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Memorandum o spolupráci v oblasti dobrovolhíctva

Pľeambula

IJvedomujúc si potrebu intenzívnej spolupróce v oblasti dobrovoľníctva
v zóujme jeho rozvoja, uzatvirajú zmluvné strony toto Memorandum o spolupróci

v oblasti dobrovoľníctva medzi občianskym združením Študentský parlament mesta Senica
a občianskym združením Senica 2.0.

Zmluvné strany

Študentský parlament mesta Senica
Sadová 64618
905 01 Senica

V zastúpení: Katarína VaIúchová, predsedníčka parlamentu
Tel. číslo: 0949 213750
Mail: parlamentsenica@gmail.com

lČo:szaolqzz

{{'Senica 20

a.

b. Senica 2.0
Hviezdoslavova 315
905 01 Senica

V zastúpení: !ng. Marek Štítny, predseda občianskeho zdruŽenia
Tel. číslo: 0915 454 630
Mail: info@senica20.sk

lČo: sozsl tgt
DlČ:2120716939
občĺanske zd ruŽen ie registrované M i nĺsterstvom vn útra SR

pod č. WS/1-900/90-50747 zo dňa 23. 2.2017

Pľedmet memoľanda

Predmetom tohto memoranda je vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce a rozsahu
jednotlivých činností za účelom dosiahnutia a naplnenia spoločného ciel'a, ktorým je roz_

voj zmystuplnej, obojstranne ýhodnej a prospešnej spolupráce v oblasti dobrovoľníctva.



Vymedzenie oblastí vzájomnej spolupľáce

Predmetom spolupráce v zmysle tohto memoranda je napomáhať rozvoju dobrovolhíc-
tva v oblastiach:
- organizovanie dobrovolhíckych aktivít
- mapovanie dobrovolhíckych aktĺvít v regĺóne
- pravidelnej komunikácie medzivedením organizácĺe a predsedom Senica 2.0
- šírenie informácií o dobrovolhíctve
- neformálnehovzdelávaniedobrovolhíkov
- lámanie barĺér, stereotypov a predsudkov v oblasti dobrovolhíctva
- analýze potrĺeb mladých ludív meste

Vymedzenie rozsahu jednotlivých činností
1. Stredná odborná škola, podnikania v remeslách a službách Senica v zmysle tohto

memoranda deklaruje, Že:
- bude organizovať dobrovolhícke aktivĺty v rámci regiónu
- bude mapovať dobrovolhícke aktivity v rámci regiónu
- bude vypomáhať so zbieraním údajov pre analýzu potrieb mladých V meste
- prostredníctvom svojich ĺnformačných kanálov (web, fb, instagram, edupage) bude

spolupracovať pri mediálnej propagácii aktivít a podujatí pre mladých

2. Senica 2.0 v zmysle tohto memoranda deklaruje, Že:

mapuje dobrovolhícke aktivity na regionálnej úrovnĺ
- bude spolupracovať a podporovať na dobrovolhíckych aktivitách parlamentu
- bude propagovať dobrovolhíctva na mestskej a regionálnej úrovni

Záverečné ustanovania

1. Meniťa upravovaťtoto memorandum je moŽné len písomným dodatkom podpísa-
ným oboma zmluvnými stranami.

2. obe strany sa dohodli, Že budú prezentovať navonok plnenie tohto memoranda.
3. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží

jeden rovnopis.
4. Momerandum sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať ho mÔŽe hociktorá zmluvná

strana, prĺčom jeho platnosťzaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

5. Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dnĺjeho zverejnenia na webovom sídle občianskeho zdruŽe-
nia Senica 2.0.

V Senici dňa lĺ0 ĺo 2oZ Z
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Za občianbke zdruŽenie
Studentský parlament mesta Senica

Katarína Va| úchová, predsedníčka

a
!.iĺilic;l

Za občĺa íe Senica 2.0

lng. Marek Štítny, predseda


