Sopimus Porin kaupungin ja Satakunnan yhteisöt ry:n kumppanuudesta

Tämän kumppanuussopimuksen osapuolina ovat Porin kaupunki (jäljempänä
Pori) ja Satakunnan yhteisöt ry (jäljempänä yhdistys).
Sopimuksen

tarkoituksena

on

luoda

kansalaistoimintaan

kestävät

ja

tavoitteelliset puitteet kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä alueen
elinvoimaisuuden edistämiseksi Satakunnassa ja sen maakuntakeskuksessa
Porissa.
Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys vuokraa ja ylläpitää yhteisöille, kolmannen
sektorin toimijoille ja kansalaistoiminnalle, niiden toimintaa, koulutusta ja
kehittämistä varten toimitilan, jonka vuokratukeen Pori sitoutuu erikseen
sovittavalla tavalla vuosittain niin, että yhdistysten, yhteisöjen ja tilakäyttäjien
toiminta on taloudellisesti mahdollista. Vuokratiloista käytetään jäljempänä
nimeä Yhteisökeskus.

Sopimuksen toteuttamiseksi yhdistys;

Yhdistys edistää Porin ja Satakunnan kuntien sekä maakunnan tavoitteita ja
toimia alueen elinvoiman, asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden
kohentamiseksi sekä niitä koskevien strategioiden ja ohjelmien toteuttamiseksi.
Yhdistys antaa edelleen vahvan panoksensa mm. Satakunnan sote- ja
maakuntauudistuksen valmisteluun. Yhdistys viestii järjestöille kaupungin
strategisista ja muista tavoitteista sekä toimii käytännön yhteistyön alustana ja
koordinoijana.
Yhteisökeskuksessa luodaan järjestöjen, kaupungin ja muiden toimijoiden
(oppilaitokset, seurakunnat, yritykset) matalan kynnyksen palvelujen malleja,
joiden avulla voidaan kokeilla ja kehittää uusia yhteensovittuvia palveluja.
Tavoitteena on, että syntyviä ideoita ja kokeiluja voidaan jalostaa paitsi uusiksi
palvelumalleiksi myös yritystoiminnaksi.

Yhteisökeskus auttaa järjestöjä kohdentamaan toimintaansa aiempaa paremmin
myös kaupungin kokoaman tutkimustiedon avulla. Järjestötoiminta voi siten
perustua tietoon ja edistää myös kaupungin strategisia tavoitteita.
Vastavuoroisesti yhteisöjen toiminnassa saatua kokemustietoa ja erilaisten
toimintamallien vaikuttavuutta koskevaa tietoa jakamalla voidaan kehittää
palveluja ja niiden tuottamistapoja
Yhteisökeskus kokoaa, mallintaa ja raportoi kokemustietoa täydentämään
tilastotietoa.

Kumppanuuden mahdollistamiseksi Pori;

Pori osallistuu aktiivisesti yhteisötyön ja kolmannen sektorin
toimintaedellytysten kehittämiseen.
Yhdistys saa vuosittain toiminta-avustusta voimassa olevan
avustusjärjestelmän mukaisessa menettelyssä. toiminnan laatua, laajuutta
sekä suoraa ja välillistä vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain myös elokuussa
pidettävässä kumppanuusneuvottelussa.
Pori budjetoi vuosittain yhteisökeskukselle toiminta-avustuksen, joka kattaa
yhteisökeskuksen vuokratuen ja tilahallinnan kustannuksia erikseen
sovittavalla tavalla ottaen huomioon, että tilaa käyttävillä yhteisöillä on
taloudelliset edellytykset toimia tiloissa ja yhdistys tilojen päävuokralaisena ei
joudu kantamaan omaa osuuttaan suurempaa riskiä tilojen
kokonaistaloudesta.
Pori sitoutuu Yhteisökeskuksen toiminta-avustukseen avustukseen ensi
vaiheessa viideksi vuodeksi, joka on yhteisökeskuksen päävuokrasopimuksen
kiinteä aika. Avustus maksetaan vuosittain etukäteen neljässä erässä kunkin
vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden 5. arkipäivänä.

Vuokratuen lisäksi Pori tukee toiminnan alkuvaiheen valmistelua
käynnistysavustuksella, jolla katetaan muuton ja muutoksen sekä teknisen
varustelun kustannuksia.
Toiminta-avustuksen ja käynnistämisavustuksen taso neuvotellaan ja sovitaan
erikseen niin, että siitä päätetään samassa yhteydessä kuin tämä sopimus
hyväksytään.

Kumppanuuden syventämiseksi;

Pori ja yhdistys käyvät kumppanuusneuvottelun vuosittain toukokuun loppuun
mennessä. Siinä sovitaan tarkemmin yhteistyöstä, tämän sopimuksen
tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi.
Yhdistys tukee sekä yhteisökeskuksessa toimivien että muidenkin yhteisöjen
toimintaa ja yhteistyötä tasapuolisesti. Yhdistys kehittää kuntalaisten
osallisuutta järjestöyhteistyön keinoin yhdessä Porin kanssa.
Yhdistyksen työntekijät antavat pyydettäessä kokemustietoansa ja
asiantuntemustansa julkisen palvelujärjestelmän rakenteiden uudistamista
koskevaan valmisteluun olevien voimavarojen puitteissa.

Tätä sopimusta on kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi Porille ja yksi
yhdistykselle.
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