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MISJA I STRATEGIA
Misja
Młodzi ludzie, świadomi stojących przed nimi wyzwao, rozwijający swoje pasje i zainteresowania,
aktywni w kreowaniu społeczeostwa obywatelskiego Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategia - do roku 2020
Fundacja Pomeranian Students’ Coalition zamierza realizowad swoją misję w oparciu o przyjętą
strategię działania zgodnie z postanowieniami Statutu organizacji oraz powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Strategia będzie podlegała ewaluacji przez organy statutowe
oraz badania ankietowe członków i otoczenia zewnętrznego co trzy lata. Wyniki tych badao będą
stanowił materiał do oceny stopnia realizacji i ewaluacji wyznaczonych celów oraz
wykorzystywanych narzędzi.
Strategia przewiduje podejmowanie działao przez Fundację w obszarach, które są szczególnie
ważne dla ludzi młodych i ich przyszłości, tj.:


edukacyjnym;



społecznym;



gospodarczym;



kulturalnym;



międzynarodowym;



sportowym.

Strategia działania Fundacji w powyższych obszarach zakłada:
1. Realizację projektów edukacyjnych i szkoleniowych zachęcających do kreatywnego
działania i podejmowania inicjatyw na wielu polach aktywności. W organizowanych
i współorganizowanych przedsięwzięd będziemy podejmowali działania w celu rozwoju
kompetencji
uczestników
odpowiadających
współczesnym
uwarunkowaniom:
edukacyjnym, społecznym i gospodarczym. Będziemy kształtowad postawy przedsiębiorcze,
patriotyczne i obywatelskie. Przekazywane treści będą zgodne z wyzwaniami stojącymi
przed środowiskiem lokalnym, miastem, regionem, krajem i społecznością
międzynarodową.
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2. Podejmowanie działao w postaci debat, publikacji, konferencji i seminariów poświeconych
kwestiom istotnym z punktu widzenia młodych ludzi, wspólnot lokalnych i branżowych.
Realizowane projekty mają spełniad zadania zarówno edukacyjne i wyjaśniające, jak
i wzbudzad refleksję oraz zachęcad do poszukiwania nowatorskich rozwiązao.
3. Poszukiwanie i wpieranie lokalnych liderów. Realizując projekty o charakterze edukacyjnym
i szkoleniowym pragniemy stymulowad postawy liderskie, które mają byd spożytkowane
w ich dalszej aktywności w ramach społeczeostwa obywatelskiego.
4. Wspieranie młodych ludzi w działalności społecznej i naukowej poprzez system stypendiów
i nagród. Środki przeznaczone na ten cel mają służyd dalszemu rozwojowi kompetencji,
rozszerzeniu edukacji i wsparciu inicjatyw realizowanych przez młode osoby.
5. Organizowanie i prowadzenie lokalnej działalności medialnej w postaci między innymi:
radia internetowego, telewizji internetowej, opiniotwórczych portali i forów. Fundacja
zamierza wspierad istniejące inicjatywy oraz podejmowad własne działania na tym polu.
6. Współpracę z sektorem szkolnictwa wyższego w Polsce w celu wspierania inicjatyw
naukowych, programowych i strukturalnych. Poprzez organizację konferencji, seminariów,
debat i wspólnych publikacji chcemy wskazywad i promowad młodych ludzi jako głównych
interesariuszy i beneficjentów systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.
7. Współpracę z uczelniami wyższymi, lokalnym otoczeniem społecznym i gospodarczym
w celu organizowania praktyk i wolontariatu młodych ludzi. W ramach realizowanych
działao Fundacja ma pomagad młodym ludziom na odbywanie praktyk umożliwiających im
zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy.
8. Organizowanie i wspierania inicjatyw kulturalnych skierowanych do ludzi młodych oraz
promujących ich twórczośd. W ramach działao będziemy współpracowad z młodzieżowymi
organizacjami kulturalnymi, w tym studneckimi, w Polsce. Zamierzamy pomagad
w organizacji imprez, festiwali, wystaw i wernisaży.
9. Wpieranie uczniowskiego, studenckiego i doktoranckiego ruchu samorządowego oraz
naukowego. Zamierzamy wspierad logistycznie, prawnie i merytorycznie działania uczniów
szkół ponadgimnzjalnych, studentów i absolwentów we wszystkich wymienionych
obszarach.
10. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport amatorski i wyczynowy. Na tym polu
chcemy organizowad i wpierad inicjatywy sportowe w postaci turniejów, imprez
amatorskich. Fundacja zamierza organizowad lokalne i regionalne imprezy sportowe oraz
prowadzid działania turystyczne jak wycieczki, rajdy terenowe, spływy kajakowe itp.
11. Działanie na rzecz szeroko rozumianego społeczeostwa obywatelskiego w ramach
współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.
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W ramach podejmowanych działao Fundacja zamierza współpracowad z:


Miastem Gdynia;



Władzami Wojewódzkimi, Powiatowymi i Gminnymi w skali regionalnej i ogólnopolskiej;



Organizacjami pozarządowymi w Polsce;



Ze szkołami oraz Uczelniami Wyższymi z Gdyni, Trójmiasta i całej Polski;



Ministerstwami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych,
Pracy i Polityki Społecznej, Sportu i Kultury, Edukacji Narodowej, Rozwoju, Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;



Organizacjami uczniowskimi i studenckimi z Gdyni oraz całej Polski;



Lokalnym otoczeniem gospodarczym w ramach Gdyni, Trójmiasta i Województwa
Pomorskiego;



Klubami sportowymi i organizacjami turystycznymi z regionu;



Szeroko pojętymi mediami;



Oraz wszelkimi organizacjami, z którymi współpraca zbliży naszą Fundację do wytyczonych
celów statutowych i realizacji przyjętej misji.

