Nabídka členství Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
Pojďte s námi měnit svět okolo sebe
- zapojte se do profesionalizace dobrovolnictví v ČR
Nabízíme Vám členství v Národní asociaci dobrovolnictví, z.s. (NAD).
NAD chce vytvářet lepší podmínky pro rozvoj a profesionalizaci dobrovolnických aktivit a programů,
zaměřuje se na rozvoj dobrovolnictví meziresortně v celé jeho šíři a kráse ve všech krajích i regionech.
NAD sdružuje v současné době 34 členů z celé ČR a je řízena devítičlenným Výborem.

Členství nabízíme ve dvou sekcích:
Dobrovolnické mentoringové programy: nyní sdružuje
14 právnických osob, které realizují dobrovolnické mentoringové
programy. Pro členy sekce plánujeme 2-3 odborná celodenní
setkání ročně, vzdělávání členů, výměnu zkušeností mezi novými
a zkušenými koordinátory.
Garantkami sekce jsou místopředsedkyně Výboru NAD Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., a členka
Výboru NAD Mgr. Bc. Hana Hudáková, Dis.; v případě zájmu o spolupráci kontaktujte zde:
tel.: 737 764 184, e-mail: brizova@zsf.jcu.cz
Roční členský příspěvek: 2 500 Kč
Dobrovolnictví v regionech: Sekce zaměřená na profesionalizaci managementu dobrovolnictví
po celé republice. Nabízí pravidelná setkávání, konference, sdílení dobré praxe v krajích.
Garantkami sekce jsou předsedkyně Výboru NAD Mgr. Lenka Vonka Černá a místopředsedkyně
Výboru NAD Bc. Vlasta Faiferlíková, v případě zájmu kontaktujte Lenku Vonkou Černou,
tel.: 606 512 905 nebo mail: lenka.cerna@dcul.eu
Roční členský příspěvek: 2 500 Kč
Máte-li zájem o obě sekce: organizace/instituce 1 sdružený příspěvek ve výši 2 500 Kč.
V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku.

Kontaktní údaje
Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
Kaznějovská 1517/51
323 00 Plzeň - Bolevec
IČ: 26537664
Účet: 1942723389/0800

e-mail: koordinatorka@nadobrovolnictvi.cz
web: www.nadobrovolnictvi.cz
FB: @asociacedmp
Datová schránka: 8zpjr3u

Přihláška
Řádné členství v Národní asociaci dobrovolnictví, z.s.
(dále jen NAD)
Název organizace:
Kontaktní adresa:
Identifikační číslo:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:
Statutární
zástupce:
E-mail a telefon
statutární zástupce:
Svým podpisem
vyjadřuji souhlas se stanovami a činností NAD (najdete na www.nadobrovolnictvi.cz)
přihlašuji tímto naši organizaci za člena NAD a žádám o její přijetí.

Druh členství:
(zaškrtněte)

Dobrovolnické mentoringové programy
Dobrovolnictví v regionech

Datum vyplnění:
Podpis statutárního zástupce:

Razítko organizace:

Povinná příloha k přihlášce: Motivační shrnutí a Nabídka pro sdílení

Povinná příloha k přihlášce:
Motivační shrnutí:
Popište stručně a věcně své důvody a motivaci ke členství v Národní asociaci dobrovolnictví.

Nabídka pro sdílení:
Uveďte nebo popište jaké zkušenosti nebo benefity můžete v případě členství v NAD nabídnout asociaci nebo jejím členům
(např. zajímavé prostory na setkání, odborné know how v nějaké oblasti etc.),

*Vyplněnou a statutárním zástupcem podepsanou přihlášku včetně přílohy doručte na adresu:

Národní asociace dobrovolnictví, z.s.
Kaznějovská 1517/51
323 00 Plzeň - Bolevec
nebo elektronicky: koordinatorka@nadobrovolnictvi.cz

Nedílnou součástí této přihlášky je Informování o zpracování a shromažďování osobních údajů nezbytných pro členství v NAD

Informování o zpracování a shromažďování osobních údajů nezbytných
pro členství v NAD
Byl jsem informován o shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů obsažených v přihlášce (zejména jméno, příjmení, telefon
a e-mailová adresa) spolkem Národní asociace dobrovolnictví z.s. (dále jen „NAD“), se sídlem Kaznějovská 1517/51, PSČ 323 00 Plzeň
– Bolevec IČ: 26537664 (dále jen „správce“) pro účely uvedené níže. Správcem výše uvedených údajů je Mgr. Lenka Vonka Černá,
předsedkyně NAD, email lenka.cerna@dcul.eu.
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel spravování databáze členů NAD. Údaje budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně
nutnou k naplnění účelu nebo po dobu členství v NAD z.s., a následně po dobu trvání archivace dle Směrnice vedení dokumentace a
archivace NAD, z.s.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze
v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Všichni zpracovatelé osobních údajů správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po ukončení spolupráce v NAD, z.s.

