
POROZUMIENIE 

o współpracy partnerskiej 

NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE 

ŁĘCZYŃSKIM 

 

Preambuła 

Intencją Partnerów niniejszego porozumienia jest wspólne działanie na rzecz  

OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW POWIATU 

ŁĘCZYŃSKIEGO 

 

I Forma organizacyjno – prawna 
 

§1 

 

Partnerstwo na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim jest 

porozumieniem zawartym pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 

osobami fizycznymi, zwanymi Partnerami, które: 

 

1) podpisały Porozumienie o współpracy w ramach Partnerstwa,  

2) zadeklarowały chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Partnerstwa i realizowania  

programu zgodnego z założeniami przyjętymi decyzją Zgromadzenia Partnerów,  

 

 

§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. 

 

II Cel Partnerstwa 
 

§3 

 

Celem Partnerstwa jest tworzenie członkom społeczności lokalnej możliwości wspólnego 

działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, a w sposób szczególny:  

 

1) Poznanie sytuacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego w powiecie łęczyńskim; 

2) Podtrzymywanie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz osób chorujących 

psychicznie i ich rodzin; 

3) Poprawa jakości życia osób chorujących psychicznie i ich rodzin; 

4) Przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom powiatu łęczyńskiego podstawowych 

informacji na temat ochrony zdrowia psychicznego, podstawowych zaburzeń i chorób 



psychicznych oraz sposobów i miejsc udzielających wsparcia w wyżej wymienionych 

sytuacjach; 

5) Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych przeznaczonych do prowadzenia zajęć z 

zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla różnych grup wiekowych; 

6) Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu łęczyńskiego na temat ochrony 

zdrowia psychicznego, podstawowych zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposobów i 

miejsc udzielających wsparcia w wyżej wymienionych sytuacjach 

 

 

 

III Zasady Partnerstwa 
 

§4 

 

Do podstawowych zasad partnerstwa należą: 

1) dobrowolność udziału, 

2) równość,  

3) otwartość na nowych członków przez cały czas funkcjonowania Partnerstwa, 

4) wspólne cele i działania wynikające z diagnozy potrzeb, 

5) wspólne dzielenie ryzyka i korzyści, 

6) otwarta komunikacja, 

7) zaufanie, 

8) apolityczność, 

9) dbałość o wizerunek Partnerstwa, 

10) zaangażowanie, 

11) włączenie mieszkańców. 

 

 

IV Organizacja Partnerstwa 
 

§5 

 

Jednostkami organizacyjno-zarządzającymi Partnerstwa są: 

 

1) Forum Partnerów,  

2) Zespół Zarządzający, 

3) Lider Partnerstwa, 

4) Sekretariat Partnerstwa  

 

  

§6 

 

Ponadto jednostkami organizacyjnymi są: 

 

1) Zespoły projektowe 

2) Zespoły tematyczne 

 

 

 

 



V Forum Partnerów 
 

§7 

 

Forum Partnerów stanowi zespół reprezentantów, delegowanych pisemnie przez podmioty 

wchodzące w skład Partnerstwa na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie 

łęczyńskim. 

  

§8 

 

1. Do kompetencji Forum należy ustanowienie generalnych podstaw działalności 

Partnerstwa i wybory do Zespołu Zarządzającego.  

2. Forum partnerów będzie zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

3. Forum Partnerów zwołuje Zespół Zarządzający przy udziale sekretariatu. 

4. W posiedzeniach Forum mogą uczestniczyć również osoby zaproszone z instytucji nie 

wchodzących w skład Partnerstwa. 

5. Uchwały Forum podejmowane są na zasadzie konsensusu. W przypadku głosowania 

decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym każdej instytucji 

przysługuje 1 głos, a w przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego Forum. 

 

 

VI Zespół Zarządzający 
 

§9 

 

1. Zespół Zarządzający liczy od 5-7 osób: 

1) przewodniczący – lider, 

2) z-ca przewodniczącego, 

3) skarbnik, sekretarz 

4) członkowie Zespołu Zarządzającego 

2. Zarząd stanowią osoby wybrane spośród członków Forum Partnerstwa delegowane 

pisemnie przez instytucje wchodzące w skład Partnerstwa. Czas kadencji trwa dwa lata. 

 

§10 

 

1. Zespół Zarządzający spotyka się nie rzadziej niż raz w kwartale. 

2. Uchwały Zespołu Zarządzającego podejmowane są większością głosów. W przypadku 

głosowania decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku 

równowagi decyduje głos Przewodniczącego Partnerstwa. 

 

 

§11 

 

Zespół Zarządzający wyłania ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami 

Zarządu w trakcie posiedzeń i pomiędzy posiedzeniami. 

 

§12 

 

Zespół Zarządzający promuje Partnerstwo na zewnątrz, tworzy kierunek działania 

Partnerstwa, zdaje sprawozdania ze swej działalności Forum Partnerów. 

 



 

VII Zespoły Robocze 
 

§13 

 

Forum Partnerów lub Zespól Zarządzający może powołać Zespoły Robocze dla pojedynczych 

spraw lub grupy zagadnień – zespoły tematyczne i zespoły projektowe.  

 

§14 

 

1. Zarząd przyjmuje do wiadomości skład zespołu i zatwierdza jego Przewodniczącego.  

2. W pracach zespołów mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego zespołu 

przedstawiciele dodatkowych instytucji. 

3. Zasady funkcjonowania zespołu, zespół ustala samodzielnie. 

4. Przewodniczący zespołu składa  Zarządowi sprawozdanie z jego pracy w miarę potrzeb, 

nie rzadziej niż raz na rok. 

 

 

 

 

VIII Sekretariat 
 

§17 

 

Sekretariat Partnerstwa odpowiedzialny jest za obsługę biurowo-administracyjną Partnerstwa. 

 

§18 

 

Zadaniem sekretariatu jest: 

 

1) Obsługa partnerstwa: 

 

a) organizacja posiedzeń Forum Partnerów, posiedzeń Zespołu Zarządzającego, 

b) bieżąca obsługa Partnerstwa – wymiana i przepływ informacji, koordynacja działań,  

c) pozyskiwanie środków finansowych na działalność i projekty Partnerstwa,  

d) prowadzenie sprawozdawczości, 

e) promocja Partnerstwa, 

f) integracja Partnerstwa. 

 

 

§19 

 

Siedzibą Partnerstwa i jego sekretariatu znajduje się w  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


