
Договір 

про добровільне безоплатне співробітництво 

 

м ______                                                        «_____» _______________ 20__ р 

 

______________________________ в особі ______________________________, що діє на 

підставі ______________________________, іменований надалі «Організація», з одного 

боку, і Громадянин ______________________________, паспорт: серія __________, № 

__________, виданий ____________________, який проживає за адресою: 

________________________, іменований надалі «Доброволець», з іншого боку, іменовані 

надалі «сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. У відповідності до цього Договору Доброволець зобов'язується добровільно та 

безоплатно (на волонтерських засадах) брати участь в програмі ____________________ 

(далі - Програма), в рамках якої за дорученням координаторів може виконувати роботи та 

надавати послуги, передбачені цією Програмою. 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 

2.1. Обов'язки Добровольця: 

2.1.1. Доброволець зобов'язується: 

 не розголошувати конфіденційну інформацію про людей, яким допомагає в рамках 

участі в Програмі; 

 не використовувати в особистих цілях інформацію, доступну завдяки участі в 

Програмі; 

 виконувати роботи та надавати послуги на безоплатній основі; 

 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, а також умови укладених 

договорів Організації з підшефними установами, де здійснюється безпосередньо 

робота Добровольця; 

 дбайливо ставитися до майна Організації; 

 дотримуватися правил робіт і надання послуг, прописані в інструкції «Основні 

відомості новим добровольцям», а також дотримуватися правил, встановлених в 

інтернатах, лікарнях та інших установах для добровольців; 

 в разі сповідання будь-якої іншої релігії, відмінної від Православ'я, оповістити про 

це координатора, що не проповідувати свою віру і не залучати інших добровольців 

або підопічних в її сповідання; 

 отримати медичну книжку з об'ємом обстежень, передбаченим для роботи в 

установах, при бажанні працювати в установі, де наявність такої книжки є 

обов'язковою умовою. 

2.1.2. Не менш ніж за __________ календарних днів доброволець зобов'язується повідомити 

свого координатора про вихід з Організації, про зміну місця проживання, про від'їзд в 

тривалу відпустку та інші події, що тягнуть за собою як одноразові, так і тривалі зміни в 

графіку роботи добровольця. 



 

2.1.3. Доброволець зобов'язується не домовлятися з особами, які перебувають під опікою, 

або будь-яким іншими особами про надання додаткової допомоги від імені організації без 

узгодження з координатором служби. 

2.1.4. Доброволець, в рамках прийнятих на себе зобов'язань, несе відповідальність за якість 

виконання роботи і надання послуг. 

 


