
Uoorva z dłia 22 września ?008 roku
pa*ne'st\ra lokalrrego na rzęcz ł:adań rynku pracv

opierając s!ę na deklaraeji rvyrażr:nej w l.ubuskirn Pałcie na Rzecz Zatnrdnienią ni;ej
podpisane slron'r' pos1anawiają:

1. ŻawrzeÓ pannefsr\Ąio lokalne. stanowiące podsterł'ę współptacy na lueĆZ lradań rvnku

placy rv wujewÓdztwi* ]ubuskinl'

2. Pa:1nerstwti loka]ne s1ałnwi plaltbrmę współdziałania- Zakres wspo.łpracy *lrejmuje'

aJ wyrxianę intbrinacji na t€'nat bieżące.j działalności w zakresie badań r1'nku prały.

b) promocję i wsparcie rozwoju badań rynku pracy rv województwie lubuskim.

cj okreŚlanie kierunków, sposotlów i eykliczności badair w zakresię rynku praey.

d) koorĄnację na zasadzie pafinerstwa inicjatyw l)a rlecz zwiększenia wiedzy na lemal

1'unkcjonowania lubuskiego rynt'u pracy i tendencji na nim zachodzących.

e) pode-jnowenie i rea'lizację iniqiat}rv ną fzecz badań lubuskiegł rynku pracy na poziotnie

\\ (lItsuodZlwa. po\Ą ialo\\ i _L'llln

j Zarvańe par1nef$two lokal*ę nie jest sar*odzielną organizacją ani 1** $drębnYnl

podni*tem rł' rozumięniu pzepisów prawa. Nie narusza samodzielnaści i odrętrnosci

podrniotórv zaangazorvalrych w partntrstlvo' Nie narrsza równiez xprarłłlień i
kompetencji określonych rł przepisaclr ptawa.

4' Pannerzy będą spotykac się nie rzadzie.j niż raz na rok w celu omirwienia bieŹąt'ej

działalności pa'tnerstwa.

5 Lirlerr:m par1nofslwa jęst Marszałek Woiewóclztrva Lubuski*gcl'

6. Sekretariat pafinerst\ł'a prawadzi Wojewórlzki Urząd i}racy rv Zielrlnej Córze.

7 Wspólne działania pait*erÓw w ramąch plojektów' w lym dOfinansowylvarrych ze

środkÓw liuropojskiego Funduszu $połecznego będą pr:tiejrlowano w rałrrąch prirlnefslw

pro1eltowyl:h i wvmagają zarł'arcia odrębne.j unrowy 1.poro:umienia) o rvspoiplacy'

lJrząd Marszałkowski
Woiewództwa l.ubuskiegłl

Wojewódzki l'lrząd Plac!'
rv Zielone.i GÓrrł
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Uniwers$et Zielonogórski

]zba Rzomieślłicza i Przedxiębiorczości
w Zielonej Córze

Zakład Do*konalenia Za*'odowego
w Zielonej Córze

lzba Rzęlllir:słą i Przedsiębiorców
w Głrrzowie Wlkp'

Orgłnizacja Praeodawórł
Ziemi Lubuskiej

Ochotniezy Hul'iec Pracy
Lubuska Wojewódzka Komenda
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Państwciv,,a W1'*za Szkoła Zawodowa
w Sulechowie

Starrr strvo Polviatowe

''ł świebodzinie

Llrząd Starystyozny
w Zielonej Górze

NSZZ SOL1DARNOSC
Region Zieloaa GÓra
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0gó1nopolskio Poroalmieni e Związkórv
Zarvodorł'ych

Centrunl Ksr.ta}ł:enia lJs1awicenego t

Pral1Ycznegi:
w Zielonej Cóize
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Lubuskjł: Stowarzyszenie ła lLzecz Kobiet
.'BĄBA'

w Zielonej 0órze

Stowarzyszenie !'ERTE
w Zielonej Górze

Poiskie Towarzystwr) ilkonofi iczne
w Zie'lonej Górze

Cent.u& ,.lntegracja"
w Zislonej Górze

Starostrvo Porviłtowe
ił'Nowej Soli

powiirt$wy Urząd Pracy
w Nowej Soli

Dyrektor Ceniru rrr lnł* g:łcjt
Zielnna dÓr*..
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Urząd Miasta i cminy
Dobiegniew

Powiatow1' l.lrząd Pracy
w Gorzowie Wkp.

NsZŻ Sol,lDARNosC
Region Gorzów W1kp.

Wyższa Szkoła Biznesu
w Gorzowie WkP.

Cclrttunl lnregracji Społecznel
w Gorzoivie WikP.

Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregiorr ..Pro Europa Viadrirla
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Starostwo Powiatowe
rv Krośnie odruańskim

Agenc]a Nieruchomości Koinych
oddział Terenowv
w Corzowie Wlkp.

Urąd Gmin-v
Biedzew

Staroslwo Powiatowe
rł'Słubieach

Powiatowy Urząd Pracy
w Swiebot{zinie

Powietowy Urząd Pracy
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Powiato*y Urząd Pracy
we Wsohowie
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