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Głównymi zadaniami Komisji będą

l. Dbanie o ronvój bazy schronisk młodziezowych, w tym:
1) Wsparcie działahZarządu Głównego PTSM mających na celu poryskiwanie środków zewnętrznych na:

- zakup wyposażenia do schronisk PTSM (np. meble, sprzęt mułtimedialny itp.),
_ remonty i inwestycje w schroniskach PTSM (np. modernizacja obiektów),
- tworzenie nowych schronisk młodzieżowych PTSM na obszarze kraju (np. we wspóĘracy
z samorządarrli, osobami prawnymi i flzycznymi)
2) Wsparcie dziaŁdńZarząduGłównego PTSM mających na celu sfinalizowanie starań rwiązanych z poryskaniem

środków z Niemieckiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych na potrzeby Schroniska Młodzieżowego
w Krakowie.
II. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne regionalnych oddziałów i szkolnych koł PTSM, w $m:
1) Wsparcie działańZatząduGłównego PTSM mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na:
_ zakup wyposazenia do biur regionalnych PTSM (np. zestawy komputerowe,urządzenia więlofunkcyjne).
2) organizacja szkoleń i konferencji, konkursów dedykowanych dla najaktywniejszych koł SK PTSM.
Ill.Działalność programowa i promocyjna, w tym:
1) Wsparcie działahZarządu Głównego PTSM mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na:

- wydanie informatora PTSM (w nowej szacie graficznej),
- stworzenie kompleksowego rozwiązania informatycznego dla PTSM i schronisk stanowiących własność PTSM
(strony internetowe vfiaz z wersją mobilną w tym strony www schronisk młodzieżowych z pełnąfunkcjonalnością
turystyczną okreŚlaniem tras wycieczek i wska4łvania atrakcji wokół poszczególnych schronisk' itp.),
- stworzenie centralnego systemu ewidencji członków PTSM (wspomagający ewidencję składek członkowskich'
naliczanie stahlprzytależności do PTSM Ę.)
- organizację wycieczek szkolnych w oparciu o bazą schronisk młodzieżowych PTSM i szkolnych schronisk
młodziezowych,
_ reaktywacja obozów wędrownych w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych wraz ze stworzeniem nowych tras
wędrówek.
2) Rozbudowywanie strony intemetowej PTSM o kolejne z,akładki (np. 

',Publikacje 
członków PTSM'', gdzie można

byłoby dzielić się swoimi aĘkułami' scenariuszami zajęć, programami wycieczek Ę.)
3) Promowanie działalności PTSM na targach turystyczrych i edukacyjnych, we wspóĘracy
ze środowiskiem szkolnych schronisk rnłodzieżowych.
4) Wspieranie wspołzawodnictwa schronisk młodzieżowych PTSM i szkolnych schronisk młodzieżowych'
5) Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieĘ idei wdrażanych prznz wybitne i historyczre polskie osobistości -
patronów danego roku (w roku 20Ż3 są to: Wojciech KorfanĘ, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro,
Aleksandra Piłsudska' Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerry Noyrosielski, Mikołaj KopernĘ.
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