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Deklaracja Partnerskiej Współpracy
Podpisana w dniu …………………………
§ 1.
Porozumienie na rzecz rozwoju …………………………………...………………….. zwane dalej Porozumieniem
opiera się na partnerskiej współpracy podmiotów z terenu …………………………………………………………..
utożsamiających się z misją i celami niniejszej Deklaracji Współpracy.
§ 2.
Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz ……………………………………............…………………..
na terenie powiatu …………………………………. w oparciu o współpracę międzysektorową/wewnątrzsektorową.
§ 3.
Porozumienie stawia sobie następujące cele:
1. Przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
2. Rozwój ekonomii społecznej na terenie działania partnerstwa.
3. ………………………................................................................................………………………………………...
4. ………………………................................................................................………………………………………...
§ 4.
Cele będą realizowane poprzez następujące działania:
1. Projekty ukierunkowane na …………………………………………………………….....................................…...
2. Analiza i identyfikowanie problemów społecznych występujących na terenie …………….........………………..
3. Podejmowanie przedsięwzięć zwiększających aktywność zawodową i społeczną osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
4. Działania promocyjne, których celem jest zwiększenie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
5. ………………………................................................................................………………………………………...
6. ………………………................................................................................………………………………………...
§ 5.
Partnerstwo będzie realizowało swoje cele w oparciu o poniższe zasady:
1. Dialog i konsultacje pomiędzy Partnerami w celu wypracowania wspólnej wizji działania.
2. Uwzględnienie dokumentów programowych i strategicznych z terenu działania partnerstwa.
3. Wykorzystanie potencjału, wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia Partnerów.
4. Tworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji dla koordynacji działań.
5. Otwartość i elastyczność w poszukiwaniu kompromisowych rozstrzygnięć dla rozwijania poczucia
koleżeństwa, wspólnoty oraz współodpowiedzialności.
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§ 6.
Realizacja wspólnych projektów.
Uczestnicy Porozumienia mogą realizować projekty zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie. Partnerzy
zobowiązują się do wzajemnego informowania o projektach realizowanych w obszarze celów Partnerstwa.
Szczegółowe określenie podziału zadań i odpowiedzialności, w tym indywidualnego wkładu finansowego
każdego z podmiotów uczestniczących w potencjalnym przedsięwzięciu, zawarte będą w porozumieniach
wykonawczych planowanych do realizacji konkretnych projektów.
§ 7.
Formuła Porozumienia.
Instytucją Porozumienia jest Forum partnerstwa reprezentowane przez osoby upoważnione przez
poszczególnych Partnerów. Istnieje także możliwość powoływania Zespołów Zadaniowych i Zespołów
Projektowych.
Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych instytucji Porozumienia określać będzie umowa
partnerska zawierana w celu realizacji poszczególnych projektów partnerskich.
§ 8.
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Porozumienie jest otwarte na inne podmioty podzielające jego misję i cele zawarte w Deklaracji Współpracy.
§ 9.
Załączona lista sygnatariuszy stanowi integralną część Deklaracji Współpracy.
Stronami Deklaracji są:
………………………………......……… reprezentowane przez ………………………………………………..
………………………………......……… reprezentowane przez ………………………………………………..
………………………………......……… reprezentowane przez ……

