Umowa o Partnerstwie i Wzajemnej Współpracy

Upełnomocnieni reprezentanci Baptystycznej Akcji Charytatywej Kościoła Chrześcijan Baptystów w
Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej „BACh”) z siedzibą w Warszawie, ul. Szczytnowska 35-39 oraz
...........................................................................z siedzibą w ...........................................................................,.
zwany dalej „Partnerem”, łącznie zwani „Stronami”,

zawierają Umowę o Partnerstwie i Wzajemnej Współpracy (zwaną dalej „Umową”) oraz deklarują niniejszym
wolę umacniania i wspierania przyjacielskich kontaktów oraz owocnej wzajemnej współpracy w zakresie
szeroko pojętej działalności charytatywnej, opiekuńczej i oświatowo-wychowawczej.

W związku z powyższym Strony ustalają następujące zasady współpracy.
§1
1. Strony zobowiązują się stwarzać przyjazne warunki do rozwoju wzajemnych kontaktów zarówno
osobistych jak i z uwzględnieniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Strony wspólnie ustalają w miarę swoich możliwości wzajemne wsparcie, w szczególności w realizacji
następujących zadań:
a) tworzenie i wspieranie instytucji oraz inicjatyw służących udzielaniu róż nych form pomocy
osobom potrzebującym,
b) zatrudnianie

i

kształcenie

pracowników,

współpracowników

i

wolontariuszy,

promocja

wolontariatu,
c) wszechstronna pomoc rodzinom, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji, rodzinom
wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowują cym dzieci, rodzinom dysfunkcyjnym,
d) organizacja opieki nad ludź mi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi,
e) współpraca z przedstawicielami opieki społecznej, instytucjami pań stwowymi, samorzą dowymi,
organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz osobami,
f)

przeprowadzanie zbiórek publicznych,

g) działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
h) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promowanie zdrowego stylu życia
i aktywności fizycznej, wraz z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
i)

zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

j)

udział w konferencjach, seminariach i kursach organizowanych przez BACh,

k) pomoc w uzyskaniu opieki medycznej,
l)

organizacja wycieczek, kolonii, rajdów, obozów i innych form wypoczynku.
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§2
1. Strony przynajmniej raz w roku dokonają wspólnego podsumowania współpracy partnerskiej podczas
konferencji organizowanej przez BACh.
2. W ramach corocznej konferencji Strony wspólnie zobwiązują się ponadto do wymiany doświadczeń i
wiedzy z zakresu prowadzenia swojej działalności również z innymi zainteresowanymi partnerami BACh.
§3
1. Partner zobowiązuje się do przekazywania, na prośbę BACh, informacji o swojej działalności, w tym
także zdjęć, z prowadzonych przez niego działań, w celu umieszczenia na stronie internetowej i w
mediach społecznościowych BACh bądź innych materiałach o charakterze informacyjnym lub
marketingowym.
2. Wszelkie materiały o Partnerze mogą być opublikowane po uprzedniej pisemnej autoryzacji przez
Partnera.
3. Partner może używać logo i nazwy BACh w publikowanych przez siebie materiałach (również w
Internecie) jedynie po uprzednim pisemnym pozwoleniu przez BACh.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej.
3. Umowa może także zostać uzupełniona lub zmieniona w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu.
4. Strony uzgadniają, że podstawowym e-mailem do kontaktu z BACh jest: kontakt@akcjabach.pl.

§5
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Reprezentant BACh

Reprezentant Partnera
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