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Memorandum o spolupráci v oblasti dobrovolhíctva
a nefoľmálneho vzdelávania

Preambula

Uvedomujúc si potrebu intenzívnej spolupróce v oblasti dobrovoľníctva a neformólneho

vzdelóvania v ziujme ich rozvoja, uzatvórajú zmluvné strany toto Memorandum o spolupróci
v oblasti dobrovoľníctva a neformólneho vzdelóvania medzi

Spojeni škola, Nómestie sv. Martina 5, Holĺč o obČianskym združením Senica 2.0.

zmluvné stľany

Spojená škola, Námestie sv. Mart!na 5, Holíč
Námestie sv. Martina 5
908 51 Holíč

V zastúpení: Ing. Ľudmila Mičová, riadĺtelka školy
Tel.číslo: o346682446
Mail: ludmila.micova@sosholic.sk

lČo: sloEgol ĺ

Senlca 2.0

a

b. Senica 2.0
Hvlezdoslavova 315
905 01 Senica

V zastúpení: lng. Marek Štĺtny, predseda občianskeho zdruŽenia
Te!. čís!o: o915 454630
Mail: i nfo@sen ica20.sk

tČo: sozsl l gĺ
DtČ:21207"16939
občianske zd ružen ie registrované Mĺnisterstvom vn útra SR

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

Predmet memoranda

Predmetom tohto memorarida je vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce a rozsahu
jednotIĺvých čĺnhosJí za.Účelom dosĺahnutia a nap!nenia spoločného ciel'a, ktorým je roz-

voj zmýsluplnej, oboJstranne výhodnej a prospešnej spo!upráce v oblasti dobľovolhíctva
a neformálneho vzdelávania.



Vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce
Predmetom spolupráce v zmysle tohto memoranda je napomáhať rozvoju dobrovolhíc-
tva v oblastiach:
- organĺzovanie dobrovolhíckych aktivít
- pravidelnej komunikácie medzivedením organizácie a predsedom Senica 2.0
- šírenie informácií o dobrovolhíctve
- lámanie bariér, stereotypov a predsudkov v oblasti dobrovolhíctva

Predmetom spolupráce v zmysle tohto memoranda je rozvoj neformálneho vzdelávanĺa:
- zapojenĺe prvkov neformálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu
- pravĺdelná komunĺkácia za účelom dosahovania spoločných cielbv
- šírenie informácií o neformálnom vzdelávaní a mimoškolských aktivitách

Vymedzenie ľozsahu jednotlivých čin ností
1. Spojená škola Ho!íč v zmysle tohto memoranda deklaruje, Že:

- bude podporovať dosĺahnutie stanovených cielbv vytváraním vhodných podmĺe-
nok na realizáciu aktivít, napr. bezodplatne poskytne priestory na workshopy

- prostredníctvom svojich informačných kanálov (web, fb, instagram, edupage) bude
spolupľacovať pri medĺálnej propagácĺi aktivít a podujatípre ich Žiakov či študentov

- bude poskytovať záštĺtu nad aktivitami, vykonávanými v súlade s memoranodom

2, Senica 2.0 v zmysle tohto memoranda deklaruje, Že:
- bude pripravovať aktivity v súlade s týmto memorandom, zohl'adňujúc reálne po-

treby mladých l'udí a využívajúc atraktíVne formy neformálneho vzdelávanĺa v ob-
lasti práce s mládeŽou a dobrovolhíctva

- bude informovať školu o prĺpravovaných aktivĺtách a podujatĺach
- bude aktĺvity financovať z vlastných zdrojov a zo zdrojov podporených grantový-

mi programamiv oblastĺ práce s mládeŽou

Záverečné ustanovania

1. Meniť a upravovať toto memorandum je moŽné len písomným dodatkom podpísa-
ným oboma zmluvnýmĺ stranamĺ.

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 neurčítú. Vypovedať ho mÔže hociktorá zmluvná

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

5. Memorandum nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranamĺa účĺnnosť
dňom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia na webovom sídle občianskeho združe-
nia Senica 2.0.
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Za Spojenú školu Holíč
lng. Ľudmĺla Mičová, riaditelka lng. predseda


