Smlouva o zapojení do programu KLAS
I. Smluvní strany
Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1
602 00 Brno
zastoupené: Marcelou Ondrůjovou, pověřenou vedením organizace
IČ: 449921584
zapsané: MK ČR dne 28. 12. 1998
člen Asociace center pro rodinu
dále jen „vlastník projektu“
a
název organizace …………………………
ulice, číslo …………………………………
PSČ, město ……………………………….
zastoupena: ……………………….
IČ: …………………………………..
zapsaná: …………………………..
dále jen „spolupracující organizace“
II. Předmět a účel smlouvy
Tato smlouva vzniká mezi vlastníkem projektu a spolupracující organizací za účelem
spolupráce na projektu KLAS – KLub Aktivních Seniorů v místě působení spolupracující
organizace. Smlouva je uzavřena s cílem budování dlouhodobého partnerství a spolupráce
mezi smluvními stranami.
Projekt KLAS má celostátní působnost. Cílem je rozvoj místních svépomocných skupin
seniorů s aktivizačním programem. Obsahem jsou pravidelná setkání posilující
kompetence důležité pro samostatný a spokojený život v seniorském věku a zapojení
seniorů do života místní komunity tzn. podpory setrvávání v přirozeném prostředí,
případně podpora aktivizačních činností seniorů v domácí či ústavní péči.
III. Práva a povinnosti smluvních stran
Vlastník projektu se zavazuje:
Poskytnout ucelené vzdělávání a metodickou podporu formou:
 vyškolení účastníků odborného základního kurzu A KLAS (animátor Klubů aktivních
seniorů)
 poskytnutí materiálů pro vedení seniorských aktivit v programu KLAS či pro využití
prvků KLASu v dosavadní činnosti spolupracující organizace (manuál, portfolio a
pracovní listy)
 metodických schůzek a supervizí vedoucí projektu
 pokračovacích seminářů
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Spolupracující organizace se zavazuje:
Podporovat animátora a zajistit pravidelnou realizaci programu KLAS nebo jeho prvků a to
zejména:
 účastí pracovníka - dobrovolníka v základním kurzu a dalším vzdělávání (viz čl. IV)
 zajištěním odpovídajících prostor pro realizaci programu dle možností organizace
 určením kontaktního pracovníka organizace s vedoucí projektu
 respektováním know-how vlastníka programu (nepředávat program jiným subjektům,
neposkytovat dál dané materiály či sami nevyškolovat další pracovníky v tomto
programu)
IV. Vzdělávání animátora
1. základní odborný kurz A KLAS
2. pokračující kurz v následujícím roce, po absolvování základního kurzu, dle výběru
spolupracující organizace z nabídky vlastníka programu
IVI.. Trvání smlouvy a její ukončení
a) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dva roky.
b) Smlouva se vypovídá, ukončuje, písemnou formou, nejpozději dva měsíce před uplynutím
doby platnosti.
c) Smlouva se automaticky obnovuje po uplynutí doby platnosti, jestliže žádná ze smluvních
stran nepožádá o její ukončení.
VII. Ostatní ustanovení
a) Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.
b) Změny ve smlouvě lze provádět písemně, formou dodatku, a jen za souhlasu obou
smluvních stran.
c) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
d) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
e) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy.
Příloha č. 1 – Údaje o kontaktních pracovnících
Příloha č. 2. – Celoroční vzdělávání
Příloha č. 3. – Přihláška na základní kurz

V ……………… dne ….…..

……………………………………
zástupce spolupracující organizace
(podpis oprávněné osoby, razítko)

V Brně, dne ………………………..

……………………………………
Marcela Ondrůjová
pověřena vedením organizace
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PŘÍLOHA č. 1
Údaje o kontaktních pracovnících
Za vlastníka programu:
Adresa na pro doručení smlouvy s přihláškou a následný kontakt během trvání smlouvy:
Dana Žižkovská
vedoucí projektu KLAS v ČR
Centrum pro rodinu a sociální péči
Brno, Josefská 1, 602 00
Mobil : 739 020 886
E-mail: dana.zizkovska@crsp.cz
Za spolupracující organizaci:
Titul, jméno, příjmení ……………………
Funkce……………………………….
Mobil: …………………………….
E-mail: ……………………………….
PŘÍLOHA č. 2
Vzdělávání (vyučující hodiny 45 min.)
Pořádající organizace vzdělávání:
Asociace center pro rodinu (ACER)
Průchodní 2, Brno 602 00, IČ: 265 36 234
ve spolupráci s
Centrem pro rodinu a sociální péči Brno
Josefská 1, 602 00, IČ: 449921584
člen organizace ACER, vlastník programu
Základní kurz: A KLAS: 16. – 19. 10. a 30. 10. – 2. 11. 2012 Brno,
rozsah 64 hod., cena 4 400 Kč, v ceně materiál pro roční vedení KLASu
Pokračovací semináře (500 Kč/seminář/účastník, vyučovací hodina):
 Počítačová a finanční gramotnost: březen, 8 hod., Ing. Marcela Cvachová
 Motivace, ocenění, řešení obtížných situací: červen, 8 hod., Dana Žižkovská
 Prevence proti vyhoření: září 8 hod., Mgr. František Zakopal
Dále nabízené semináře (cena bude upřesněna):
 Výtvarné techniky pro seniory: květen, 8 hod., Monika Janečková, v ceně metodika
pracovních činností
 Tance v sedě: říjen, 16 hod., Mgr. Vendula Faktorová, v ceně originál CD s hudbou a
metodika tanečních kroků
 Seminář pro pracovníky s dobrovolníky: dle zájmu, 16 hod., Dana Žižkovská,
v ceně metodika způsobů práce na základě zahraničních konceptů a jejich přenos do
praxe
Storno podmínky: 7 a méně dnů před zahájením 100 %, 14 – 7 dnů 50 %, 21 – 14 dnů 20 %.
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PŘÍLOHA č. 3
Přihláška na odborný kurz A KLAS – animátor klubů aktivních seniorů
Termín odborného kurzu
Místo:
Cena kurzu: 4 400Kč/ 1 účastník
1. Údaje o účastníkovi:
Titul, jméno, příjmení:
Adresa: bydliště:
Mobil:.
Emailová adresa (povinný údaj):
Dosavadní praxe pracovník - dobrovolník:
a) ve vedení klubu seniorů
od roku, název klubu, činnost
b) pracuji se seniory
funkce, organizace
c) chci založit nový seniorský klub
místo, důvod
Očekávání a motivace ke kurzu:
Podpis účastníka:
Svým podpisem souhlasím se sběrem a uchováním osobních údajů, včetně medializace (fotografie,
audio a video nahrávky, dokumenty) v projektu KLAS.

2. Údaje vysílající organizace:
Úhrada za účastníka:
a) žádám o vystavení faktury
Fakturační údaje, IČ, DIČ:
Vyřizuje:
Znění faktury: Fakturujeme Vám za Vašeho pracovníka xy, účastníka odborného kurzu A
KLAS v xy, ve dnech xy.
a) převodem
Asociace center pro rodinu, Průchodní 2, Brno, 602 00
Číslo účtu: 173 192 805/0300,
VS 900100, zpráva pro příjemce: A KLAS + příjmení účastníka kurzu
b) v hotovosti (výjimečně po domluvě s vedoucí projektu)
Smlouva o spolupráci v projektu KLAS odeslána dne:
Razítko a podpis odpovědného pracovníka:
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