Dohoda k účasti na dobrovolnických aktivitách (Workcamp)

Česká nezisková organizace Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu již od roku 2006
spolupracuje v ČR se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy a v roce 2010 se zástupci
této organizace setkali na školení "Prison brake" ve Francii. Od té doby zahájili zástupci obou
organizací v oblasti sociálně znevýhodněné a ohrožené mládeže.
V roce 2012 se zástupci Informagiovanni zúčastnili týdenní mezinárodní studijní návštěvy pořádané
Programem pro mládež Cena vévody z Edinburgu pod názvem Connect to youth – youth at risk.
Tento projekt byl v ČR realizován ve spolupráci s Dětským domovem se školou ve Těrlicku a ve
Veselíčku a účastníci této studijní návštěvy měli možnost přímého setkání s chlapci, kteří byli v té
době umístěni v těchto dvou ústavních zařízeních.
V roce 2012 spolupracoval Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu s celkem 10 zařízeními
pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ČR.
V roce 2012 byla zahájena spolupráce s italskou organizací Fondazione Falcone a Informagiovanni
na projektiu Daphne III Children: from victim of violence to actors of non-violence".

Tyto mezinárodní dobrovolnické aktivity slouží k podpoře socializace mladých lidí,
kteří se zúčastní aktivit v multikulturním prostředí, s cílem zvýšit povědomí o jiných kulturách a
nabídnout příležitosti pro osobní růst a dopomoct k uvědomování si vlastních kapacit a potenciálu.

Účast na těchto aktivitách zavazuje účastníka:

-K aktivní participaci účastníků na projektu, vyjádření vlastních myšlenek a názorů a zároveň
respektování myšlenek a názorů ostatních účastníků.
- Respektování zejména různé kulturní a náboženské odlišnosti, různé zvyky a životní styly.
- Podílení se na realizaci dobrovolnické práce a vědomí, že tato práce je důležitou součástí
vzdělávacího procesu.
- Respektování rozhodnutí, která budou schválena leadery a skupinou účastníků a následovat
pokyny vydané českým leaderem.
- Odpovědnému přístupu k sobě a ostatním účastníkům a snaha vyvarovat se chování, které by

mohlo narušit nebo ohrozit průběh projektu.
- Především se zavazuje, že bude striktně dodržovat pravidla vydaná leaderem. Zákaz alkoholu,
kouření a drog jakéhokoliv druhu.
- Nemít sexuální styk v průběhu workcampu. Dodržovat časový harmonogram práce a ostatních
aktivit.
-Zúčastňovat se volnočasových aktivit a her a případných exkurzí a tímto podporovat skupinovou
soudržnost.
- Akceptovat ubytovací podmínky, které budou poskytnuty a budou přijaty ostatními účastníky. ----- Zůstat na místě projektu od prvního do posledního dne.
-Zodpovědný přístup k soukromému a veřejnému majetku a v případě škody způsobené vlastním
přičiněním její kompenzace.
-Starat se o osobní hygienu a vlastní věci v průběhu projektu, aktivně se podílet na úklidu a
každodenním chodu kuchyně a ostatních společných prostor.
-Zúčastnit se hodnotícího setkání, o kterém budou všichni informováni organizací EDIE.
- Vytvoření zprávy o vlastních zkušenostech.

EDIE se zavazuje:
− Organizovat projekt s lokálními a mezinárodními partnery s cílem zajistit dobré pracovní
podmínky a bezpečný pobyt adekvátní k věku a potřebám účastníků.
− Organizovat projekty tak, aby poskytovaly účastníkům adekvátní rovnováhu mezi
pracovními, rekreačními a kulturními aktivitami. Poskytnout účastníkům odpovídající
množství a kvalitu potravin. Vše za předpokladu, že účastníci budou vařit pro skupinu.
− U všech projektů je přítomna alespoň jedna osoba, leader (vedoucí) která je schopna
poskytnout jazykovou podporu a tím usnadňuje komunikaci lokálních a zahraničních
účastníků.
− Usnadnění vaší cesty z místa každého účastníka bydliště do místa plnění projektu.
− Zorganizovat hodnotící setkání, během kterého může vyjádřit svůj názor, popřípadě nápady,
jak vylepšit budoucí projekty.

Data / účastník
Jméno _________________________________
Příjmení________________________________________

Projektová data
Název a umístění projektu
________________________________________________________________
Datum, od ____________________ do ____________________

Podpisy
Zodpovědná osoba z organizace / účastník nebo osoba vykonávající rodičovskou autoritu

Zodpovědná osoba z organizace
_____________________________________________________________________________

Místo a datum ______________________________________________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby organizace Program pro mládež Cena vévody z
Edinburghu shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje, týkající se mé osoby, obsažené v pracovní
dohodě, a to pro účely personální potřeby, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích
z pracovní dohody. Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních
údajů. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v
platném znění o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů v souvislosti
s projektem.

Účastník nebo zodpovědná osoba
_________________________________________

Místo a datum ________________________

