Plán innosti Komisie mládeže ZSF – r. 2010 (orienta ný, možnos úprav
RKM pod a podmienok)
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Organiza ná innos
Uskuto ni zasadanie KM ZSF po as kongresu MF a národného kola FO
Spracova výsledky Sú aže aktivity KMF v regiónoch za šk. r. 2009/2010
Spracova registráciu KMF v školskom r. 2009/10 a oznámi Sekretariátu ZSF stav
KMF a evidenciu mladých filatelistov v roku 2010/2011
Upresni evidenciu KMF a lenskej základne pod a zaplatených lenských príspevkov
na Sekretariáte ZSF (marec 2010) a pre potreby Komisie porotcov ZSF
V spolupráci s KF získava nových vedúcich KMF, zaklada nové KMF pod a
požiadaviek klubov v súlade so Stanovami ZSF
Snaži sa o omladenie zloženia vedúcich KMF a KM ZSF
Organizova Kongres MF a finále 37. ro . FO v Nitre (22.-24. október)
Spolupracova s regionálnymi komisiami mládeže pri organizovaní krajských kôl FO
(máj 2010)
Zú ast ova sa podujatí ZSF pri otvorení výstav, inauguráciách známok, Dní filatelie
a poštovej známky. Tieto podujatia využi na propagáciu mládežníckej filatelie
rozšírenie lenskej základne
Pripravi regionálne semináre pre za ínajúcich vedúcich KMF
Organizova krúžkové a krajské kolá FO, zabezpe i sú ažiacich na národné kolo FO a
zloženie delegácií na kongres MF z regiónov
Vypracova rámcové pokyny a leták s uvedením vhodných známok k FO v šk. r.
2009/2010 (Téma: Životné prostredie )
Odporú a KMF ú as v Ankete o najkrajšiu poštovú známku, FDC a najkrajšiu prílež.
poštovú pe iatku za r. 2009
Navrhova na ocenenie úspešných a zaslúžilých vedúcich KMF estnými odznakmi ZSF
Navrhova mladých filatelistov na ocenenia v rámci školy za úspešnú innos v KMF
Vydáva spravodajcu JUNIFIL pre regionálne komisie a vedúcich KMF
Podie a sa na realizácii Projektu rozvoja mládež. filatelie na Slovensku (je na www.
Stránke ZSF, http://www.zsf.chtf.stuba.sk )
Vypracova podklady a predklada správy o stave MF klubom filatelistov a výboru ZKF
Zorganizova a zabezpe i ú as mládeže po as Bratislavských zberate ských dní,
pripravi stánok alebo kútik detskej filatelie.
Odborná innos
Pravidelne informova vedúcich KMF o nových poznatkoch vo filatelii, propagova
dobré skúsenosti z práce KMF
Vyzva vedúcich KMF na ú as v diskusii (pripomienkovanie) k Stanovám ZSF,
organiza ného a výstavného poriadku, najmä k ustanoveniam, týkajúcich sa práce
s mládežou
Vypracova nové znenie odborných otázok FO a zasla ich RKM a novým vedúcim
KMF
Zvýši v KMF pozornos OOZ MF, najmä pre II. a III. Stupe . Poskytova vedúcim
odbornú pomoc, zabezpe i publikovanie metodických materiálov na innos KMF
v JUNIFILe alebo v Spravodajcovi ZSF
Rozšíri formy innosti mladých filatelistov v KMF o prácu na PC (filatelistické adresy,
katalógy, rysovanie, úprava AL)
Rozširova formy práce v KMF a s vedúcimi krúžkov o prácu na PC a s využívaním
internetu.
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Výstavná innos
Podporova tvorbu nových exponátov MF s aktuálnou tematikou a skvalit ova
jestvujúce exponáty
Rozširova rady vystavovate ov MF, osobitnú pozornos venova prvovystavovate om
Propagova tvorbu l rámových exponátov, uplat ova novinky v tvorbe – listy A4
a pod.
Vies elektronické spracovanie kartotéky exponátov MF v krajoch od r. 2003 (Nitrafila,
Slovolympfila, BRNO 2005, Záhorie 2004, Zbehy 2005, Popradfila, NITRA 2006,
Ružomberok 2007, Tirnavia 2008, SLOVENSKO 2009), vies
evidenciu
mládežníckych vystavovate ov
Delegova exponáty MF na výstavy v roku 2010 v SR príp. do zahrani ia - (Výstavy
pod a VP)
Usporadúva propaga né výstavky v ZŠ, KD, CV a pod.
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Porotcovská innos
Zú ast ova sa na práci porôt výstav v r. 2008 (p. Dr. Oško)
Získa nových adeptov na prácu porotcu z radov vedúcich MF
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Materiálna oblas
Podporova inné KMF skartom, FDC, pe iatkovanými známkami SR , príp. aj
celinami
Získava prostriedky na mládežnícku filateliu z dotácie ZSF , ZKF
H ada možnosti získania prostriedkov od sponzorov (odmeny MF,FO), SP, POFIS, 2%
z daní a pod.
Spracováva projekty v mestách a obciach na innos mládeže ako preventívnu innos
pred negatívnymi vplyvmi na mládež s cie om získania finan ných a materiálnych
prostriedkov
Poda návrhy a požiadavky na erpanie finan ných prostriedkov z dotácie SP, a.s.
(krajské kolá FO, nár. kolo, Kongres MF, prípadná zahrani ná innos , materiálna
pomoc krúžkom a komisiám)

3.2
3.3
3.4

3.5

5.2
5.3
5.4
5.5

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Propaga ná innos
Prispieva do miestnej, regionálnej a odbornej tla e, miestnej TV, miestny rozhlas
a pod.
Organizova besedy v školách, propagova MF medzi lenmi v príslušnom KF
Propagova mládežnícku filateliu cestou PC, INTERNETU, JUNIFILu, Poštových
zvestí, Spravodajcu ZSF a p.
V spolupráci s organizátormi BZD podie a sa na zabezpe ení innosti detského kútika
po as podujatia.

