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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 29 listopada 2007 roku
w sprawie utworzenia i funkcjonowania wojewódzkiej platformy współpracy praktyków
poradnictwa zawodowego pod nazwą

PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego
Uznając potrzebę dostosowania celów partnerstwa do aktualnych potrzeb regionu
i lokalnej społeczności, jak również dookreślenia misji partnerstwa w szczególności poprzez
wskazanie obszarów będących szczególnie istotnymi dla Stron, zwanych dalej członkami
partnerstwa, Strony uzgodniły, co następuje:
§1
Przedmiot i forma organizacyjno – prawna partnerstwa
1. Partnerstwo pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego skupia instytucje
działające w obszarze rynku pracy, edukacji i obrony narodowej, które w zakresie
swojej działalności realizują i wspierają poradnictwo zawodowe oraz doradztwo
edukacyjno-zawodowe na terenie Warmii i Mazur.
2. Partnerstwo działa na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej, której inicjatorem i liderem
jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. PAKT nie jest samodzielną organizacją,
odrębnym podmiotem w rozumieniu przepisów prawa. Jest on ciałem społecznym o
charakterze non-profit. Działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy jego
członków.
§2
Misja i cele partnerstwa
1. Misją partnerstwa jest rozwój poradnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach jako
podstawowej formy wsparcia świadczonego w zakresie aktywnego poszukiwania
pracy, planowania edukacji i kariery zawodowej na rzecz mieszkańców Warmii
i Mazur.
2. Głównymi celami partnerstwa są:
a) podejmowanie wspólnych i innowacyjnych działań w zakresie poradnictwa
zawodowego;
b) gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych;

c) rozwój zawodowy kadry świadczącej poradnictwo zawodowe i doradztwo
edukacyjno-zawodowe;
d) podniesienie poziomu jakości usług doradczych;
e) promowanie i upowszechnianie usług i działań partnerów świadczonych na rzecz
mieszkańców Warmii i Mazur.
§3
Obszary współpracy
Współpraca będzie realizowana w następujących obszarach:
a) metodyki poradnictwa zawodowego
b) zarządzania informacją zawodową
c) szkoleń i rozwoju zawodowego
d) diagnozy zasobów partnerstwa
e) promocji poradnictwa zawodowego.
§4
Zobowiązania członków partnerstwa
Dążąc do realizacji współpracy w obszarach określonych w § 3, członkowie partnerstwa
zobowiązują się do:
a)
podejmowania wspólnych i innowacyjnych działań w zakresie poradnictwa
zawodowego,
b)
współdziałania w realizacji projektów zgłoszonych przez członków partnerstwa,
służących rozwojowi poradnictwa zawodowego w województwie,
c)
planowania oraz uzgadniania wspólnych stanowisk, priorytetów i przedsięwzięć
w obszarze poradnictwa zawodowego,
d)
czynnego udziału we wszystkich wspólnie organizowanych przedsięwzięciach,
e)
wymiany doświadczeń zawodowych, informacji oraz tzw. dobrych praktyk, a także
udzielania merytorycznego wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego,
f)
inspirowania, projektowania, opracowywania oraz upowszechniania nowych metod
i technik stosowanych w poradnictwie zawodowym,
g)
wspólnego organizowania i prowadzenia szkoleń instruktażowych dla doradców
zawodowych,
h)
bieżącej wymiany informacji o podejmowanych przedsięwzięciach i działaniach
własnych w obszarze poradnictwa zawodowego,
i)
promocji działań doradczych wśród mieszkańców oraz pracodawców z regionu
Warmii i Mazur,
j)
regularnego i aktywnego udziału w spotkaniach, konferencjach, seminariach i innych
wydarzeniach organizowanych przez członków partnerstwa.
§5
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione, uzupełnione lub rozwiązane, zgodnie
z wolą i za porozumieniem członków partnerstwa.
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2. Jakiekolwiek zmiany, uzupełnienia treści Porozumienia bądź też jego rozwiązanie
muszą być przeprowadzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności – w formie
aneksu do niniejszego Porozumienia, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu przez
członków partnerstwa.
3. Zakres współpracy w ramach niniejszego Porozumienia, może ulegać zmianie, tj.
zawężeniu, rozszerzeniu lub uaktualnieniu, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami
i oczekiwaniami członków partnerstwa.
4. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem partnerstwo funkcjonuje
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, stanowiącym Załącznik do niniejszego
Porozumienia.
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