WYTYCZNE RAMOWE
ORGANIZACJI PRACY Z MŁODZIEŻĄ W POLSKIM ZWIĄZKU FILATELISTÓW
1. Młodzieżowe Koło Filatelistyczne
2. Opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego
Warunki przynależności młodzieży do Polskiego Związku Filatelistów określa Statut PZF.
Generalnie nie ulegają zmianie kierunki pracy z dziedmi i młodzieżą, wypracowane na Zjazdach PZF i w
codziennej pracy. Zmieniające się otoczenie dzieci i młodzieży i realna rzeczywistośd wymuszają koniecznośd
pewnych zmian w poszczególnych zakresach działao: organizacyjnych, szkoleniowych, zabawowych,
wystawienniczych.
a) W zakresie organizacyjnym należy utrzymad stan ilościowy kół młodzieżowych, a jest to możliwe,
zwłaszcza przy zaangażowaniu i życzliwości osób dorosłych, rodziców, nauczycieli oraz członków kół.
b) W miarę możliwości organizowanie szkoleo opiekunów kół młodzieżowych na szczeblu okręgu i
centralnym. Praca z młodzieżą szczególnie w sanatoriach i ośrodkach rehabilitacji. Czytanie dostępnej
literatury filatelistycznej, w tym przede wszystkim "Filatelisty".
c) Organizowanie dla dzieci i młodzieży konkursów filatelistycznych w kołach i udział w Ogólnopolskim
Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym na szczeblu okręgu/oddziału i finału ogólnopolskiego.
d) Budowa przez dzieci i młodzież eksponatów oraz wystawianie ich na organizowanych wystawach,
pokazach i innych formach prezentacji. Szkolenie młodzieży w zakresie budowy eksponatów wystawowych.
1. Młodzieżowe Koło Filatelistyczne
*może zostad zorganizowane przy przecz kolach i szkołach różnego typu oraz przy innych placówkach
oświatowo-wychowawczych i kołach dorosłych. Koło powinno posiadad zarząd koła (na wzór kół dorosłych),
który kieruje pracą koła przy współpracy z opiekunem koła, zaakceptowanym przez Okręgową Komisję ds.
Filatelistyki Młodzieżowej PZF.
* Wiek członków Młodzieżowego Koła Filatelistycznego - od 5 lat do 21 lat.
* Nowo powstałe koło należy zgłaszad i odnawiad zgłoszenie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do
Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF(na obowiązujących drukach) w celu zarejestrowania.
* Dokumentacja prowadzona przez koło to: roczny plan pracy MKF, dziennik zajęd z listą członków koła,
sprawozdania z działalności. Zachęcad należy do prowadzenia kroniki MKF.
* Zebrania powinny odbywad się w ustalonych terminach, godzinach i miejscu. Atmosfera zebrania powinna
różnid się od typowej lekcji. Nie powinno się ściśle określad czasu trwania zajęd.
* Dowodem przynależności do koła jest legitymacja członka Młodzieżowego Koła Filatelistycznego wydana
przez Okręg PZF za pośrednictwem opiekuna koła.
2. Opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistycznego
* Opiekun MKF to działacz filatelistyczny i również wychowawca pragnący i umiejący angażowad dzieci i
młodzież w działalnośd filatelistyczną.
* Opiekun jest społecznym działaczem filatelistycznym, delegowanym lub zatwierdzonym przez Okręgową
Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF. Współpracuje z nauczycielami, pedagogami i instruktorami w
placówkach kulturalno - szkolno - wychowawczych.
* Podstawowym zadaniem opiekuna koła młodzieżowego jest: kształtowanie zainteresowao filatelistycznych
dzieci i młodzieży oraz ich wychowywanie, pomoc w pozyskiwaniu materiału filatelistycznego i opracowaniu
eksponatów, propagowanie walorów dydaktyczno - wychowawczych i estetycznych filatelistyki, podnoszenie
wiedzy filatelistycznej członków koła i swojej własnej.
* Obowiązki w zakresie organizacyjnym: zorganizowanie koła i zarejestrowanie w placówce powołania MKF
oraz Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF, prowadzenie wymaganej dokumentacji,
opracowanie planu pracy koła i sprawozdania rocznego z pracy koła.
W zakresie wychowawczym: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu kształtowania się
zainteresowao filatelistycznych dzieci i młodzieży oraz wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
W zakresie szkoleniowo - wystawienniczym: udzielanie pomocy w pozyskiwaniu materiału filatelistycznego i
jego opracowywanie, zachęcanie do udziału i przygotowywanie do ogólnopolskiego młodzieżowego
konkursu filatelistycznego oraz innych imprez filatelistycznych - wystaw, pokazów, konkursów plastycznych,
wycieczek. Organizowanie własnych pokazów, wystaw oraz konkursów. Prowadzenie stałej gabloty
filatelistycznej.
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