
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W  dniu.  …………………………  w   Koszalinie ,  pomiędzy  FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  MAGIA  

z  siedzibą  w  Koszalinie KRS  530362,  reprezentowanym   przez   ……………………………….   …….

……………………………………………………… zwana w dalszej części Korzystającym ,

a

Panią/Panem  .............................................................,  dowód  osobisty  nr  .................................................,

PESEL  ………….  adres  zamieszkania:  ...............................................................................,  zwaną/ym  w

dalszej części Wolontariuszem,

została zawarte porozumienie następującej treści:

Wstęp

Korzystający oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) mogą być

wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.

Wolontariusz  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje  i  spełnia  wymagania  niezbędne  do  wykonywania

powierzonych niżej czynności

Mając  na  względzie  ideę  wolontariatu,  u  podstaw  której  stoi  dobrowolne,  bezpłatne  wykonywanie

czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych

przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie : 

-  opieki  i  pomocy społecznej,  oświaty  i  wychowania  dzieci  i  młodzieży  ciężko  lub  nieuleczalnie

chorej, pochodzącej z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk,

-  ochrony  praw  i  wolności  dzieci  i  młodzieży,  ochrona  życia  rodzinnego  dzieci  i  młodzieży,

pochodzących  z  ubogich  i  marginalizowanych  społecznie  środowisk,  ciężko  lub  nieuleczalnie

chorych

-  działania  w  zakresie  profilaktyki  społecznej,  rozwijania  i  umacniania  postaw  nastawionych  na

aktywne  współdziałanie  w  rozwoju  społeczeństwa  obywatelskiego  przez  edukację  oraz

wyrównywania  szans dzieci  i  młodzieży  pochodzącej  z  ubogich  i  marginalizowanych  społecznie

środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych, 

-  niesienia pomocy dzieciom i  młodzieży dotkniętym chorobami nowotworowymi,  genetycznymi i

metabolicznymi, ich rodzinom oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży,

-  wspierania  dzieci  i  młodzieży  i  ich  opiekunów  pochodzących  z  ubogich  i  marginalizowanych

społecznie środowisk, ciężko lub nieuleczalnie chorych, 

- poprawy jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży w terminalnym okresie choroby,

- integrowania dzieci i młodzieży objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin,



- podnoszenia świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej

dzieci i młodzieży,

- wspieranie i propagowanie ruchu  hospicyjnego, 

- organizacja i promocja wolontariatu.

2. Korzystający powierza wykonywanie Wolontariuszowi,  a Wolontariusz dobrowolnie podejmuje się

wykonania na rzecz Korzystającego następujących czynności:
…………………………………………………………………......................................................................
…………………………………………………………………......................................................................
…………………………………………………………………......................................................................
…………………………………………………………………......................................................................

3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień  …………………….., a zakończenie  

do dnia ……….. ( okres nie krótszy niż 31 dni ) 

4. Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
 Wolontariusz jest obowiązany wykonywać uzgodnione czynności osobiście;
 Wolontariusz za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia; 
 Wolontariusz  zwalnia  Korzystającego  z  obowiązku  pokrywania  poniesionych  przez

Wolontariusza wydatków, w tym kosztów podróży. Tym samym Wolontariusz nie ma prawa

do zwrotu poniesionych wydatków, w tym kosztów podróży,
 Korzystający  nie  zapewnia  Wolontariuszowi  ubezpieczenia  zdrowotnego,  jak  i

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

5. Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania

świadczeń oraz takie warunki zapewnia. 
6. Wolontariusz  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji  w  zakresie

wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną

osób, na rzecz których świadczy pomoc
7. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem zastosowanie ma kodeks cywilny oraz Ustawa o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
9. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z okresem wypowiedzenia 14 dni.
10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze

stron.

       

….............................................                                                                            ….............................................

 KORZYSTAJĄCY          WOLONTARIUSZ 


