
Podmínky spolupráce 

Jmenuji se …………………………………………, datum narození………………………………….………. 

a přeji si spolupracovat s ………………………………………, pracovníkem Podpory vzdělávání v rodinách 
Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 635/24 Praha 2, na 
řešení své situace. 

Telefon na pracovníka Podpory vzdělávání v rodinách:………………..………………………….. 

Moje telefonní číslo:……………………………………………………………………… 

Využívání služby Podpora vzdělávání v rodinách se týká mého dítěte: 

Jméno a datum narození: ………………………………………………………………………………………… 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………......... 

Vím, že mohu využít: 

▪ Individuální doučování dítěte – pomoc při mimoškolním vzdělávání mého dítěte prostřednictvím 
dobrovolníka nebo pracovníka, poradenství v oblasti domácí přípravy dítěte do školy zpravidla v rozsahu 1x 
týdně 2 hodiny (není-li uvedeno jinak). 

▪ Asistenci a poradenství v oblasti vzdělávání – zprostředkování informací, které jsou důležité pro výchovu a 
vzdělávání mých dětí, doprovod do vzdělávacích institucí, pomoc při jednání s  těmito institucemi, 
doporučení dalších služeb. 

▪ Volnočasové vzdělávací aktivity pro děti zapojené do doučování – skupinové volnočasové aktivity, 
individuální volnočasové aktivity, zprostředkování nabídky služeb podporujících smysluplné trávení volného 
času dětí, externí kroužky (podle možností organizace). 

▪ Výjezdové a pobytové programy pro děti – v případě možností organizace a dostatečného zájmu. 
  

  

Moje povinnosti 
V případě individuálního doučování dítěte v domácnosti se zavazuji:  

▪ V dohodnutém čase být doma (já nebo jiný dohodnutý člen rodiny starší 18 let), zajistit potřebný prostor a 
klidné prostředí v domácnosti pro doučování v dohodnutém rozsahu, 

▪ poskytovat doučujícímu dobrovolníkovi nebo pracovníkovi organizace potřebnou součinnost při doučování 
svého dítěte, v případě potřeby se účastnit přímo doučování, 

▪ s pracovníkem domluvit, jak bude spolupráce s dítětem a s rodinou probíhat a na co se zaměří, a aktivně se 
snažit o naplnění dohody, 

▪ dohodnuté doučování rušit pouze ze závažných důvodů, které oznámím pracovníkovi bez zbytečného 
odkladu, 

▪ seznámit ostatní dospělé členy domácnosti s  přítomností dobrovolníka nebo pracovníka v  domácnosti 
v dohodnutém rozsahu a čase, všichni v rodině budou vědět, proč je navštěvuje, a budou s jeho přítomností 
souhlasit.   



V případě asistence a poradenství v oblasti vzdělávání se zavazuji: 
▪ aktivně spolupracovat, dodržovat a naplňovat dohody, které s pracovníkem uzavřu, 
▪ chodit včas na domluvené konzultace a setkání, případně se včas omluvit. 

V případě volnočasových aktivit:  
Bude uzavřena zvláštní dohoda.  

V případě výjezdových a pobytových programů: 
Bude uzavřena zvláštní dohoda. 

Podmínky ukončení spolupráce:  
Společnost Člověk v tísni, o.p.s., se mnou může ukončit spolupráci v případě, že 

▪ nedodržuji povinnosti stanovené touto dohodou, 
▪ doučované dítě má nepravidelnou školní docházku, nadměrné absence ve škole,  
▪ byly úspěšně naplněny stanovené cíle spolupráce. 

Kdykoli a bez uvedení důvodu můžu ukončit spolupráci se společností Člověk v tísni, o.p.s.. 
  
Vím, že mohu oslovit jméno:……………………………………., telefon:......................ředitele/ku pobočky, 
případně jméno:………………………………………,telefon:……………………koordinátora/ku služeb a 
on/a vyřídí moje stížnosti, případně mi odpoví na další otázky ohledně spolupráce. Vím o dalších 
způsobech podávání stížností. 

Souhlas s návštěvami ve škole: 

Souhlasím – nesouhlasím s tím, aby pracovník Podpory vzdělávání docházel do školy, kterou navštěvuje moje dítě, a 
tam v zájmu mého dítěte vyjednával, případně předával informace o obsahu doučování.  

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ………. 

Přílohou smlouvy jsou informace poskytované při získání osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. 

V ……………………………….. dne ……………………… 

.............................................................                                                                     
…………………………………........ 
 Člověk v tísni, o. p. s.                                                    Já 

Adresa pobočky:………………………………………………………  

Zdroj: Člověk v -sni. 


