Прийом громадян у департаменті Рона
Асоціація EFCO
УГОДА

Наведена нижче угода про надання прихистку є угодою про тимчасове розміщення громадян, яка
підписується на обмежений термін ( один календарний рік, що охоплює декілька потенційних
хостингів), включає в себе три сторони:
•
•
•

Приймаюча сторона
Сторона, яку приймають
Асоціація EFCO, яка зв'язала їх і координує прийом

Зобов’язання приймаючої сторони
•

•
•
•

•
•

•

•

Приймаюча сторона надає житло з гідними умовами для проживання, на безкоштовній
основі. При необхідності і за угодою з асоціацією, певні витрати, пов’язані з прийомом,
можуть бути відшкодовані асоціацією в межах її можливостей.
Приймаюча сторона має бути доброзичливою і поважати приватне життя людей, яких
приймає. Окрім того, вона зобов'язується поважати їх інтимність.
Приймаюча сторона приймає гостя у своєму домі, як друга сім’ї, з добротою.
Приймаюча сторона надає доступ до одного або кількох засобів зв’язку (телефон, якщо
немає Інтернету), щоб людина, яку приймають мала змогу підтримувати зв’язок із
асоціаціями, які її супроводжують, з родиною, близькими тощо.
Членство приймаючої сторони в асоціації EFCO є дійсним (внесок сплачено).
Приймаюча сторона влаштовує гостей, організовуючи розподіл загального простору як
вважає за потрібне: вихід на кухню, розподіл холодильника, доступ до ванної кімнати, до
пральної машини (чи ні). Вона визначає правила, які створюють добрі умови ( можливість
запрошувати інших людей чи ні, вживання алкоголю, паління в приміщенні, користування
телефоном чи комп’ютером, можливі часові проміжки
користування ванною кімнатою тощо).
Приймаюча сторона не несе відповідальності за адміністративні процедури людини яку
приймає або за можливі подальші заходи пов’язані зі здоров’ям, соціальною інтеграцією
тощо. Так само і інші волонтери, які надають будь-яку допомогу. ( Проте, якщо сторона яка
приймає має змогу та бажання допомогти у різних сферах, вона звісно може це робити, але
без примусу).
Якщо під час проживання було зламано або пошкоджено обладнання, приймаюча сторона
зобов'язана повідомити Платформу про ремонт або можливу компенсацію.

Зобов’язання сторони яку приймають
•

•

Сторона, яку приймають, за підтримки асоціацій, які її супроводжують, зобов’язується
прийняти необхідні заходи задля забезпечення своїх прав та в разі потреби вжити
необхідних заходів (допомагають волонтери, якщо необхідно), щоб скористатися
допомогою та підтримкою (Resto du Coeur тощо) щодо одягу, їжі та переміщення.
• Сторона, яку приймають поважає встановленні правила, дім та приватність іншої сторони.
Має бути доброзичливою та не нав'язливою щодо приватності господарів: повинна
поважати правила прийому.
Сторона, яку приймають розуміє, що житло надається тимчасово ( доти, поки не буде знайдений
інший варіант: незалежна оренда, повернення додому тощо).

•

За згодою обох сторін, можлива участь у щоденних справах (приготування їжі, прибирання
тощо).

Для детальнішої інформації , зверніться до статуту асоціації.

Зобов'язання асоціації EFCO
•
•

•
•

•
•

Асоціація перевіряє відповідність умов у приймаючої сторони для комфортного
перебування, гарантує, що умови угоди зрозумілі та дотримані всіма сторонами.
За згодою сторони яку приймають, асоціація орієнтує вище названу щодо державних послуг
та спеціалізованих асоціацій для задоволення додаткових потреб під час проживання
(адміністративні послуги, здоров’я, поради, пошук роботи тощо).
У разі потреби асоціація повідомляє про це компетентні органи.
Асоціація орієнтує сторони (приймаючу та яку приймають) щодо подальших кроків, які
необхідно зробити для комфортнішого перебування, підтримує зв’язок і забезпечує
подальше спостереження.
Асоціація забезпечує своїх членів страхуванням, що покриває діяльність прийому. Вона
зберігає копію угоди доступною для своїх учасників.
Асоціація оновлює файл прийому громадян, в якому зазначені дати зобов'язань кожної зі
сторін.
Тривалість та юридична відповідальність

•

•
•

Приймаюча сторона погоджується на максимальний період, що відповідає терміну дії його
членства в асоціації. Термін може бути зменшений приймаючою стороною за простим
запитом останнього або асоціацією у разі форс-мажорних обставин.
Сторона, яку приймають за простим запитом може припинити проживання та його
подальше обслуговування.
Тривалість проживання визначається полюбовно між трьома сторонами (асоціація,
приймаюча сторона та сторона яку приймають). У разі виникнення спору щодо останнього
документ, який оновлюється асоціацією, є автентичним.

Цей договір укладається на період, що починається:
І поки рішення, відповідне загальному праву, не буде знайдено або сторона яку приймають чи
асоціація не прийме рішення про закінчення прийому. На рішення асоціації обов’язково впливає
співбесіда зі стороною яку приймають та консультація з партнерською асоціацією.

Приймаюча сторона (прізвище, ім'я, підпис)

EFCO (прізвище та ім'я представника, підпис)

Сторона яку приймають ( прізвище (а), ім’я (імена), підпис(и)

