
Regulamin Partnerstwa Tematycznego 

Dobro Wspólne Lokalnie 

 

1. Partnerstwo Tematyczne Dobro Wspólne Lokalnie (zwane dalej Partnerstwem) jest 

dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, zawiązanym w ramach 

Strategicznej Mapy Drogowej Sektora Obywatelskiego „III Sektor dla Polski”, aby 

realizować działania w ramach dwóch kierunków opisanych w Mapie: 

 działania na rzecz budowania lokalnych tożsamości i wzmacniania postaw pro-

obywatelskich oraz odpowiedzialności za dobro wspólne (kierunek 19), 

 działania na rzecz angażowania społeczności lokalnej w rozwiązywanie 

problemów, w tym upowszechniania lokalnej filantropii (kierunek 20). 

2. Misją Partnerstwa jest tworzenie i wzmacnianie obywatelskich społeczności lokalnych, 

opartych na idei dobra wspólnego i solidarności, potrafiących rozwiązywać swoje 

problemy w oparciu o aktywność mieszkańców współpracujących z samorządem i 

przedsiębiorcami. 

3. Misja realizowana jest poprzez: 

 indywidualne działania podejmowane przez poszczególnych członków 

Partnerstwa, 

 wymianę wiedzy, informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Partnerstwa, 

 wspólne przedsięwzięcia planowane i realizowane przez członków Partnerstwa, 

 wspólne i indywidualne upowszechnianie przez członków Partnerstwa idei dobra 

wspólnego oraz działań Strategicznej Mapy Drogowej, w ramach których działa 

Partnerstwo. 

4. Wspólne działania członków Partnerstwa są określone w strategii działania Partnerstwa, a 

konkretne przedsięwzięcia służące ich realizacji określone są w rocznych planach 

działania Partnerstwa. Nie wyklucza to możliwości podejmowania innych, wspólnych 

działań, jeżeli tak ustalą członkowie Partnerstwa. 

5. Członkiem Partnerstwa są członkowie założyciele oraz każda organizacja pozarządowa 

(w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), która: 



 zwróci się z propozycją zostania członkiem Partnerstwa za pośrednictwem i 

rekomendacją co najmniej jednego z członków Partnerstwa, 

 uzyska akceptację Partnerstwa, 

 podpisze porozumienie partnerskie. 

6. Członkowie Partnerstwa działają zgodnie ze Strategiczną Mapą Drogową oraz niniejszym 

regulaminem. 

7. Partnerstwo podejmuje decyzje w drodze consensusu przy udziale co najmniej połowy 

członków. 

8. Pracami Partnerstwa kieruje koordynator, wybierany na roczną kadencję przez członków 

Partnerstwa. Funkcję koordynatora sprawuje osoba będąca przedstawicielem jednej z 

organizacji wchodzących w skład Partnerstwa. 

9. Partnerstwo może powołać Koalicję Tematyczną złożoną z podmiotów wspierających 

działania Partnerstwa. O powołaniu Koalicji Tematycznej i jej składzie decydują 

wspólnie członkowie Partnerstwa.  

10. Członek Partnerstwa może zrezygnować z członkostwa pisemnie informując o tym 

pozostałych członków Partnerstwa na co najmniej 2 miesiące przed planowanym 

terminem rezygnacji. 

11. Partnerstwo może ulec rozwiązaniu na podstawie wspólnej decyzji członków. 

 

 


