Zmluva o spolupráci č. SDSP-1/2016

Zmluva o spolupráci č. SDSP-1/2016
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
(ďalej ako „zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
(1)
Názov organizácie:
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Sídlo organizácie:
Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
IČO organizácie:
50012592
DIČ organizácie:
2120158645
zastúpená štatutárnym zástupcom
Meno a priezvisko, kontakt: Mgr. Peter Kulifaj
(ďalej ako „Komora“)
(2)
Názov organizácie:
Informačný a vzdelávací inštitút
Sídlo organizácie:
Lomnická 2, 040 01 Košice
IČO organizácie:
42248418
DIČ organizácie:
2023487620
zastúpená štatutárnym zástupcom
Meno a priezvisko, kontakt: ...
(ďalej ako „Inštitút“)
(Komora a Inštitút ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
I. Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je dohoda zmluvných strán na spolupráci na projekte s názvom
Svetový deň sociálnej práce 2016 v rámci aktivity Sociálna práca nie sú len sociálne dávky!.
2. Komora v súvislosti s realizáciou aktivity Sociálna práca nie sú len sociálne dávky! v rámci projektu
s názvom Svetový deň sociálnej práce 2016:
a) uhradí finančné výdavky spojené s grafickým spracovaním a tlačou informačného letáku, maximálne
do výšky 400 € (slovom štyristo EUR);
b) uhradí finančné výdavky na cestovné pre dobrovoľníkov zapojených do realizácie aktivity Sociálna
práca v praxi v rámci projektu Svetový deň sociálnej práce 2016:, maximálne do výšky 100 € (slovom
jednosto EUR);
c) zabezpečí propagáciu projektu na svojej web stránke www.socialnapraca.sk;
d) zabezpečí administráciu projektu.
3. Inštitút v súvislosti s realizáciou aktivity Sociálna práca nie sú len sociálne dávky! v rámci projektu
s názvom Svetový deň sociálnej práce 2016 sa zaväzuje:
a) pripraviť obsahovú náplň informačného letáku podľa dohody bližšie špecifikovanej na základe
ústnych dohovorov;
b) zabezpečiť a viesť dobrovoľníkov, ktorí budú propagačné materiály distribuovať na obce, úrady
PSVaR, školy, komunitné centrá;
c) spolupodieľať sa na administratívnej činnosti spojenej s realizáciou projektu;
d) zabezpečiť propagáciu projektu na svojej web stránke http://iavi.webnode.sk/;
e) poslať fotodokumentáciu z realizácie projektu na e-mailovú adresu komory;
f) pozvať zástupcu komory na plánované aktivity, prípadne podujatia;
g) zabezpečiť umiestnenie loga komory, prípadne zverejnenia inej relevantnej informácie
o partnerstve v projekte počas aktivít / podujatí realizovaných na základe tejto zmluvy.
4. K dosiahnutiu spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú jednať tak, aby neboli poškodené záujmy
zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy.
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II. Organizačné zabezpečenie a trvanie zmluvy
1. Komora poveruje organizačným zabezpečením úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy tajomníčku komory
p. Mgr. Martinu Gymerskú (kontaktné údaje: tajomnik@socialnapraca.sk, 0948 758 323).
2. Inštitút poveruje organizačne zabezpečovať úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy p. Mgr. Zuzanu Spišiakovú
(kontaktné údaje: 0911 357 162, zspiska@gmail.com).
3. Zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú k uskutočneniu vyššie špecifikovaného predmetu tejto zmluvy – realizácii
aktivity Sociálna práca nie sú len sociálne dávky! v rámci projektu s názvom Svetový deň sociálnej práce
2016 v termíne najneskôr do 31.3.2016.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán;
b) odstúpením od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia
druhej zmluvnej strane.
III. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu
ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto zmluvou, sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto zmluvy budú riešené vzájomnými
rokovaniami.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvu je možné meniť len prostredníctvom písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma
Zmluvnými stranami.
6. Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží
po jednom (1) rovnopise.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bola podpísaná vážne
a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Košiciach, dňa 1.3.2016

V Bratislave, dňa 3.3.2016

Informačný a vzdelávací inštitút:

Slovenská komora SP a ASP:

___________________________
Mgr. Zuzana Spišiaková, štatutárny zástupca

___________________________
Mgr. Peter Kulifaj, štatutárny zástupca
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