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Zadania  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 

oraz założenia do działalności Oddziałów PTSM  
i Schronisk Młodzieżowych PTSM  

 w 2018 roku. 
 

Patriotycznym przesłaniem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w 2018 roku 
jest wzmocnienie krajoznawstwa i turystyki szkolnej oraz Szkolnych Schronisk Młodzieżowych  
i Schronisk Młodzieżowych PTSM jako ważnego źródła utwierdzania polskiej tożsamości 
narodowej. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległego bytu 
państwowego będziemy szczególnie przypominać wszystkim członkom PTSM historię walk  
o niepodległość. Przekazywać młodzieży wartości piękna polskiego krajobrazu, przyrody, 
upamiętnienia zasłużonych osób w walce o suwerenną Ojczyznę oraz bogactwo historycznych 
skarbów Polski. Działania PTSM nawiązujące do obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej będą misją naszego Towarzystwa w 2018 roku.  
W związku z tym niezwykle radosnym Jubileuszem serdecznie zapraszam Oddziały PTSM, 
Szkolne Schroniska Młodzieżowe, Schroniska Młodzieżowe PTSM oraz Szkolne Koła PTSM do 
włączenia się w jego Narodowe Obchody poprzez organizowanie przedsięwzięć mających na celu 
upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem  
i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.  

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych będzie  podejmowało  i rozwijało 
podstawowe cele wyznaczone krajoznawstwu i turystyce szkolnej oraz Szkolnym Schroniskom 
Młodzieżowym i Schroniskom Młodzieżowym PTSM poprzez organizację imprez krajoznawczo – 
turystycznych, integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zadania PTSM będą 
charakteryzować się rozwijaniem nawyków dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, potrzeby 
pielęgnowania tożsamości narodowej i kulturowej, szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego 
i kulturowego, rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, uaktywnieniem  
i zintegrowaniem młodzieży na rzecz poznawania i propagowania tożsamości narodowej  
i regionalnej, a także wzmocnieniem wizerunku Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, Schronisk 
Młodzieżowych PTSM, Oddziałów PTSM i Szkolnych Kół PTSM jako przyjaznego miejsca do 
uprawiania turystyki młodzieżowej poprzez zachęcanie do aktywnego działania i edukacji 
kulturalnej  dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotarcie do nauczycieli i młodzieży z treściami 
krajoznawczymi. Realizowane zadania służyć będą budowaniu na tej bazie postaw patriotycznych 
i prospołecznych, poznawaniu Polski, pogłębianiu więzi z dorobkiem i kulturą lokalną oraz 
rozbudzaniu zainteresowania tradycją narodową, współczesnością i przeszłością. Działania 
promocyjne PTSM, na które składają się zloty, obozy wędrowne, kolonie, konkursy, wystawy,  
a także zebrane materiały krajoznawcze będą wykorzystane w procesie edukacji obywatelskiej  
i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto będziemy skupiać uwagę na rozwój 
bazy Szkolnych Schronisk Młodzieżowych i Schronisk Młodzieżowych PTSM, doskonalić 
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atrakcyjny wypoczynek na bazie schronisk. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące 
zagadnienia: 
  
I   W zakresie działalności programowej 
 
1. Realizować zadania przyjęte przez Oddziały PTSM. 
2. Organizować imprezy krajoznawczo-turystyczne promujące walory przyrodnicze, historyczne  
i kulturowe nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego. 
3. Ożywić ideę wakacyjnych wędrówek młodzieży w oparciu o Trasy Typowe PTSM, Szkolne 
Schroniska Młodzieżowe i Schroniska Młodzieżowe PTSM. 
4. Wspierać i wzbogacać program Centralnych Imprez PTSM dla dzieci i młodzieży szkolnej takich 
jak: 

 - Ogólnopolski Zlot „Stąd Nasz Ród”, 
 - Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki, 
 - Ogólnopolski Konkurs  „Na najlepszy obóz wędrowny”, 
 - Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM, 

Centralne Imprezy PTSM kształtują nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego, społecznego 
działania, edukacji ekologicznej, współżycia w zespole, integracji dzieci i młodzieży z różnych 
środowisk, jak również będą rozwijać wiedzę o regionie. Działania podejmowane na Imprezach 
Centralnych będą miały duży wpływ na  wizerunek  PTSM i promocję Szkolnych Schronisk 
Młodzieżowych i Schronisk Młodzieżowych PTSM. 
5. Wspierać organizację oddziałowych rajdów i zlotów i innych imprez o zasięgu 
ponadregionalnym. 
6. Promować wycieczki szkolne w oparciu o bazę Schronisk Młodzieżowych PTSM.   
7. Promować turystykę rodzinną z wykorzystaniem Schronisk Młodzieżowych PTSM.  
8.Popularyzować wśród organizatorów i uczestników wydarzeń turystycznych zdobywanie 
„Odznaki Przyjaciela Schronisk Młodzieżowych”.  

