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Warunki do prowadzenia intensywnej działalności organizacyjnej są nadal
trudne. Pozostają
ozostają zawieszone do odwołania regularne cotygodniowe
cotygodniow spotkania
członków kierownictwa Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego SKMP ONZ.
Członkowie kierownictwa stowarzyszenia pracują zdalnie a konsultacje
prowadzone są drogą elektroniczną. Do niezbędnego minimum ograniczono kontakty
osobiste.
Od czasu ostatniego Biuletynu Informacyjnego, ZG
ZG:
1. Udzielił, zgodnie z uchwałą nr 10/ZG/IV/2021, w
wsparcie
sparcie finansowe
małopolskiemu Kołu nr 33 na zakupu sztandaru. Na
a ceremonii wręczenia
sztandaru w Krakowie Zarząd Główny reprezentował wiceprezesa ZG
Kol. Ryszard Keller.
2. Zakończono powodzeniem długotrwały proces rozliczenia realizacji
zadania publicznego zleconego przez MON pt.: „Organizacja szkoleń
strzeleckich”. Przedsięwzięcie to zaplanowane, zorganizowane i
przeprowadzone zostało przez członków Koła nr 3 z Jarosławia.
Jarosławia
3. W listopadzie
zie i grudniu ubr. członkowie
kowie Prezydium ZG byli
zaangażowani w przeprowadzenie zorganizowanego przez Koło nr 1
Koncertu w Operze Nova w Bydgoszczy z okazji Dnia Niepodległości
współfinansowanego przez Stowarzyszenie
Stowarzyszenie.
4. Na bieżąco wykonywane są legitymacje członkowskie, dyplomy
(kilkadziesiąt),, certyfikat
certyfikaty i wkładki do medali pamiątkowych,
pamiątkowych zgodnie z
zapotrzebowaniem Kół na potrzeby zabezpieczenia realizowanych
przedsięwzięć.
5. Udzielono wsparci
wsparcia księgowo-administracyjnego Zarządowi
Zarząd
Koła nr 24 w
złożeniu i realizacji oferty zadania zleconego pt.: Zakup sztandaru dla
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 24 w Pile
finansowanego w całości przez Prezydenta Miasta Piła.
6. Zrealizowano obowiązek
k wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu
prz
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym członkowie
ZG zostali zgłoszeni do centralnego rejestru beneficjentów
rzeczywistych.

Członkowie Stowarzyszenia masowo włączyli się do pomocy uchodźcom z
Ukrainy. W niesieniu tej pomocy musimy ściśle współpracować z innymi organizacjami
społecznymi, których głównym celem jest pomoc uchodźcom, agendami ONZ oraz
władzami lokalnymi, które koordynują tę działalność.
Pomagajmy walczącej Ukrainie. Każda nasza inicjatywa, pomoc i gest podnosi
ich na duchu i wyzwalają coraz większą wiarę, że walczący ukraińscy żołnierze
wytrwają i zwyciężą.
W tym trudnym okresie, nie podejmujmy się działań wykraczających poza
nasze możliwości i wcześniejsze doświadczenia oraz nasz budżet. Nie zakładajmy z
góry, że zrealizujemy je niemal natychmiast.
Dokonajmy wnikliwej analizy, co dotąd utrudniało realizacje naszych celów
statutowych w okresie pandemii, która uniemożliwiała skutecznie planowanie
działalności i motywowanie naszych członków do działania. Może trzeba w aktualnej
sytuacji, częściej aktualizować plany działania tak, aby były maksymalnie skuteczne.
Utrwalajmy nową kulturę pracy społecznej. Wykorzystujmy najlepsze cechy
poszczególnych członków ich entuzjazm, ambicje, zaangażowanie i gotowość do
działania w tych trudnych okolicznościach. To dzięki takim osobom możemy
realizować ważne i ambitne cele statutowe naszego Stowarzyszenia.
Swoim zaangażowaniem, ciężką pracą oraz oddaniem pracy społecznej
udowodniliście, że fundamentem naszego Stowarzyszenia są koła terenowe i dobra
ich współpraca z władzami lokalnymi bez politycznego angażowania.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
W związku z niepełną obsadą prezydium, zapotrzebowania na medale, krawaty
i oznaki organizacyjne proszę kierować do skarbnika na adres adamczyk586@tlen.pl
z przynajmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Zgodnie z uchwałą ws. dofinansowania przedsięwzięć promocyjnych wnioski o
dofinansowanie prosimy z wyprzedzeniem przesyłać do skarbnika ZG.
Wnioski, propozycje, uwagi, zapytania oraz zapotrzebowania na dyplomy
certyfikaty i inne materiały prosimy kierować na adres poczty elektronicznej
skmponz@jmdi.pl.
Wznowiła działalność kapituła Gwiazdy Weterana. W skład której wchodzą:
- Ryszard Keller
przewodniczący Kapituły koło nr 1
- Alicja Żołnierczyk członek Kapituły
koło nr 16
- Sławomir Urlicki członek Kapituły
koło nr 22

tel. 606 625 899
tel. 696 634 993
tel. 602 587 780

Wnioski na Gwiazdę dotyczą tylko weteranów.
Podstawą przyznania Gwiazdy jest wniosek zaakceptowany przez zarząd koła i
podpisany przez prezesa koła. Wniosek musi zawierać: stopień imię i nazwisko oraz
numer legitymacji weterana wydanej przez MON.

Zaawansowane są prace nad nowymi odznaczeniami: medalem „Za wybitne
zasługi dla SKMP ONZ przewidywana produkcja w drugim kwartale, planowane jest
ponadto wybicie w tym lub na początku następnego roku medali „W 35. Rocznicę
nadania siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla” i „70 lat udziału Polski w misjach poza
granicami państwa”
Najbliższe posiedzenie ZG w składzie poszerzonym o prezesów kół jest
planowane na wrzesień br. w Bydgoszczy. Prosimy o nie planowanie w tym czasie
innych przedsięwzięć, zależy nam na 100% obecność członków ZG oraz prezesów
kół. Na posiedzeniu m.in. przewidujemy podjęcie wstępnych decyzji w sprawie
przygotowania kolejnego Zjazdu Stowarzyszenia w 2023 r.
II. INNE
Z dniem 31 stycznia br. zakończył służbę na stanowisku dyrektora Centrum
Weterana Działań poza Granicami Państwa płk Szczepan Głuszczak. Od tego czasu
obowiązki dyrektora pełnił płk Mariusz Pogonowski. W dniu 17 marca br. minister
obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał major Katarzynę Rzadkowską na
stanowisko dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Prezydium przypomina wszystkim strukturom regionalnym Stowarzyszenia o
zbliżających się naszych świętach „Międzynarodowym Dniu Uczestników Misji
Pokojowych ONZ” „Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa”.
Mamy nadzieję, iż przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności,
tradycyjnie, jak co roku Zarządy Kół Stowarzyszenia zorganizują obchody z tej okazji.
Zachęcamy do współpracy z władzami lokalnymi oraz jednostkami wojskowymi.
Zarządy Kół prosimy o przekazanie z odpowiednim wyprzedzeniem wykazu członków
Stowarzyszenia, którzy w tym roku obchodzą okrągłe rocznice urodzin i zdaniem
prezesów kół powinni otrzymać listy gratulacyjne lub medale pamiątkowe.
Przypominamy również, iż Zarząd Główny na wniosek Koła nadaje firmom i
instytucjom wspierającym weteranów Certyfikaty.
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