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DOHODA o účasti  
v projektu Evropského sociálního fondu (dále jen "ESF") 

 

"Podpora pečujících osob na trhu práce" 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208 

uzavřená mezi 
 

příjemcem dotace:  Byznys pro společnost, z.s. 
zastoupeným:  Pavlína Kalousová  
adresa sídla firmy:  V Tůních 1357/11  

Praha 2, 120 00 
IČ: 22842608 
(dále jen „Byznys pro společnost“) 
 

a 
 

paní/pan:  
titul, jméno, příjmení:     
datum narození:                
bydliště:         
 
 
(dále jen "účastník/účastnice projektu")   
 
 

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
tuto dohodu: 

I. Účel dohody 
 

Účelem této dohody je úprava vzájemného vztahu mezi Byznys pro společnost a účastníkem/ 
účastnicí projektu ESF "Podpora pečujících osob na trhu práce" (dále jen "projekt"), reg. 
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208 
 
 

II. Předmět dohody 
 

II.1. Předmětem dohody je zapojení účastníka/účastnice projektu této dohody do aktivit 
projektu na základě jeho čestného prohlášení.   
 

II.2. Účastník/účastnice projektu nehradí žádné náklady spojené s realizací  a zapojením do 
projektu respektive využívání služeb poradny Starám se a pracuji, poskytované služby 
poradny viz. příloha letáček, jsou bezplatné.  
 

II.3. Spolupráce začíná datem podpisu dohody a bude trvat do ukončení aktivit v projektu. 
Účastník/účastnice projektu bude v rámci dohody poskytovatelem služeb požádán/a o 
spolupráci při vyhodnocení služeb a aktivit realizovaných v projektu (jedná se 
evaluaci/zpětnou vazbu k úrovni a kvalitě poskytovaných služeb).  

 
II.4. Účastník/účastnice projektu díky podpisu této dohody může čerpat 40 až 60 hodin 

podpory v rámci poskytovaných služeb.  
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II.5. Účastník/účastnice projektu může od dohody kdykoliv odstoupit na základě písemné či 
ústního sdělení odpovědné osobě z BPS, Pavlu Šternovi.  

 
  

II.6. Účastník/účastnice projektu souhlasí s využitím svých osobních údajů pro potřeby 
projektu ESF "Podpora pečujících osob na trhu práce", a dále pro potřeby třetí osoby 
pověřené Zastoupením Evropské Komise v ČR nebo Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR. 

 
 
 

V Praze Dne  
 ………………………………………………………………………….  ……………………………………............... 

 
 
 
 
................................................................               ……..................................................................................... 
 účastník projektu titul, jméno, příjmení 
  statutární zástupce Byznysu pro společnost 

     Pavlína Kalousová 


