
Deklaracja Wspó³pracy
Bêdziñsko-D¹browskiego Porozumienia 

na Rzecz Zatrudnienia i Rozwoju

Bêdzin, 27 wrzeœnia 2004r.

Misja: poprawa warunków ¿ycia mieszkañców 
poprzez aktywne w³¹czanie siê w rozwi¹zywanie 
problemów oraz tworzenie warunków dla rozwoju 
spo³eczno-gospodarczego Powiatu Bêdziñskiego 
oraz Miasta D¹browa Górnicza.



Bêdziñsko-D¹browskie Lokalne Porozumienie na Rzecz Zatrudnienia

Misja Porozumienia
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Partnerzy Porozumienia

Niniejsza Deklaracja ma charakter otwarty i mo¿e do niej przyst¹piæ ka¿dy zainteresowany 
podmiot. 

 opiera siê na partnerskiej 
wspó³pracy administracji samorz¹dowej, przedsiêbiorstw, organizacji pozarz¹dowych, podmiotów 
sektora edukacji, innych podmiotów oraz osób uto¿samiaj¹cych siê z misj¹ i celami Deklaracji 
Wspó³pracy z terenu Powiatu Bêdziñskiego oraz Miasta D¹browa Górnicza.

 jest realizowana na terenie Powiatu Bêdziñskiego i Miasta D¹browa Górnicza 
poprzez:

wspieranie przedsiêwziêæ inicjowanych przez Partnerów, maj¹cych na celu wzbogacenie oferty 
gospodarczej i spo³ecznej,
zaanga¿owanie Partnerów w tworzenie strategii rozwi¹zywania problemów lokalnych,
realizowanie programów w celu poprawy profesjonalizmu wszystkich Partnerów, dla wdra¿ania 
wspólnych programów rozwoju zasobów ludzkich i tworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia,
usprawnienie wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami lokalnymi, partnerami spo³ecznymi, 
przedstawicielami biznesu,
pozyskiwanie œrodków i opracowywanie programów szkolenia pracodawców, pracowników, osób 
poszukuj¹cych zatrudnienia oraz osób bezrobotnych,
inicjowanie nowych sposobów zarobkowania i zatrudnienia,
tworzenie warunków formalnych i ekonomicznych dla aktywizacji osób niepe³nosprawnych, ich 
integracji ze spo³eczeñstwem oraz umo¿liwienia podjêcia aktywnoœci w sferze gospodarczej, w 
tym tak¿e poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
tworzenie korzystnych warunków, szczególnie dla m³odzie¿y koñcz¹cej edukacjê, w wejœciu na 
rynek gospodarczy,
budowanie, we wspó³pracy z mediami, pozytywnego wizerunku podejmowanych przez Partnerów 
Porozumienia przedsiêwziêæ,
propagowanie historycznych wartoœci, chronienie dziedzictwa kulturowego i œrodowiska 
przyrodniczego, 
przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym.

Wymienione  realizowane bêd¹ poprzez:

podtrzymywanie partnerskich relacji pomiêdzy Partnerami Deklaracji Wspó³pracy,
dialog i konsultacje pomiêdzy Partnerami w celu wypracowania wspólnej wizji dzia³ania,
analizê opracowanych przez Partnerów samorz¹dowych strategii rozwoju,
wybór obszarów i zagadnieñ dla wy³onienia kluczowych kwestii wymagaj¹cych rozwi¹zania, 
dotycz¹cych rynku pracy i zatrudnienia,
opracowanie przejrzystych struktur decyzyjnych i procedur zorientowanych na konkretne wyniki,
okreœlenie celów i zaanga¿owanie œrodków niezbêdnych dla opracowania wspólnej strategii 
dzia³añ,
planowanie dzia³añ okreœlaj¹cych mierzalne efekty ich realizacji,
wykorzystanie potencja³u, wiedzy fachowej, umiejêtnoœci i doœwiadczenia Partnerów,
szczegó³owe okreœlanie podzia³u zadañ i odpowiedzialnoœci w porozumieniach wykonawczych 
realizowanych projektów, w tym indywidualnego wk³adu finansowego ka¿dego z podmiotów 
uczestnicz¹cych w przedsiêwziêciu,
stworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji dla koordynacji dzia³añ,
otwartoœæ i elastycznoœæ w poszukiwaniu kompromisowych rozstrzygniêæ dla rozwijania poczucia 
kole¿eñstwa, wspólnoty oraz wspó³odpowiedzialnoœci. 

, maj¹c œwiadomoœæ z³o¿onoœci procesów opisanych w Deklaracji 
Wspó³pracy wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e w  trosce o poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci lokalnych, 
dla zrównowa¿onego rozwoju Powiatu Bêdziñskiego i Miasta D¹browa Górnicza, zyskaj¹ poparcie 
wielu podmiotów zarówno w strukturach samorz¹du terytorialnego, zwi¹zków i organizacji 
pozarz¹dowych, jak i wœród podmiotów gospodarczych, których aktywnoœæ stanowi podstawê tego 
rozwoju.
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