Centrum Wolontariatu
ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków
tel./fax: +48 (12) 637 07 12, 638 07 08 w.113
e-mail: wolontariat.krakow@caritas.pl;
www.krakowcaritas.pl

Godziny otwarcia:
Wtorek: 12.00 – 15.00
Środa: 14.00 - 18.00
Czwartek: 16.00 - 20.00
Piątek: 12.00 - 15.00

__________________, dn. _______________________________
__________________________________________
Podłużna pieczęć organizacji

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOLONTARYJNEJ
Nr CW/________________________________________ (opiekun/asystent SKC)*

Zostało zawarte w dniu ______________________________________________ w Krakowie, pomiędzy CENTRUM WOLONTARIATU
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ z siedzibą w Krakowie, ul. M. Ossowskiego 5, reprezentowaną przez
Koordynatora ds. wolontariatu Ks. ROBERTA MAJKĘ zwanym w dalszej części Korzystającym a
____________________________________________________________ dowód osobisty _________________________ PESEL_______________________
adres zamieszkania: ________________________________________________________________________________________________________________
zwanym w dalszej części Wolontariuszem - zostało zawarte porozumienie następującej treści:
1. Korzystający i Wolontariusz zawierają porozumienie o współpracy w zakresie:
Całoroczna opieka OPIEKUNA/ASYSTENTA* nad Szkolnym Kołem Caritas w roku szkolnym ____________________________
w Szkole ____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać w ramach porozumienia następujące świadczenia:

opieka nad SKC w Szkole oraz troska o bezpieczny przebieg działań i akcji;

troska o formację wewnętrzną członków SKC i poszerzenie wiedzy nt. Caritas i jej działań;

prowadzenie dokumentacji SKC i ochrona danych osobowych oraz dbanie o dobre imię osób objętych
pomocą;

troska o właściwą komunikację z koordynatorem ds. wolontariatu Caritas Archidiecezji Krakowskiej;

godne reprezentowanie organizacji Caritas we wszystkich swych działaniach i zachowaniach;

dbanie o rozwój swoich umiejętności w dziedzinie wolontariatu i pomocy społecznej;
3. Rozpoczęcie wykonania świadczeń strony ustalają na dzień:_______________________, a zakończenie:_______________________
Porozumienie może być rozwiązane przed upływem terminu jego trwania, tj. w okresie 14-dniowego wypowiedzenia.
4. Strony zgodnie ustalają, że porozumienie niniejsze obejmuje świadczenie o charakterze wolontaryjnym, które ma
charakter bezpłatny.
5. Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń.
6. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wymienionych w pkt. 2
Porozumienia.
7. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego
porozumienia.
8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Ust. nr 96 z dnia 29 maja 2003r.).
9. Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej.
__________________________________________
PODPIS WOLONTARIUSZA
*nie potrzebne skreślić

__________________________________________
PODPIS I PIECZĄTKA
KOORDYNATORA DS. WOLONTARIATU

Aktualizacja danych i informacji dot. SKC__________

 Aktualizacja danych teleadresowych opiekuna/asystenta SKC:


Adres korespondencyjny z kodem:



Adres mailowy do korespondencyjny:



Telefon komórkowy:

 Uwagi nt. współpracy z Koordynatorem i Centrum Wolontariatu z Centralą w Krakowie:

 Aktualne problemy SKC:

 Posiadane na stanie koła SKC elementy korporacyjne m.in. puszki z logo Caritas, polary,
koszulki, legitymację i inne.*

*PROSIMY W PRZYPADKU POLARÓW I KOSZULEK WPISAĆ ROZMIAR I KOLOR

