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Deklaracja Ideowa  
Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 
§ 1 

Mając na uwadze rozwój społeczności lokalnych na Lubelskim Obszarze Metropolitalnym 
powołujemy Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej (zwane dalej 
Partnerstwem). 

§ 2 
Partnerstwo działa na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej. Nie jest samodzielną organizacją, 
odrębnym podmiotem w rozumieniu przepisów prawa. 

§ 3 
Celem, dla którego powołuje się Partnerstwo jest przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i 
dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, edukację oraz aktywizację 
zawodową zbiorowości lokalnej. 

§ 4 
Członkiem Partnerstwa zostać mogą osoby prawne działające na Lubelskim Obszarze 
Metropolitalnym instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury oraz jednostki 
samorządu terytorialnego wraz z ich wyspecjalizowanymi agendami, instytucje gospodarcze i 
zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe i organizacje pracownicze, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej a także środki masowego przekazu. 

§ 5 
1. Członkiem-partnerem w ramach Partnerstwa można zostać poprzez złożenie w Biurze 

Partnerstwa podpisanej deklaracji przystąpienia do współpracy w ramach Partnerstwa wraz 
z rekomendacją minimum jednego z Członków Partnerstwa. Podpisanie deklaracji stanowi 
akceptację wszystkich zapisów zawartych w Deklaracji Ideowej Partnerstwa. 

2. Przystąpienie do Partnerstwa następuje po podjęciu decyzji przez wszystkich Członków 
Partnerstwa. 

3. Informacja o chęci przystąpienia danej instytucji ubiegającej się o przyjęcie do Partnerstwa 
rozsyłana jest przez Biuro Partnerstwa do wszystkich jego Członków za pośrednictwem 
poczty e-mail. 

4. Członkowie Partnerstwa skutecznie poinformowani, wyrażający uwagi lub sprzeciw, w 
terminie 10 dni roboczych informują Biuro Partnerstwa o swojej decyzji dotyczącej 
przyjęcia lub nie danej instytucji. 

5.1. W przypadku wszystkich głosów pozytywnych dna instytucja zostaje przyjęta do 
Partnerstwa jako jego pełnoprawny Członek. Informację o decyzji przyjęcia 
przekazywana jest przez Biuro Partnerstwa danej instytucji za pośrednictwem poczty e-
mail lub telefonicznie. Jednocześnie informacja o przyjęciu nowego Członka przesyłana 
jest za pośrednictwem poczty e-mail do wszystkich Członków. 

5.2. W przypadku, gdy pojawi się jakikolwiek sprzeciw, wówczas kwestia przyjęcia danej 
instytucji zostaje odroczona do najbliższego spotkania Partnerstwa, na którym kwestia ta 
zostanie przedyskutowana w szczególności uwzględniając pojawiające się wątpliwości. 

6. Następnie przyjęcie nowego członka poddawane jest jawnemu głosowaniu, przy obecności 
przynajmniej połowy wszystkich członków partnerstwa. Przyjęcie nowego członka 
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odbywa się wówczas zwykłą większością głosów spośród instytucji obecnych na 
spotkaniu. 

7. Biuro Partnerstwa niezwłocznie poinformuje na piśmie instytucję ubiegającą się o 
członkostwo o decyzji odnośnie przyjęcia kandydata, bądź nie do Partnerstwa. 

§ 6 
Członkowie-Partnerzy skupieni w Partnerstwie mogą w dowolnej chwili zrezygnować z 
udziału w Partnerstwie wyrażając swą decyzję w formie pisemnego oświadczenia składanego 
w Biurze Partnerstwa. 

§ 7 
W działaniach prowadzonych przez partnerów skupionych w Partnerstwie poza jego 
członkami uczestniczyć także mogą konsultanci, którzy nie występując w imieniu Partnerstwa 
wspomagają realizację celu działalności Partnerstwa poprzez udostępnienie metodologii 
działań i wiedzy w zakresie dobrych praktyk. W Partnerstwie biorą również udział 
członkowie wspierający, którzy nie uczestnicząc w sposób bezpośredni w działaniach 
partnerskich udzielają wsparcia moralnego i obejmują patronatem działania podejmowane na 
rzecz aktywizacji zawodowej. 

§ 8 
Zapisy, o których mowa w § 5 oraz § 6 stosuje się odpowiednio do konsultantów i członków 
wspierających. W przypadku tym należy uściślić zaangażowanie w prace w Partnerstwie. 

§ 9 
Uczestnictwo w innych organizacjach, stowarzyszeniach i zrzeszeniach nie wyklucza 
uczestnictwa w partnerskich działaniach realizowanych w ramach Partnerstwa. 

