobrovolníkem v YMCA.
YMCA BRNO se sídlem Kounicova 3, 602 00 BRNO, tel. 541215533
a dobrovolník:

zastoupená

Michaelem Bedřichem

jméno
rodné číslo
číslo obč.průkazu
bydliště

telefon
uzavírají podle § 724 Občanského zákoníku Příkazní smlouvu.
Dobrovolník bude bezúplatně vykonávat tuto činnost:
Tuto činnost bude vykonávat v následujícím časovém rozpětí
YMCA BRNO poskytne dobrovolníkovi pro jeho práci :
Výsledky své práce bude konzultovat
Kdy : dle potřeby

dle potřeby.
dle potřeby.
dle potřeby.

Povinnosti YMCA BRNO
1.
2.
3.
4.

YMCA BRNO poskytne, dle svých možností, dobrovolníkovi prostředky nebytné k vykonávání sjednané činnosti.
YMCA BRNO poskytne dobrovolníkovi úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů, které dobrovolníkovi vznikly v souvislosti s činností
pro YMCA. Tyto náklady musí být předem s YMCA konzultovány.
YMCA BRNO se zavazuje, při uzavření této dohody, seznámit dobrovolníka s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat.
YMCA BRNO odpovídá dobrovolníkovi za škodu, která mu byla způsobena v souvislosti s výkonem sjednaných činností. Byla-li škoda způsobena
také zaviněním dobrovolníka, nese dobrovolník škodu poměrně.

Povinnosti dobrovolníka
1.
2.
3.
4.

Dobrovolník se zavazuje, že sjednané činnosti bude vykonávat osobně, podle svých schopností a znalostí. Dobrovolník je povinen řídit se pokyny
svého konzultanta (pověřeného zástupce občanského sdružení YMCA BRNO - dále jen YMCA).
Dobrovolník je povinen řádně pečovat o svěřený inventář a po skončení činnosti jej řádně vrátit. Dobrovolník odpovídá YMCA za škodu, kterou
způsobil svým zaviněním. Byla-li škoda způsobena také zaviněním YMCA, nese YMCA škodu poměrně.
Dobrovolník se zavazuje svým jednáním, které souvisí s činností YMCA, nepoškozovat dobré jméno YMCA. Dobrovolník se zavazuje pracovat
pro rozvoj YMCA a naplňovat poslání YMCA.
Dobrovolník je povinen podávat YMCA, na základě žádosti, zprávy o vykonávání své činnosti v YMCA.

Obecná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Nestanoví-li tato dohoda jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnými dodatky.
Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, do konce kalendářního roku (max. na 1 rok). Z důvodů zachování kontinuity programů YMCA je
tato smlouva pro obě smluvní strany vázána minimálně 14ti denní výpovědní lhůtou.
Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu.

Pověření dobrovolníka YMCA BRNO
je mezinárodní, křesťanské, ekumenické, dobrovolné hnutí, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým
rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. YMCA je
otevřená všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, náboženské či politické příslušnosti. Při své činnosti navazuje na domácí i světové, kulturní a historické
tradice. Poslání YMCA je naplňováno zejména prostřednictvím:
§
nenásilné, tolerantní křesťanské a mravní výchovy,
§
tělesné výchovy a sportu,
YMCA
§
výchovy k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti,
§
neformálních vzdělávacích programů v umění, kultuře, sociálních oblastech, ekologii apod.,
§
charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí,
§
mezinárodních výměn s důrazem na poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí.
YMCA působí ve více než 100 zemích světa. YMCA je v České republice registrována jako občanské sdružení YMCA v ČR.
YMCA Brno je kolektivním členem YMCA v ČR s vlastní právní subjektivitou.

Dobrovolník
YMCA

je ten, kdo nezištně nabízí své znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti a volný čas pro činnost YMCA, bez nároku na odměnu.
Podporuje cíle a poslání YMCA.

YMCA BRNO
sídlem Kounicova 3, 602 00 BRNO
pověřuje dobrovolníka:

zastoupená Michaelem Bedřichem, předsedou výboru YMCA Brno

jméno
rodné číslo
číslo obč.průkazu
bydliště
telefon
k vykonávání následující činnosti:
dle potřeby

…………………………………
Dobrovolník (podpis)

…………………………………………………
Za YMCA BRNO
(razítko a podpis odpovědného zástupce)

V Brně dne

……………………………

