POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZAWARTE W DNIU 23 MAJA 2008 r.
W BRĄSWAŁDZIE
POMIĘDZY PODPISANYMI NIŻEJ SYGNATARIUSZAMI,
OBOWIĄZUJĄCE NA CZAS NIEOZNACZONY:
MY, NIŻEJ PODPISANI, PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDÓW, ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH
DZIAŁAJĄC NA RZECZ ROZWOJU GRUPY PARTNERSKIEJ „GNIAZDO
WARMIŃSKIE”
UZNAJEMY, ŻE :
1. Obszar działania PARTNERSTWA „GNIAZDO WARMIŃSKIE” posiada niezwykle
bogate walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe.
2. Zrównoważony rozwój obszaru działania Partnerstwa utrudniony jest przez wiele
problemów natury ekologicznej, społecznej i gospodarczej.
3. Współpraca partnerska pozwoli na bardziej efektywny rozwój regionu w zakresie
społecznym, ekologicznym i gospodarczym z jednoczesnym zachowaniem jego
specyficznych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
POSTANAWIAMY :
1. Podjąć współpracę w ramach PARTNERSTWA „GNIAZDO WARMIŃSKIE”
skupiającego przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji,
przedsiębiorców i osób fizycznych oraz wszystkich innych środowisk działających na
rzecz regionu.
2. Realizować wspólne cele dla wzajemnych korzyści dając swój dobrowolny wkład.
UFAMY, ŻE :
PARTERSTWO „GNIAZDO WARMIŃSKIE”
przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji rozwoju zrównoważonego naszego
regionu, przy wykorzystaniu pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji
mieszkańców oraz bogactwa naszego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
CELEM PARTNERSTWA JEST:
Zintegrowanie działań samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji,
przedsiębiorców oraz wszystkich innych osób i środowisk na rzecz zrównoważonego
rozwoju i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DEKLARUJEMY :
1. Budowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami
pozarządowymi i biznesem, mającej na celu zrównoważony rozwój regionu.
2. Zbliżanie i łączenie różnych działań w regionie na rzecz jego zrównoważonego
rozwoju
3. Chęć aktywnego uczestniczenia w pracach PARTNERSTWA poprzez pełniejsze
wykorzystanie naszych możliwości i promocję działań.
4. Wymianę informacji i doświadczeń oraz zwiększanie świadomości i akceptacji

społecznej dla realizowanych przedsięwzięć.
5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć.
6. Otwartość na nowych partnerów.
SYGNATARIUSZE:
Mirosław Pampuch – Starosta Powiatu Olsztyńskiego
Jacek Szydło – wójt Gminy Dywity
Andrzej Jadwiszczak – Wydawnictwo MANTIS
Anna Kudosz – FUNDACJA „PRYMUS”
Teresa Kosińska – Stowarzyszenie „Nasze Gady”
Longin Rudzik – Sołectwo Brąswałd
Ewa Rumińska – Fundacja „PIERWIOSNEK”
Sylwia Langer – Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny
Maryna Skurpska – Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Pojezierze”

