SAVANORIŠKŲ DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS
2012 m. spalio 15 d. Nr.20
Panevėžys
Savanoriškų darbų organizatorius Jaunuolių dienos centras (toliau vadinama – organizatorius), atstovaujamas
direktorės Linos Trebienės, veikiančios pagal nuostatus ir savanoris .......................... A. k ..................... iš .................
gyv. ..............................................., sudarė šią savanoriškų darbų atlikimo sutartį:
1. Organizatorius įsipareigoja:
1.1. sudaryti tinkamos sąlygas savanoriškam darbui atlikti;
1.2. instruktuoti savanorį apie atliekamų darbų pobūdį, saugą ir sveikatą darbe;
1.3. teikti metodinę ir organizacinę pagalbą, reikalingą dirbant su neįgaliais jaunuoliais;
1.4. organizuoti mokymą apie įstaigos ir įstaigos lankytojų ypatumus;
1.5. skirti darbuotoją, atsakingą už savanorio veiklą Jaunuolių dienos centre.
2. Savanoris įsipareigoja:
2.1. atlikti šiuos darbus:
2.2. dirbti su lankytojais pagal šios sutarties 3 ir 4 punktuose numatytą darbo grafiką;
2.3. bendradarbiauti su Jaunuolių dienos centro socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais;
2.4. stiprinti lankytojo gebėjimus prisitaikyti prie aplinkos, integruotis į visuomenę;
2.5. bendrauti su neįgaliais Jaunuolių dienos centro lankytojais, būti Jų draugu;
2.6. padėti lankytojams veikloje;
2.7. teikti lankytojams asmens higienos pagalbą;
2.8. organizuoti lankytojų laisvalaikį;
2.9. savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
2.10. tenkinti lankytojų poreikius ir pageidavimus;
2.11. nepalikti lankytojų be priežiūros;
2.12. gerbti lankytojų teises;
2.13. atstovauti bei ginti Jaunuolių dienos centro ir lankytojų interesus.
2.14. laikytis Jaunuolių dienos centro nuostatų, nešališkumo, konfidencialumo;
2.15. rūpintis lankytojų ir kolegų sauga ir sveikata;
2.16. laikytis nustatytųjų savanoriškų darbų atlikimo specialiųjų reikalavimų, numatytų organizatoriaus vidaus
darbo tvarkos taisyklėse;
2.17. laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų.
3. Savanoris atsako už:
3.1. darbo tvarkos taisyklių pažeidimus;
3.2. žalą, padarytą Jaunuolių dienos centrui dėl savo kaltės ar neatsakingumo;
3.3. lankytojų saugumą;
3.4. darbo vietos tvarką ir švarą;
3.5. priimtus sprendimus, etikos klaidas;
3.6. direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo įsakymų ir nurodymų vykdymą.
Savanoriškų darbų laikotarpis nuo 2012 m. spalio 15 d. iki 2013 m. liepos 21 d.
Savanoris dirba darbo dienomis nuo 9:25 iki 16:00 val. Pietų pertrauka nuo 13:00 iki 14:00 val.
Savanoris - tai asmuo, kuris atlieka Jaunuolių dienos centrui naudingą darbą, negaudamas už tai atlygio.
Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims.
Savanoriškų darbų metu organizatoriui ar savanoriui padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
9. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant sutarties sąlygų.
10. Sutartis sudaryta turinčiais tokią pat juridinę galią dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas savanoriui, o
kitas lieka organizatoriui.
11. Sutarties šalys:
4.
5.
6.
7.
8.

Organizatoriaus
Jaunuolių dienos centras
Kranto 16, Panevėžys LT-35173
Įmonės kodas 248209780
Direktorė
Lina Trebienė

Savanoris
..............................A. k. .........................
gyv. .....................................................

