
ZASADY WPISU NA LISTĘ PARTNERÓW

1.  Przystąpienie  do  uczestnictwa  w  programach  społecznych  odbywa  się  na  zasadach
dobrowolności i partnerstwa.
2. Partnerami Miasta Słupska mogą zostać w szczególności: fundacje, kluby sportowe, kościoły
i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, towarzystwa, uczelnie, wolontariat.
3. Podmiot wnioskujący o wpis na Listę Partnerów Miasta Słupska ma obowiązek działać na rzecz
mieszkańców Słupska.
4. Podmiot,  który wyrazi wolę wpisania na Listę Partnerów Miasta Słupska spełnia następujące
warunki:

1) posiada status podmiotu publicznego bądź instytucji  działającej non profit  w rozumieniu
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),

2) działalność podmiotu jest zgodna z podstawowymi politykami społecznymi, realizowanymi
na rzecz mieszkańców miasta Słupska, polegającymi w szczególności na:

a) wspieraniu  polityki  senioralnej  Miasta  poprzez  zapewnienie  wybranych  świadczeń
opiekuńczych,  rehabilitacyjnych,  rekreacyjnych,  sportowych  lub  edukacyjnych  dla  osób
powyżej 60 roku życia,

b) realizacji elementów systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w postaci zapewnienia
takim  osobom  wybranych  świadczeń  opiekuńczych,  rehabilitacyjnych,  rekreacyjnych,
sportowych lub edukacyjnych,

c) organizacji zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym
w szczególności zajęć wychowania fizycznego dla szkół oraz zajęć pływackich dla ogółu
dzieci i młodzieży,

d) eliminacji  wykluczenia  społecznego  w  postaci  zapewnienia  takim  osobom  wybranych
świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych lub edukacyjnych,

e) profilaktyce  dla  osób zagrożonych  chorobami  z  obszaru  chorób  cywilizacyjnych  w tym
w szczególności chorobami serc, otyłością, astmą,itp.

5. Podmiot posiada udokumentowaną 3- letnią działalność w obszarach określonych w ust. 4 pkt 2
(w dniu wpisania na listę partnerów Miasta Słupska).
6. Podmiot ubiegający się o wpis na Listę Partnera Miasta Słupska zobowiązany jest do:

1) przedłożenia kserokopii statutu podmiotu,
2) złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
3) przedłożenia dokumentacji określonej w ust. 5.

7. Wpis na Listę Partnerów Miasta Słupska następuje po wypełnieniu zgłoszenia i jego doręczeniu
do Miasta Słupsk oraz po jego pozytywnym rozpatrzeniu.
8.  Wzór  formularza  zgłoszeniowego  o  wpisanie  na  Listę  Partnerów  stanowi  załącznik  do
niniejszych zasad i udostępnia się go w szczególności na stronie www.bip.um.slupsk.pl.
9. Zgłoszenia można składać w formie:
1) elektronicznej poprzez stronę www.bip.um.slupsk.pl na adres e-mail urzad@um.slupsk.p  l,
2)  papierowej, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa  3, 76-200
Słupsk bądź osobiście w pok. 08 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk.
10.  Po  pozytywnej  weryfikacji  zgłoszenia i  zatwierdzeniu  przez  Prezydenta  Miasta  Słupska,
wpisuje się podmiot na Listę Partnerów.
11. Listę Partnerów Miasta Słupska zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.um.slupsk.pl
oraz www.bip.trzyfale.slupsk.pl.
12. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Słupska może odrzucić zgłoszenie podmiotu
o wpisanie na Listę Partnerów z podaniem przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy zgłoszenie
nie wpisuje się w cele programów społecznych.
13. Lista Partnerów Miasta Słupska jest otwarta i weryfikowana będzie dwa razy w roku przez
Pełnomocnika  Prezydenta  Miasta  Słupska  ds.  Sportu  (w  terminach  do  końca  maja  i  do  końca
listopada) i przedkładana będzie Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku.
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