Projekt regulaminu
REGULAMIN
PARTNERSTWA RODZINA RAZEM
I. Forma organizacyjno-prawna
§1
Partnerstwo RODZINA RAZEM (zwane dalej Partnerstwem) jest porozumieniem zawartym
pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami,
działającymi

na

obszarze

Powiatu

Świebodzińskiego

na

rzecz

zminimalizowania

instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez efektywne wspieranie rodziny biologicznej
w wypełnianiu jej funkcji, które:
1. Podpisały Umowę Partnerstwa RODZINA RAZEM lub Deklarację Przystąpienia w ramach
Partnerstwa.
2. Zadeklarowały chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Partnerstwa, realizowania jego
celów i wspólnych przedsięwzięć.
3. Działają na obszarze oraz na rzecz rozwoju Powiatu Świebodzińskiego.
§2
Partnerstwo nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie
dobrowolnego wkładu pracy. Nie jest to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte
dla wszystkich wykazujących gotowość działania zgodnego z głównym celem powstania
Partnerstwa.
§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Partnerze - należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku
pracy oraz organizacje pozarządowe.
2. Członku - należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne, instytucje gospodarcze
i zrzeszenia pracodawców, związki zawodowe i organizacje pracownicze, a także środki
masowego przekazu, pełniące funkcję doradczą i wspierającą działania Partnerstwa.
3. Zgromadzeniu Partnerów - należy przez to rozumieć zespół reprezentantów delegowanych
pisemnie przez podmioty wchodzące w skład Partnerstwa.
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4. Zespół Koordynujący Partnerstwa - należy przez to rozumieć reprezentantów Partnerstwa
wybranych przez Zgromadzenie Partnerów na okres dwóch lat.
5. Zespoły Robocze - należy przez to rozumieć zespoły powołane przez Zgromadzenie
Partnerów lub Zespół Koordynujący Partnerstwa dla pojedynczych spraw lub grupy
zagadnień.
6. Sekretariat - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za obsługę biurowoadministracyjną Partnerstwa.

II. Cel
§4
Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań organizacji pozarządowych, lokalnych
samorządów i innych podmiotów publicznych na rzecz zminimalizowania instytucjonalnej
pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe Partnerstwa to m.in.:
1. Efektywne wspieranie rodziny biologicznej w wypełnianiu jej funkcji;
2. Inicjowanie

współpracy społeczności lokalnej Powiatu Świebodzińskiego przede

wszystkim poprzez wzmocnienie i utrwalanie współpracy pomiędzy organizacjami,
samorządem lokalnym i innymi partnerami społecznymi w Powiecie Świebodzińskim;
3. Podnoszenie kompetencji rodziny w zakresie pełnionych ról społecznych;
4. Wsparcie

specjalistyczne

rodziny

w

formie

działań

psychoedukacyjnych

i terapeutycznych;
5. Realizowanie projektów w zakresie zwiększenie szans rozwojowych dzieci poprzez
organizację czasu wolnego;
6. Pełniejsze wykorzystywanie możliwości, potencjału i zainteresowań różnych
środowisk społecznych powiatu do realizacji działań;
7. Motywowanie rodziców do aktywizacji zarobkowej celem poprawy warunków
bytowych;
8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rodziców;
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9. Pedagogizacja rodziców w zakresie celowości realizacji obowiązku szkolnego przez
dzieci;
10. Promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej;
11. Propagowanie informacji o ofercie usług dla rodzin wielodzietnych.

III. Formuła działania i organizacja partnerstwa
§5
Partnerstwo działa poprzez Partnerów i Członków przy zachowaniu swojej autonomii.
§6
Partnerzy są odpowiedzialni za opracowywanie projektów, realizację określonych w nich
działań, jak również pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do ich realizacji oraz
przygotowywanie odpowiednich wniosków dotacyjnych.
§7
Jednostkami organizacyjno-zarządzającymi Partnerstwa są:
1) Zgromadzenie Partnerów,
2) Zespół Koordynujący Partnerstwa,
3) Zespoły Robocze,
4) Sekretariat Partnerstwa
IV. Zgromadzenie Partnerów
§8
Każdy Partner może oddelegować tylko jednego reprezentanta, a jedna osoba może
reprezentować tylko jednego Partnera. Wzór Oświadczenia o osobie reprezentującej Partnera
określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.
§9
1. Do kompetencji Zgromadzenia Partnerów należy ustanowienie generalnych podstaw oraz
kierunków działalności Partnerstwa i wybór Zespołu Koordynującego.
2. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia pełni Przewodniczący Zespołu Koordynującego.
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3. Zgromadzenie Partnerów będzie zwoływane co najmniej raz w roku. Posiedzenie
zwoływane jest przez Zespół Koordynujący, tj. przez jego przewodniczącego lub
upoważnionego przez niego członka Zespołu.
4. W posiedzeniach Zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa głosu Członkowie oraz osoby
zaproszone z organizacji/instytucji nie wchodzących w skład Partnerstwa.
5. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są generalnie na zasadzie konsensusu. W przypadku
głosowania decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym każdemu
Partnerowi przysługuje 1 głos.

