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Dohoda o vzájomnej spolupráci

Zmluvné strany: Centrum sociálnych služieb Slniečko
Oščadnica 1464
023 O l Oščadnica (ďalej iba CSS Slniečko)
v zastúpení: PhDr. Jana Pukalíková - riaditeľka

a

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Krásno nad Kysucou Č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej iba SOŠ Krásno nad Kysucou)
v zastúpení: PaedDr. Ján Palko

vychádzajúc už z jestvujúcej spolupráce medzi zmluvnými stranami a na základe
návrhov na možné spoločné projekty v oblasti vol'nočasových aktivít, športu a stretnutí
prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS) a žiakov SOŠ v Krásne nad Kysucou sa
rozhodli uzatvoriť túto dohodu o spolupráci:

Článok I.
Ciele a účel dohody

1. Dohoda sa uzatvára pre zintenzívnenie a prehÍbenie spolupráce, hlavne vzájomných
stretnutí pre skvalitnenie života PSS.

2. Zmluvné strany predpokladajú aj úzku spoluprácu v oblasti medziľudských vzťahov a
prehÍbenie integrácie PSS do spoločnosti.

3. Zmluvné strany predpokladajú, že sa môže obohatiť činnosť v oblasti vzájomného
využívania priestorov na spoločné kultúrno-športové akcie, exkurzie, realizácie iných
spoločných voľnočasových aktivít.

Článok II.
Predmet dohody

l. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca sa bude realizovať účelovo, vzájomne
výhodnými formami medzi žiakmi SOŠ Krásno nad Kysucou a prijímateľmi sociálnych
služieb CSS Slniečko. Spolupráca bude realizovaná podľa povahy spoločných aktivít a
v rámci možností. .

2. Za aktuálne oblasti spolupráce zmluvné strany považujú:
a) systematický rozvíjať spoluprácu tak, aby smerovala k príprave projektov na
rôznej úrovni,
b) umožnenie exkurzií a využívania priestorov zmluvných strán na realizáciu
spoločných akcií a projektov,
c) spoločné integrovanie a posilnenie medziľudských vzťahov,
d) účasť na vzájomných výmenných akciách v rámci možnosti.
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Článok III.
Finančné zabezpečenie

Náklady vyplývajúce z činnosti v zmysle tejto dohody o spolupráci sa uhrádzajú z
vlastných zdrojov a rozpočtov zúčastnených strán, alebo zo spoločne získaných finančných
prostriedkov.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

2. Text dohody je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana
dostane dva originály, obidve strany dohodu podpísali bez nátlaku a dobrovoľne.

3. Túto dohodu je možné upraviť iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

4. Ukončenie tejto dohody je po obojstrannej dohode zmluvných strán, alebo aj na návrh
jednej strany bez udania dôvodu.

V Oščadnici, dňa: ...!.C::..ť~:..!:?.~....

Centrum sociálnych služieb Slniečko
Oščadnica 1464, Oi3 01 OŠČADNICA

Stredná odborná škola
drevárska a ~tavebná

02302 . SND NAD KYSUCOU
-2 .

lé01;
PhDr. Jana Pukalíková


