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l.dz. SG.352/9/2020/W
Zarządy Oddziałów PTTK
wg rozdzielnika
Koleżanki i Koledzy
w tym trudnym i nie mającym precedensu w historii działalności Naszego
Towarzystwa okresie - przychodzi nam wszystkim mierzyć się z wyzwaniami
na niespotykaną do tej pory skalę. Ograniczenia możliwości prowadzenia normalnej
aktywności programowej, bardzo trudna sytuacja finansowa, rzutująca na bezpieczeństwo
funkcjonowania całości Towarzystwa i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,
powodują potrzebę stałego monitorowania sytuacji naszego stowarzyszenia i podejmowania
działań zapewniających ograniczenie negatywnych skutków wywołanych stanem epidemii.
W związku z powyższym, szczególną troską muszą być i są objęte oddziały PTTK.
Od początku trwania pandemii Zarząd Główny PTTK, Prezydium, Biuro ZG PTTK
oraz specjalnie powołane zespoły analizują sytuację w Towarzystwie podejmując decyzje
służące Towarzystwu i jego jednostkom organizacyjnym, w tym przede wszystkim
oddziałom. Wystarczy wspomnieć, że w okresie ostatnich sześciu miesięcy - Prezydium
ZG PTTK odbyło 21 posiedzeń (w większości oczywiście w trybie zdalnym). Uruchomiony
został Fundusz Wsparcia Oddziałów, z którego pierwsze oddziały już korzystają,
stale aktualizowane są na stronie PTTK "Informacje kryzysowe", przygotowywany
jest kolejny zeszyt "Informacji ZG PTTK", w którym będą zawarte zagadnienia ważne
dla funkcjonowania oddziałów. Aby skuteczniej wspierać oddziały w tym trudnym okresie,
potrzebna jest kompleksowa analiza aktualnej sytuacji i zagrożeń oraz problemów
występujących w oddziałach. Stąd też zwracamy się z prośbą o rzetelne i pilne udzielenie
odpowiedzi na przedstawione w załączniku pytania. Pozwoli to na przygotowanie
systemowych rozwiązań wsparcia oddziałów, nie tylko od strony finansowej.
Stan epidemii zminimalizował działania programowe Towarzystwa. Związane z nim
ograniczenia społeczne oraz finansowe spowodowały konieczność odwołania wielu
przedsięwzięć programowych, zarówno o charakterze centralnym, jak i lokalnym.
Podstawową troską organizatorów stało się zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia
ich potencjalnych uczestników. Tym nie mniej wiele oddziałów, kół i klubów podejmuje
ograniczone działania programowe co jest ważne i cenne dla utrzymania spoistości Naszego
Towarzystwa.
W imieniu Zarządu Głównego wyrażamy Koleżankom i Kolegom podziękowanie
za Waszą troskę o sprawy Towarzystwa oraz odpowiedzialne i aktywne działanie
w tych trudnych dla nas wszystkich czasach. Życzymy Wam dobrego zdrowia, wytrwałości
i wiary w to, że w niedługim czasie wrócimy do działań z okresu z przed pandemii.
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