V. Zespół Koordynujący Partnerstwa
§ 10
1. Zespół Koordynujący Partnerstwa liczy do 11 osób.
2 Każdy Partner może zgłaszać i rekomendować kandydatów na członków Zespołu spośród
reprezentantów Partnerów.
3.

Spośród

członków

Zespołu

Koordynującego

Zgromadzenie

Partnerów

wybiera

Przewodniczącego Zespołu, który od chwili wyboru będzie pełnił także funkcję
Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów.
§ 11
1. Zespół Koordynujący Partnerstwa spotyka się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz
na kwartał.
2. Uchwały Zespołu Koordynującego Partnerstwa podejmowane są zwykłą większością
głosów.
§ 12
Zespół Koordynujący Partnerstwa reprezentuje i promuje Partnerstwo na zewnątrz, realizuje
kierunek działania Partnerstwa określony przez Zgromadzenie Partnerów, koordynuje pracę
poszczególnych Zespołów Roboczych, nadzoruje pracę Sekretariatu zdaje sprawozdania
ze swej działalności Zgromadzeniu Partnerów.
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VI. Zespoły Robocze
§ 13
1. Zespół Koordynujący Partnerstwa zatwierdza skład Zespołu Roboczego.
2. W pracach Zespołów mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele dodatkowych instytucji
oraz eksperci.
3. Zasady funkcjonowania Zespołu ustala Zespół samodzielnie.
4. Poszczególne Zespoły Robocze na spotkaniach Zespołu Koordynującego Partnerstwa lub
Zgromadzenia Partnerów omawiają i podsumowują swoją pracę przedstawiając pisemne
sprawozdanie.
VII. Sekretariat Partnerstwa
§ 14
Zadaniem Sekretariatu jest:
1) organizacja i obsługa posiedzeń Zgromadzenia Partnerów oraz Zespołu Koordynującego
Partnerstwa,
2) przygotowanie niezbędnych materiałów dla Partnerstwa,
3) opracowanie i rozesłanie notatek z posiedzeń Zgromadzenia Partnerów oraz Zespołu
Koordynującego Partnerstwa,
4) przekazywanie podstawowych informacji o Partnerstwie.
§ 15
Umowną siedzibą Partnerstwa jest siedziba…………………………………………………………………………..

VIII. Fundusz Partnerstwa
§ 16
Praca Partnerstwa opiera się na dobrowolnym wkładzie pracy członków wchodzących w jego
skład.
§ 17
Partnerstwo będzie pozyskiwać środki finansowe na realizację wspólnych przedsięwzięć oraz
na działalność i funkcjonowanie Partnerstwa. Członkowie Partnerstwa są odpowiedzialni
za pozyskiwanie funduszy na realizację projektów, w których uczestniczą.
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IX. Przyjmowanie nowych członków Partnerstwa
§ 18
1. Nowi Partnerzy i Członkowie przyjmowani są do Partnerstwa uchwałą Zespołu
Koordynującego Partnerstwa na podstawie pisemnej Deklaracji Przystąpienia do Partnerstwa.
Wzór Deklaracji określi Zespół Koordynujący Partnerstwa.
2. Zespół Koordynujący Partnerstwo przyjmuje też rezygnację z Partnerstwa i decyduje
o wykluczeniu z uczestnictwa w Partnerstwie. Wykluczenie z Partnerstwa może nastąpić
na skutek działania na szkodę Partnerstwa.

X. Postanowienia końcowe
§ 19
1. Zmiany do regulaminu i ustalanie dodatkowych postanowień dotyczących zasad
funkcjonowania Partnerstwa przysługuje Zgromadzeniu Partnerów. Propozycje zmian mogą
być przedłożone przez zarówno jednego z Partnerów jak i Zespól Koordynujący
Partnerstwem.
2. Zmiany do regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
3. Rozwiązanie Partnerstwa następuje zwykłą większością głosów na wniosek Zespołu
Koordynującego Partnerstwo lub przynajmniej siedmiu Partnerów przy obecności co najmniej
2/3 reprezentantów Zgromadzenia Partnerów.
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