
 TOOL - Договор со младите

Договор

                                                                                                                                          Датум:

Помеѓу __________ Младото лице и __________

I. ЦЕЛ НА ДОГОВОРОТ
Да се обезбеди постигнување на целите дефинирани со Индивидуалниот План за развој.

II. ОДГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
a. Одговорности на Кариерниот советник/Организацијата се:
    i.  Да направи проценка на потребите на младото лице;
    ii.  Да го подготви Индивидуалниот план за развој (ИПР) во договор со младото лице;
    iii.  Обезбедување на поддршка на младото лице во пристапување кон услугите наведени во 
Индивидуалниот план за развој;
    iv.  Периодична евалуација и адаптација на ИПР во согласност со моменталната ситуација на 
младото лице,  базирано на редовен преглед на планот;
    v.  Мониторирање на имплементацијата на целите и активностите на младото лице и 
доколку е неопходно, модифицирање на ИПР со взаемна согласност;
    vi.  Да обезбеди коучинг сесии на младото лице;
b. Одговорности на младото лице:
    i.  Соработка со Кариерниот советник со цел остварување на ИПР;
    ii.  Прифаќање на воспоставениот процес и учество во имплементација на активностите 
дефинирани со ИПР;
    iii.  Почитување на одговорностите и условите поставени со ИПР;
    iv.  Овозможување на одговорното лице за случајот да прави евалуација и мониторинг;
    v.  Информирање на одговорното лице за случајот при промени во ИПР.

III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ
    i.  Овој договор влегува во сила на денот на потпишување на двете страни;
    ii.  Како следен чекор, ќе се подготви Индивидуалниот План за развој со кој ќе се договорат 
целите и имплементацијата на активностите;
    iii.  Овој договор е во сила се до постигнување на дефинираните цели. Во секој случај, може 
да биде прекинат во било кое време поради различни причини одредени од страна на 
советникот.  

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
    i.  За било какви промени потребно е согласност од двете страни;
    ii.  Во случај на непочитување на предвидените договори од објективни причини, се 
разгледува состојбата и по потреба се договараат нови мерки;
    iii.  ИПР е прикачен кон овој договор.

d. Изјавата за согласност за чување и споделување на информациите се дел од овој договор.

V. СОГЛАСНОСТ
Јас се согласувам моите податоци да бидат внесувани во датабаза. Исто така, јас сум 
согласен/а дека сите информации кои ги приложувам се вистинити. 

___________________________                                                                                        ______________________
Одговорен за случајот / Советник                                                                         Младо лице  ( Потпис) 
                 (Потпис)   
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