
DOHODA O SPOLUPRÁCI 

uzavřená mezi: 

Člověk v 2sni, o.p.s.,  
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 
Adresa kontaktní kanceláře 
zastoupené zaměstnancem   
tel.: 
dále jen ČvT 

a 

Magistrát města …., odbor sociálních věcí 
Oddělení sociálně právní ochrany dě2 
zastoupený      
tel.: 
dále jen OSPOD 

a 

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa: 
tel.: 
dále jen klient 

I. 
Cíl/e spolupráce: 
……………………………………………………………………………………………….............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kroky klienta: 
………………………………………………………………………………………………............................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kroky pracovníka ČvT: 
………………………………………………………………………………………………................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Kroky pracovníka OSPOD: 
………………………………………………………………………………………………................................................................
................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

Tato dohoda se uzavírá na základě spolupráce ČvT a klienta založené Smlouvou o poskytování sociálně 
akVvizační služby pro rodiny s dětmi. 
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II. 
Výše uvedené strany se dohodly na společných schůzkách, které se budou realizovat ………….. 
v prostorách ……………………., a budou společně postupovat vymezenými kroky tak, aby byl naplněn 
dohodnutý cíl/cíle spolupráce. Na termínech a četnosV schůzek se výše uvedené strany domluví podle 
aktuální potřeby. 

III. 

1) Klient souhlasí, že na společných schůzkách, kterým bude přítomen, si budou pracovník OSPOD a 
pracovník ČvT vyměňovat informace, související s jeho osobou, které se vztahují k dohodnutému cíli/
cílům spolupráce a vymezeným krokům jednotlivých stran, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném 
k plynulému plnění vymezeného cíle nebo cílů.  

2) Klient souhlasí s 2m, že pracovník ČvT bude ……….. poskytovat pracovníkovi OSPOD písemnou 
zprávu, v níž shrne dosavadní provedené kroky, postup klienta a pracovníka ČvT směřující k naplnění 
dohodnutého cíle nebo cílů. Tuto zprávu pracovník ČvT s klientem před poskytnu2m pracovníkovi 
OSPOD projedná. 

3) Klient souhlasí, že pracovník ČvT bude informovat pracovníka OSPOD v případě, že dojde 
k ukončení spolupráce mezi pracovníkem ČvT a klientem. 

4) Klient byl informován, že pracovník OSPOD je podle § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dě2, povinný zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně 
právní ochrany nebo v přímé souvislosV s 2m seznámil.  

5) Klient byl informován, že pracovník ČvT je podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, povinný zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány 
sociální služby. 

6) Klient bere na vědomí, že dohoda se uzavírá mezi ním, společnos2 ČvT a OSPOD, přičemž 
v průběhu plnění dohody může dojít ke změně konkrétního pracovníka těchto subjektů, kteří budou 
spolupráci s klientem realizovat. ČvT a OSPOD se zavazují o změně pracovníka klienta neodkladně 
informovat. 

7) Klient, pracovník ČvT a pracovník OSPOD jsou povinni se k sobě navzájem chovat slušně a zdvořile 
s respektem k právům a oprávněným zájmům druhého účastníka.  

8) Klient je seznámen s 2m, že pracovník ČvT a pracovník OSPOD se nesmějí dopusVt jednání, které by 
vedlo k neoprávněnému zásahu do jeho lidských a občanských práv, zejména práva na lidskou 
důstojnost, na ochranu osobnosV, práva na ochranu soukromého a rodinného života a práva na 
ochranu před diskriminací.  

      IV. 

Klient může kdykoliv ukončit spolupráci s ČvT a dohodu vypovědět s okamžitou účinnos2. 

ČvT může ukončit spolupráci s klientem a dohodu vypovědět v případech uvedených ve Smlouvě o 
poskytnu2 sociálně akVvizační služby pro rodiny s dětmi, kterou klient uzavřel s ČvT před uzavřením 
této dohody.  
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OSPOD a ČvT může vypovědět dohodu s okamžitou účinnos2 v případě, kdy dojde k porušení 
povinnos2 stanovených v čl. III odst. 7 a přes písemnou výzvu nedojde v přiměřené lhůtě k nápravě 
nebo k poskytnu2 uspokojivého vysvětlení. 

Dohoda zaniká výpovědí, naplněním dohodnutého cíle nebo cílů, nebo uplynu2m doby, na kterou 
byla uzavřena. Dohoda může být ukončena dohodou všech tří stran. 

      V. 

Tato dohoda se uzavírá na dobu 6 měsíců. 

      VI. 

Dohoda je vyhotovena ve třech provedeních s platnos2 originálu. Každá ze stran obdrží jedno 

vyhotovení.  Jednotlivé strany si tuto dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumějí a souhlasí s ním.  

V …………………… dne……… 

…………………………                 …………………………….                           …………………………. 
     klient                                          ČvT                                   OSPOD 

Sociálně ak,vizační služby pro rodiny s dětmi


