
Deklaracja Współpracy
Porozumienie na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia 

„B„BŁŁĘKITNEĘKITNE  P PARTNERSTWOARTNERSTWO ”
§ 1

Porozumienie  na  Rzecz  Rozwoju  i  Zatrudnienia  „Błękitne  Partnerstwo”
zwane dalej Porozumieniem  opiera się na partnerskiej  współpracy podmiotów z obszaru 
Miasta Tychy oraz Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego  utożsamiających się z misją i celami 
niniejszej Deklaracji Współpracy.

§2
Misją  Porozumienia  jest  prowadzenie  działań  na  rzecz   zrównoważonego  rozwoju 
społeczności  miasta  Tychy  oraz  Powiatu  Bieruńsko  –  Lędzińskiego w  oparciu  o 
współpracę międzysektorową. 

§3
Porozumienie stawia sobie następujące cele:

1. promocja partnerstwa jako sposobu rozwiązywania problemów społecznych,
2. zwiększanie  zatrudnienia  na  obszarze  miasta  Tychy  oraz  powiatu  Bieruńsko  – 

Lędzińskiego,
3. przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
4. promowanie rozwoju przedsiębiorczości 
5. tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych

§4
Cele będą realizowane poprzez następujące działania:

1. analizowanie i identyfikowanie potrzeb lokalnego rynku pracy,
2. podejmowanie przedsięwzięć, zwiększających aktywność zawodową mieszkańców,
3. opracowywanie programów rozwiązania problemów społecznych,
4. podnoszenie kwalifikacji personelu instytucji 
5. rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, partnerami społecznymi oraz 

przedstawicielami biznesu,
6. pozyskiwanie środków w celu rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwoju 

zasobów ludzkich,
7. promowanie alternatywnych form zatrudnienia,
8. aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich integracja ze społeczeństwem,
9. tworzenie korzystnych warunków aktywizacji zawodowej młodzieży wchodzącej na 

rynek pracy,
10. budowanie pozytywnego wizerunku Porozumienia oraz podejmowanych  przez nie 

przedsięwzięć,
11. aktywizacja zawodowa osób z grup szczególnego ryzyka.



§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 strategii rozwoju Miasta Tychy oraz Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
3. określenie celów i  zaangażowanie środków niezbędnych dla opracowania wspólnej 

strategii działań.
4. wykorzystanie potencjału, wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia Partnerów,
5. tworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji dla koordynacji działań,
6. otwartość  i  elastyczność  w  poszukiwaniu  kompromisowych  rozstrzygnięć  dla 

rozwijania   poczucia koleżeństwa, wspólnoty oraz współodpowiedzialności.

§6
Realizacja wspólnych projektów

1.  Uczestnicy  Porozumienia  powstrzymują  się  od  samodzielnego  realizowania  projektów 
przyjętych do wdrażania przez Porozumienie.  Przez samodzielną realizację  rozumie się w 
szczególności  występowanie  z  wnioskami  aplikacyjnymi  na realizację  projektu  w ramach 
tego samego programu.
2. Szczegółowe określenie podziału zadań i odpowiedzialności, tym indywidualnego wkładu 
finansowego  każdego  z  podmiotów  uczestniczących  w  przedsięwzięciu  zawarte  będą  w 
porozumieniach wykonawczych planowanych do realizacji projektów.

§7
Formuła Porozumienia

1. Instytucjami Porozumienia są:  Forum Porozumienia (spotkanie przedstawicieli wszystkich 
uczestników  Porozumienia),   Rada  Porozumienia,  Koordynator  Porozumienia,  Lider 
Partnerstwa, Zespoły zadaniowe, Zespoły Projektowe, Liderzy Projektów

2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych instytucji Porozumienia określać będzie 
Regulamin Porozumienia przyjęty przez Forum Porozumienia. 

3. Forum Porozumienia przyjmuje Strategię Porozumienia 

§8
Porozumienie  jest  otwarte  na  inne  podmioty  podzielające  jego  misję  i  cele  zawarte  w 
Deklaracji Współpracy.

§9
Załączona lista stanowi integralną część Deklaracji Współpracy.



W  pełni  Akceptuję  i  popieram  idee  oraz  cele  Porozumienia  na  Rzecz  Rozwoju  i 
Zatrudnienia „Błękitne Partnerstwo” zawarte w Deklaracji Współpracy oraz zobowiązuję się 
do aktywnego udziału w pracach jej Sygnatariuszy.

Lp.         Imię i nazwisko               Instytucja/Organizacja/Firma                           Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


