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STANDARDY 

DZIAŁANIA LUBELSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

 

Lubelskie Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy jest otwarte na wszystkie instytucje i organizacje, w szczególności  

te  które działają  na rzecz osób młodych na terenie województwa lubelskiego. Otwartość ta ma 

zapewnić możliwie najlepsze wykorzystanie potencjału lokalnego na rzecz wspólnej realizacji celów 

Partnerstwa. 

 

Członkostwo w ramach Partnerstwa nabywa się poprzez złożenie deklaracji współpracy. Każdy  

z przystępujących Partnerów określa w jakim zakresie chce włączyć się w działania Partnerstwa oraz 

wskazuje zasoby, które może wnieść do Partnerstwa (ludzkie, rzeczowe, know-how). Ostatecznej 

kwalifikacji członków Partnerstwa dokonuje Komisja Rekrutacyjna, składająca się z przedstawicieli 

Koordynatora Partnerstwa, którym jest Lubelska Fundacja Rozwoju. 

 

1. CEL PARTNERSTWA 
Celem Partnerstwa jest wypracowanie i upowszechnianie zestawu rekomendacji, dotyczącego 
możliwych działań, metod i narzędzi, które mogą poprawić skuteczność  
i trafność oferty aktywizacyjnej adresowanej o osób młodych znajdujących się  
w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej w województwie lubelskim który będzie 
wykorzystany przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia ww. osobom. Partnerstwo 
zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
 

2. IDEA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ 
Wszyscy Partnerzy wyrażają zgodnie wolę współpracy, aby osiągnąć wspólny cel.   
Utworzone Partnerstwo  funkcjonuje z  uwzględnieniem zasad, które respektowane są przez 
wszystkich Partnerów, a są to: 
 
2.1. DOBROWOLNOŚĆ UCZESTNICTWA 

 Partnerstwo jest dobrowolnym i otwartym porozumieniem reprezentantów różnych 

sektorów życia publicznego, gospodarczego i społecznego; 

 Członkostwo w ramach Partnerstwa nabywa się poprzez złożenie deklaracji współpracy. 

 Każdy z przystępujących Partnerów określa w jakim zakresie chce włączyć się  

w działania Partnerstwa. 

 
2.2  POSZANOWANIE AUTONOMII I ODRĘBNOŚCI  

 Partnerzy wspólnie podejmują decyzje dotyczące działań Partnerstwa i wspólnie   

je realizują. 

 Każdy z przystępujących Partnerów określa w jakim zakresie chce włączyć się  

w działania Partnerstwa oraz wskazuje zasoby, które może wnieść do Partnerstwa (ludzkie, 

rzeczowe, know-how). 
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2.3 WSPÓŁPRACA OPARTA NA DIALOGU I SOLIDARNOŚCI 
 Partnerzy wspólnie określają cele i zadania do realizacji w ramach Partnerstwa; 

 
2.4 POMOCNICZOŚĆ  

 Partnerzy uczestniczą we wszystkich działaniach Partnerstwa. 

 W ramach Partnerstwa Partnerzy wspierają się a nie  wyręczają. 

 
2.5 SUWERENNOŚĆ STRON 

 Partnerstwo tworzą niezależne od siebie podmioty i instytucje reprezentujące  różne 

sektory życia publicznego, gospodarczego i społecznego; 

 Koordynatorem Partnerstwa jest Lubelska Fundacja Rozwoju.   

 
2.6 EFEKTYWNOŚĆ 

 W Partnerstwie uczestniczą podmioty i instytucje, które wnoszą swój potencjał (ludzki, 

rzeczowy, know – how) w realizowane zadania. 

 
2.7  JAWNOŚĆ 

 Partnerzy zapewniają przepływ rzetelnych, kompletnych i aktualnych informacji  

w Partnerstwie. 

 Koordynator zapewnia Partnerom pełny  dostęp do informacji w tym samym czasie. 

 Partnerzy deklarują jakie zadania będą realizować w ramach Partnerstwa, tak aby każdy z 

Partnerów wiedział kto za co odpowiada oraz jakie zasoby wnosi  

do Partnerstwa.  

 
2.8 WZAJEMNE ZAUFANIE I SZACUNEK 

 Partnerzy zobowiązują się do wzajemnego poszanowania, budowania pozytywnego 

wizerunku Partnerstwa, respektowania zasad współżycia społecznego, lojalności;  

 Partnerzy dzielą się doświadczeniem w ramach Partnerstwa;  

 
2.9 WZAJEMNE POSZANOWANIE I TOLERANCJA 

 Prowadząc działania Partnerstwo nie wyklucza nikogo ze względu na płeć, status materialny 

czy niepełnosprawność zapewniając wszystkim równy udział  

w podejmowaniu decyzji. 

 
2.10  APOLITYCZNOŚC 

 W Partnerstwie oczekuje się zachowania neutralności w wymiarze politycznym  

i światopoglądowym. 

 
 
 

3. OBOWIĄZKI PARTNERÓW 
 Partnerzy zobowiązani są do przestrzegania standardów funkcjonowania Partnerstwa. 

 Partnerzy zobowiązani są do rzetelnej  realizacji zadań, których realizacji podjęli się   

w ramach Partnerstwa. 
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 Partnerzy zobowiązani są do stałej i efektywnej współpracy. 

 Partnerzy zobowiązani są do dbałości o wizerunek Partnerstwa. 

 Partnerzy zobowiązani są do aktywnego udziału w pracach Partnerstwa. 

 
 

4. STRUKTURA PARTNERSTWA  
 Ze względu na otwarty charakter Partnerstwa nadrzędna dla sprawności działania 

Partnerstwa jest zasada podejmowania decyzji większością głosów osób obecnych  

na Posiedzeniach Plenarnych – spotkaniach skupiających   wszystkich Partnerów.  

 Posiedzenie Plenarne jest zgromadzeniem Partnerów reprezentowanych przez kadrę 

zarządzającą instytucji Partnerskich, które podejmuje wszystkie kluczowe decyzje związane 

z działaniami Partnerstwa. 

 Przewodniczenie zebraniu powierza się Koordynatorowi Partnerstwa. 

 Posiedzenia Plenarne są protokołowane, projekt protokołu stanowiący zapis przebiegu 

spotkania i potwierdzenie podejmowanych decyzji jest rozsyłany drogą mailową  

do wszystkich Partnerów. W przypadku uwag i/lub konieczności uzupełnienia protokołu jest 

on poprawiany. Brak zgłoszonych uwag jest jednoznaczny z jego zatwierdzeniem przez 

Partnerów. Po zebraniu wszystkich uwag jest jest podpisywany przez przedstawiciela 

Koordynatora Partnerstwa. 

 W trakcie realizacji projektu Posiedzenie Plenarne odbywa  się każdorazowo  

po zakończonym etapie projektu. 

 

5. TRWAŁOŚĆ PARTNERSTWA 

 Partnerstwo zawiera się na czas nieokreślony. 

 Na mocy zawartego przez Partnerów Porozumienia, Partnerzy zobowiązują się  

do uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju 

zmierzających do zachowania trwałości Partnerstwa.  

 Porozumienie Partnerskie może zostać zmienione lub uzupełnione zgodnie z wolą  

i za porozumieniem Partnerów. 

 Aneksy do Porozumienia Partnerskiego wymagają zachowania formy pisemnej. 

 Partnerstwo w trakcie działań wypracuje Rekomendacje zawierające sposób jego 

funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. 

  

 

 

 

 
 
 

 


