Megállapodás örökbe fogadni szándékozóval
Mely létrejött egyrészről az Együtt az Életért Egyesület (2890 Tata, Arany János u. 20.), (a
továbbiakban: egyesület), valamint
(név) ….....................................................................................
(szül. hely, idő) ....................................................................................
(anyja neve)..............................................................................., és
(név) ….....................................................................................
(szül. hely, idő) ....................................................................................
(anyja neve)...............................................................................
örökbe fogadni szándékozókkal.
Az örökbe fogadni szándékozók megbízzák az Együtt az Életért Egyesületet, hogy az örökbefogadást
előkészítse és ennek keretében az örökbeadó(k)val történő megismerkedésüket lebonyolítsa.
Kapcsolattartás
Az örökbefogadás előkészítése során szerződő felek egymás között a kapcsolatot elsősorban
telefonon, szükség esetén személyesen vagy e-mailen, levélben tartják.
Jelen megállapodást évenként felülvizsgálják a felek.
Szerződés felmondása
Jelen megállapodást mindkét fél felmondhatja a következő feltételek mellett:
- ha az örökbe fogadni szándékozók alkalmassága megszűnik,
- ha az örökbe fogadó(k) családi jogállásában változás történik,
- ha a körülményeikben olyan változás történik, mely az örökbe fogadandó gyermek érdekeit az
Egyesület szerint veszélyeztetik,
- ha az örökbe fogadni szándékozók elállnak örökbe fogadási szándékuktól.
Az egyesület a szerződést felmondhatja, ha az örökbe fogadni szándékozók együttműködési
kötelezettségüket súlyosan vagy sorozatosan megszegik, így különösen, ha az örökbe fogadni
szándékozók az örökbe adást bármilyen módon befolyásoló lényeges adatot, tényt eltitkolnak, vagy
hamis adatot szolgáltatnak.
Tájékoztatási kötelezettség
Az örökbe fogadni szándékozók kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül közölni az
egyesülettel, ha náluk örökbe fogadást befolyásoló bármilyen körülmény bekövetkezik.
Költségek
Az örökbe fogadni szándékozóknak az Egyesület semmiféle költséget nem számít fel.

Az egyesület a jelen szerződésben foglalt szolgáltatásokért közvetítői, szolgáltatási díjat nem kér,
adományt - sem az örökbe adótól, sem rá tekintettel más személytől - nem fogad el.
Adatvédelmi nyilatkozat
Örökbe fogadni szándékozók a jelen szerződés aláírásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy
személyes adataikat az Egyesület a jogszabályokban foglalt mértékben és ideig kezelje.
Az örökbe fogadni szándékozók kijelentik, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Egyesület Adatvédelmi Szabályzatának ismertetése megtörtént, ezek tartalmát tudomásul veszik.
………………..………….., ………év .................. hó ...... napján
Örökbe fogadni szándékozók:
.....................................…………..........
(aláírás)

...................................…………..........
(aláírás)

.....................................…………..........
(név nyomtatott betűkkel)

..................................…………..........
(név nyomtatott betűkkel)

.............................................................
(lakcím)

...........................................................
(lakcím)

…........….................................................
szakmai munkatárs
Együtt az Életért Egyesület

