POROZUMIENIE
w dniu ............. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy:
Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom”, z siedzibą przy ul. …………….. w Stargardzie Szczecińskim,
reprezentowanym przez:
Prezesa Stowarzyszenia

- ..........................................,

Członka Zarządu Stowarzyszenia

- ..........................................,

zwanym dalej Potrzebny Dom
a
Stowarzyszeniem „Lokus in Mundi”, z siedzibą przy ul. …………… w Stargardzie Szczecińskim,
reprezentowanym przez:
Prezesa Stowarzyszenia

- .........................................,

Zastępcę Prezesa Stowarzyszenia

- .........................................,

zwanym dalej „Lokus in Mundi”
a
Związkiem Harcerstwa Polskiego – „Domem Harcerza” w Stargardzie Szczecińskim, z siedzibą
przy ul. ………………….., reprezentowanym przez:
Dyrektora „Domu Harcerza”

- ..........................................

zwanym dalej ZHP
a
Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. ………..
w Stargardzie Szczecińskim, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu

- ........................................,

zwanym dalej Towarzystwem
zostaje zawarte porozumienie następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad i warunków współdziałania stron
przy realizacji Programu Na Start.
2. Zasady Programu Na Start stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia.

1

§2
Strony niniejszego porozumienia przystępują do realizacji Programu Na Start, którego celem jest
umożliwienie osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
przystosowanie się do realiów codziennego życia.
§3
1. Realizacja Programu Na Start odbywać się będzie poprzez dostarczanie przez Towarzystwo
lokali mieszkalnych usamodzielniającym się wychowankom oraz zapewnianie przez
„Potrzebny Dom” i „Lokus in Mundi” opieki polegającej na wdrożeniu wychowanków do
sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.
2. W celu zabezpieczenia realizacji Programu Na Start, strony niniejszego porozumienia
zobowiązują się do podejmowania działań, których celem będzie zabieganie o środki
finansowe i rzeczowe niezbędne do realizacji tego programu, pochodzące w szczególności ze
źródeł zewnętrznych, np. z funduszy unijnych, czy z właściwych fundacji oraz wszelkiego typu
zbiórek.
3. ZHP
zobowiązuje się do zaplanowania i przeprowadzenia w każdym roku akcji
charytatywnych, w tym zbiórek publicznych.
§4
1. Obsługa finansowo-administracyjna Programu Na Start w zakresie związanym z:
1) działalnością opiekuna/instruktora usamodzielnienia, o którym mowa w §6 ust. 2;
2) ewidencją i rozdysponowaniem środków pieniężnych i rzeczowych, przeznaczonych na
wyposażenie inkubatora
będzie prowadzona przez „Potrzebny Dom”, przy wsparciu Towarzystwa oraz pozostałych
stron niniejszego porozumienia.
2. Pochodzące od darczyńców wspierających Program Na Start środki pieniężne oraz przedmioty
trwałego użytku, przeznaczone na wyposażenie inkubatora, będą przekazywane na rzecz
„Potrzebny Dom”, które w uzgodnieniu z Towarzystwem dokona następnie ich
rozdysponowania w celu urządzenia inkubatora.
3. Środki pieniężne przeznaczone na cel wskazany w ust. 2 będą wpływały na specjalnie
utworzone przez „Potrzebny Dom” konto bankowe.
4. Każdej osobie, która wesprze materialnie realizację Programu Na Start, „Potrzebny Dom”
zapewnia wgląd do dokumentów, związanych z wydatkowaniem przekazanych środków.

2

§5
Głównymi zadaniami Towarzystwa przy realizacji Programu Na Start są:
1) ustalanie zapotrzebowania na zasiedlenie inkubatora;
2) wykonanie projektu i realizacja inwestycji dotyczącej inkubatora;
3) zawieranie z gminami porozumień i umów dotyczących partycypacji w kosztach budowy
lokali mieszkalnych;
4) powołanie komisji ds. inkubatora, weryfikującej wnioski o przydział lokali;
5) współpraca w zakresie eksploatacji inkubatora i realizacji indywidualnych programów
usamodzielniania.
§6
1. Głównym zadaniem „Lokus in Mundi” będzie sprawowanie merytorycznej opieki nad
osobami usamodzielniającymi się, w tym również w zakresie związanym z rynkiem pracy,
a także udzielanie im niezbędnej pomocy fachowej.
2. Realizując postanowienia zawarte w ust. 1, „Lokus in Mundi”, w porozumieniu z „Potrzebny
Dom”, wytypuje opiekuna/instruktora usamodzielnienia, którego zadaniem będzie
opracowanie indywidualnych programów usamodzielnienia dla osób przystępujących do
Programu Na Start, o których mowa w §2 ust. 1.
3. „Potrzebny Dom” zatrudni opiekuna/instruktora usamodzielnienia. Okres zatrudnienia
opiekuna/instruktora usamodzielnienia jest uzależniony od wysokości środków pozyskanych na
ten cel przez wszystkie strony porozumienia.
§7
1. Założeniem indywidualnych programów usamodzielniania jest dążenie do uzyskania przez
podopiecznych zdolności do samodzielnej egzystencji.
2. Dla wsparcia celu wskazanego w ust. 1, strony niniejszego porozumienia będą współpracowały
z Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie Szczecińskim.
§8
1. W terminie do dnia ………….. r., pod nadzorem Towarzystwa, strony zobowiązują się do
sporządzenia i uzgodnienia na ……. rok planu działań związanych z realizacją niniejszego
porozumienia.
2. W terminie do ………….. danego roku, pod nadzorem Towarzystwa, strony będą sporządzać i
uzgadniać plan działań na rok następny.

3. Do końca marca danego roku, pod nadzorem Towarzystwa, strony przygotują informację o
przebiegu realizacji założonych działań w roku ubiegłym.
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§9
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony.
§10
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§11
Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

„Potrzebny Dom”

„Lokus in Mundi”

Związek Harcerstwa
Polskiego

Towarzystwo
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