Dodatok č.1/2021

k
Dohode 7D/2021 o vykonávaní opatrení SPODasK pre diet'a a rodiča, príp.osoby, ktorá
sa osobne stará o diet'a v Centre pre deti a rodiny Dobšiná uzatvorená podľa § 47 ods.5
zákona č.305/2005 Z.z. o SPODasK aozmene adoplnenĺ niektorých zákonov vznenĺ
neskorších predpisov zo dňa 02.11.2021

Centrum pre deti a rodiny
Adresa:

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná
Nová 809
049 25 Dobšiná

Riaditel' Centra pre deti a rodiny
(ďalej len „centrum")

Mgr. Martina Mandelíková

(ďalej len „centrum")
a
rodič diet'at'a, príp. osoba, ktorá sa osobne stará o diet'a:
Meno a priezvisko:

Emil Goro

Bydlisko:

Dátum narodenia:

Sa dohodli na uzatvorenĺ Dodatku č.1/2021 k Dohode o vykonávaní opatrení SPODasK pre
dieťa a rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o diet'a v Centre pre deti a rodiny Dobšiná,
uzatvorená podľa § 47 ods.5 zákona č.305/2005 Z.z. o SPODasK

ao zmene adoplnení

niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov zo dňa 02.11.2021, sp.zn. CPDR -7D/2021.

Článok l

Predmet dodatku
Predmetom dodatku č.1/2021 je doplnenie dohody v 11 článku tj. účel dohody. Výkon opatrení
pobytovou formou pre detí a matku sa od 15.11.2021 dopĺňa o výkon opatrení pobytovou

formou aj pre otca detí Emila Gora za účelom nácviku rodičovských zručností.

Článok 11

Záverečné ustanovenia
Rodič, prĺp. osoba, ktorá sa osobne stará o diet'a podpisom tohto dodatku výslovne vyjadruje
svoj súhlas s použitĺm

osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonávania opatrení

SPODasK v centre.
Dodatok č.1/2021 je možné meniť iba na základe dohody oboch účastnĺkov dohody fomou
písomných číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma účastnĺkmi dohody.

Dodatok je podpĺsaný vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každého účastnĺka dodatku.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnost' dňom jeho podpĺsania účastníkmi dohody.

Učastníci dodatku prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom dodatku a vlastnoručne ho
podpisujú.

Informovaným súhlasom prijímam plán vykonávania opatrenĺ pobytovou formou a zároveň
svojim podpisom vyjadrujem súhlas s uzatvoreným dodatkom. 0 dôsledkoch infomovaného
súhlasu som bola poučená.

V Dobšinej, dňa 15.11.2021
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Mgr. Martina Mandelíková
riaditel'ka CDR Dobšiná

torá sa osobne
o dieťa stará

Rodič, prĺp. osob