 
II  W zakresie rozwoju schronisk młodzieżowych 
 
1. Wdrożyć system standaryzacji Schronisk Młodzieżowych PTSM oraz program podnoszenia 
jakości usług w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych i Schroniskach Młodzieżowych PTSM  
m.in.: 

- budować strony www.schronisk, 
- budować sieci WIFI w każdym schronisku,  
- tworzyć programy działań wychowawczych i turystycznych.. 

2. Kontynuować współpracę pomiędzy Oddziałami PTSM  a Szkolnymi Schroniskami   
Młodzieżowymi i Schroniskami Młodzieżowymi PTSM. 
3. Utrwalać dobrą współpracę wszystkich ogniw PTSM z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
właściwymi władzami oświatowymi i  samorządowymi w utrzymaniu taniej bazy noclegowej dla 
turystów, jaką są Szkolne Schroniska Młodzieżowe i Schroniska Młodzieżowe PTSM. 
 4. Przeprowadzić  Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych  
z podsumowaniem na szczeblu centralnym i oddziałowym. 
 
III   W zakresie działalności szkoleniowej 
 
1. Prowadzić  szkolenia kadry społecznej Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. 
 2. Prowadzić szkolenia dla kierowników i dyrektorów Szkolnych Schronisk Młodzieżowych  
i Schronisk Młodzieżowych PTSM.  
3. Organizować szkolenia opiekunów szkolnych Kół PTSM, kierowników wypoczynku  
oraz wychowawców wypoczynku. 
4. Szkolić młodzieżową kadrę turystyczną PTSM. 
 
 

http://www.schronisk/
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IV  W zakresie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej 
 
1. Kontynuować wydawanie materiałów promocyjnych, w tym Informatora PTSM. 
2. Promować Schroniska Młodzieżowe PTSM i Szkolne Schroniska Młodzieżowe na targach 
turystycznych i edukacyjnych.  
3. Systematycznie uaktualniać stronę www.ptsm.org.pl oraz strony internetowe poszczególnych 
Oddziałów PTSM. 
4. Popularyzować działalność PTSM, Schronisk Młodzieżowych PTSM oraz Szkolnych Schronisk 
Młodzieżowych w mediach o zasięgu  ogólnopolskim i regionalnym. 
3. Dążyć do systematycznego opłacania składki członkowskiej na rzecz Międzynarodowej  
Federacji Schronisk Młodzieżowych. 

 
V  W zakresie działalności organizacyjnej 
 
1. Wspierać inicjatywy zmierzające do uzyskania osobowości prawnej przez oddziały terenowe. 
2. Czynić starania mające na celu zahamowanie spadku liczby członków Towarzystwa, Kół PTSM  
i likwidacji struktur terenowych. 
3. Inspirować  rozwój członkostwa i tworzenie nowych Oddziałów PTSM i Kół PTSM zarówno 
szkolnych jak i środowiskowych. 
 
VI  W zakresie współpracy międzynarodowej  
 
1. Nawiązywać i utrwalać współpracę międzynarodową przez ogniwa terenowe PTSM,  
a zwłaszcza : 
- rozwijać współpracę makroregionalną przez Oddział Zachodniopomorski PTSM,  
- rozwijać współpracę makroregionalną przez Oddział Łużycki PTSM, 
- rozwijać współpracę makroregionalną przez Oddział Małopolski PTSM, 
-  kontynuować wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze, studyjne do Niemiec, Rosji i Ukrainy,  
- organizować praktyki wakacyjne dla młodzieży polskiej w Niemczech, 
 - zapraszać młodzież z zagranicy do udziału w imprezach krajoznawczych PTSM. 
2. Kontynuować współpracę z Międzynarodową Federację Schronisk Młodzieżowych oraz 
zagranicznymi Stowarzyszeniami Schronisk Młodzieżowych. 
3. Kontynuować współpracę i wymianę młodzieży Oddziału Małopolskiego PTSM  
z Polonią na Wschodzie. 
 
VII  W zakresie działalności ekonomiczno - finansowej 
 
1. Zabezpieczyć środki na organizację: 

 - Ogólnopolskiego Zlotu „Stąd Nasz Ród”, 
 - Ogólnopolskiego Rajdu Grunwaldzkiego, 
 - Ogólnopolskiego Konkursu  „Na najlepszy Obóz Wędrowny”, 
 - Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży PTSM. 

 2. Zabezpieczyć środki na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk 
Młodzieżowych na szczeblu centralnym. 
3.  Zabezpieczyć środki na organizację szkoleń.                   
4. Czynić  starania mające na celu polepszenie kondycji finansowej Schronisk Młodzieżowych 
PTSM. 
5. Kontynuować  działania mające na celu racjonalne i oszczędne gospodarowanie funduszami  
i majątkiem Towarzystwa. 
6. Zwiększyć dochody ze sprzedaży znaczków członkowskich i wpisowego. 
7. Pozyskiwać środki finansowe na realizację zadań o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.   
                                                                                                                          
                                                                                                                Opracował: 
                                                                                                             Marian Dzimira  
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