SZERZŐDÉS
Közérdekű önkéntes tevékenység ellátására

Jelen szerzôdés alapján a Menhely Alapítvány, mint közhasznú szervezet (székhely: 1082. Budapest,
Vajdahunyad u. 3., adószám: 19013213-1-42, - a továbbiakban: fogadó szervezet), melynek képviselője:
név:
beosztás:
cím:
telefonszám:
e-mail:

önkéntes koordinátor
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.
onkentes@menhely.hu

valamint
név:
születési hely/ idő:
anyja neve:
cím:
telefonszám:
e-mail:
(továbbiakban: önkéntes)
között közérdekű önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretében az önkéntes a 2005. évi LXXXVIII. törvény
(továbbiakban: Köt.) által szabályozott közérdekű önkéntes tevékenységet lát el, az alábbiakban
megfogalmazott feltételek szerint:
1.

Az önkéntes az alábbi közérdekű önkéntes tevékenységet látja el:
A szervezet szociális munkásaival közösen a fogadó szervezet irodahelyiségeiben, későbbiekben
egyeztetett időpontokban a projekt szakmai kritériumrendszerének megfelelő módon és formában
segítséget nyújt az intézményt felkereső hajléktalan ügyfelek részére. A fogadó szervezet „ruhaválogatás
és kiosztás hajléktalan ügyfelek részére” projektében vesz részt. Munkáját az ügyeletet ellátó szociális
munkás közvetlen irányításával végzi. Lehetőségeihez mérten részt vesz az intézmény rendszeresen
megtartott esetmegbeszélő csoportjának munkájában is.

2.

A közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye a fogadó szervezet telephelye: (telephely címe)

3.

A közérdekű önkéntes tevékenység időtartama: A jogviszony az aláírástól számított határozatlan
időtartamra jön létre. Az önkéntes tevékenységét előzetesen egyeztetett napokon 8:00 - 18:00 óra között
látja el. A végzett munka jellegéből adódóan a felek előre meghatározott pihenőidőt nem kötnek ki.

4. A fogadó szervezet által az önkéntesnek biztosítandó juttatások: Fogadó szervezet az önkéntesek részére
szükség esetén, kizárólag a munka végzésének idejére munkaruhát, védőruhát biztosít.
5. Fogadó szervezet az önkéntes részére, annak kérésére az önkéntes tevékenység végzéséről igazolást állít ki.

6. Jelen szerződés aláírásával önkéntes elismeri, hogy a fogadó szervezetnél végzendő közérdekű önkéntes
tevékenységről, a fogadó szervezetről, a tevékenység munkavédelmi szabályairól a szükséges
tájékoztatást megkapta, és tudomásul vette.
7. Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó
szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, a fogadó szervezet az
önkéntestôl követelheti kárának megtérítését. A kártérítés egyéb szabályaira minden tekintetben a Köt.
10. §-ában foglaltak vonatkoznak.
8.

A fogadó szervezet az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés esetére az általa
foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmára, őrzésére, az abban szereplő
adatok kezelésére, harmadik féllel történő közlésére minden tekintetben a GDPR és a Köt. 14. §-ában
foglaltak az irányadók. Jelen szerződés aláírásával az önkéntes dolgozó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a
fogadó szervezet a fentieknek megfelelően kezelhesse.

9. Az önkéntes szerzôdés megszűnése: A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal, szóbeli közléssel is
felmondhatja amennyiben a másik fél szerzôdésszegést követ el, de ettől eltérő egyéb esetekben is. A
felmondásra, a szerződés megszűnésére a Köt. 7. §-a az irányadó.
10. Az önkéntes szerződés megkötésére, érvénytelenségére, módosítására, teljesítésére, megszűnésére, a
szerződésszegésre, a törvényes képviselő közreműködésére, az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok
gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére, valamint a kárviselésre és a kártérítésre a Köt. és a Ptk.
(1959. évi IV. Törvény) szabályait kell alkalmazni.
11. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

Budapest, 2018.
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Önkéntes
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Fogadó szervezet