§ 10 
Przyjmuje się, iż działalność partnerstwa przebiega w sposób bezkosztowy. W przypadku 
gdyby z jego działalnością wiązały się jakieś koszta decyzję co do ich pokrycia podejmują 
partnerzy skupieni w ramach Partnerstwa w oparciu o odrębne umowy. 

§ 11 
Członkowie, partnerzy skupieni w ramach Partnerstwa zobowiązują się do wspólnego 
działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, które przeciwdziałać będzie 
zjawiskom bezrobocia i wykluczenia społecznego. 

§ 12 
Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowana będzie w szczególności poprzez działania 
społeczne oraz wspólne tworzenie i wdrażanie projektów społecznych i prozatrudnieniowych. 
Do tworzenia i wdrażania w/w działań stworzone zostaną grupy robocze (tematyczne lub 
terytorialne) złożone z przedstawicieli instytucji partnerskich skupionych w ramach 
Partnerstwa. 

§ 13 
Członkowie Partnerstwa należący do sektora środków masowego przekazu wspierają 
działania podejmowane w ramach Partnerstwa poprzez upowszechnianie informacji o ich 
działalności szerokiemu gronu odbiorców. 
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§ 14 
Działalność o której mowa w §13 nie wyklucza także innego rodzaju zaangażowania środków 
masowego przekazu w realizacje działań podejmowanych przez partnerów w ramach 
Partnerstwa. 

§ 15 
Decyzje o realizacji danego działania i uczestnictwa w nim podejmują każdorazowo 
poszczególni partnerzy. Nie jest wymagane, aby w konkretnej grupie roboczej brali udział 
przedstawiciele wszystkich partnerów. 

§ 16 
Szczegółowy zakres udziału partnerów skupionych w Partnerstwie w realizacji konkretnych 
działań społecznych i projektów zostanie każdorazowo określony w momencie rozpoczęcia 
działania. Decyzje co do sposobu podejmowania konkretnych działań podejmują partnerzy 
skupieni w grupie roboczej realizującej zadanie. 

§ 17 
1. Całościową koordynacją działań partnerów w ramach Partnerstwa zajmuje się 

Koordynator Partnerstwa prowadzący Biuro Partnerstwa. 
2. Biuro Partnerstwa prowadzi bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem partnerstwa. 
 

§ 18 
1. Koordynatorem Partnerstwa zostaje na okres roku kalendarzowego organizacja/instytucja 

wybrana przez Zgromadzenie Partnerów spośród członków Partnerstwa (dokumentuje to 
uchwała w formie załącznika do niniejszej deklaracji). 

2. Biuro Partnerstwa zlokalizowane jest w siedzibie Koordynatora Partnerstwa. 
§ 19 

1. Zmiana Koordynatora i Biura Partnerstwa możliwa jest na drodze decyzji partnerów 
skupionych w Partnerstwie lub na drodze rezygnacji dotychczasowego Koordynatora 
Partnerstwa. 

2. W przypadku zmiany Koordynatora i Biura Partnerstwa dokumentacja Partnerstwa 
powinna być przekazana następnemu wybranemu Koordynatorowi w ciągu 14 dni od 
przyjęcia uchwały o wyborze nowego Koordynatora. 

§ 20 
Koordynator Partnerstwa reprezentuje Partnerstwo na zewnątrz. Wszelkie pisma i inne 
materiały sygnowane przez Partnerstwo wystawiane są przez Biuro Partnerstwa, o ile 
partnerzy skupieni w Partnerstwie nie zadecydują inaczej. 

§ 21 
Koordynator Partnerstwa organizuje bieżącą pracę Partnerstwa, wyznacza w porozumieniu z 
liderem terminy zebrań partnerów, informuje o terminie zebrań, monitoruje przebieg prac 
grup roboczych opracowujących konkretne projekty i działania. 

§ 22 
W celu usprawnienia swej działalności Koordynator Partnerstwa może współpracować z 
innymi podmiotami zarówno skupionymi w partnerstwie (partnerzy jak i obserwatorzy-
konsultanci) jak zewnętrznymi. 
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§ 23 
Członkowie-partnerzy skupieni w Partnerstwie zbierają się na posiedzeniach plenarnych co 
najmniej raz w kwartale celem przedyskutowania bieżących spraw i realizacji działań w 
ramach Partnerstwa. 

§ 24 
Termin i miejsce spotkania wyznacza Koordynator Partnerstwa, który informuje o nim 
partnerów skupionych w Partnerstwie minimum na tydzień przed wyznaczonym terminem. 
Termin i miejsce spotkania grup roboczych pracujących nad konkretnymi projektami ustalają 
pomiędzy sobą ich członkowie. 

§ 25 
Zmiany w Deklaracji Ideowej następują decyzją partnerów w drodze głosowania większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Partnerstwa. 
 


