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Memorandum o spolupráci
mezi
Městem Jeseník
a
Občanským sdružením Darmoděj
 
Město Jeseník zastoupené 
a 
Občanské sdružení Darmoděj, se sídlem Dukelská 982/26, 790 01 Jeseník, založené dne  14.3.2006 na základě registrace Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/63535/06-R, IČO 27027864, zastoupené Josefem Vondrkou, statutárním zástupcem 
vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti vytváření komplexních lokálních strategií, jejichž cílem je snižování a eliminace sociálního vyloučení a podpora sociálního začleňování na území města Jeseník,
zdůrazňujíce význam úzké spolupráce a koordinace při provádění komplexních lokálních strategií na úrovni měst a obcí Jesenicka, 
odvolávajíce se na strategické dokumenty komunitního plánování měst a obcí Jesenicka pro roky 2007/2010.
uzavírají toto Memorandum o spolupráci.

Článek I. 
Zásady spolupráce
1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při vytváření a realizaci komplexních lokálních strategií sociálního začleňování.
2. Spolupráce bude uskutečňována formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy.
3. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran při uplatňování strategií sociálního začleňování není tímto Memorandem dotčena. 

Článek  II.
Oblasti spolupráce
1. Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií sociálního začleňování, zejména na oblast vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb a ochrany veřejného zdraví.
2. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře aktivit občanského sdružení Darmoděj zabývajících se poskytováním služeb v oblasti sociálního začleňování. V této oblasti hodlají obě strany spolupracovat a sdílet informace o průběhu a výsledcích aktivit.
3. Dále se obě strany budou podílet a vytváření zázemí a vhodných podmínek pro realizaci sociálních služeb občanského sdružení Darmoděj. 
4. Obě strany budou úzce spolupracovat při přípravě a provádění koncepčních dokumentů v oblasti sociálního začleňování. 

Článek III.
Ustanovení společná a závěrečná
1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně.
2. Obě strany budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky a orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce.
3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.  

V Jeseníku dne

Zástupce města Jeseník

Zástupce subjektu 


