A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének
fő feladatai, célkitűzései
a VI. Országos Közgyűlést követő időszakban

A rendelkezésünkre álló eszközökkel ösztönözni kívánjuk az anyanyelv szabad
használatának további biztosítását, bővítését az oktatás, a művelődés, a kultúra és a
közélet területén,
-

fontosnak tartjuk elmélyíteni tagjaink, a társadalom, a felnövekvő nemzedék soraiban a
szülőföldhöz és a hazához való jog tudatát, az egységes magyar nemzethez való tartozás
érzését,

-

elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a fiatalság fokozott bevonását a közösségi
munkába,

-

kiemelt feladatunknak, küldetésünknek tartjuk a szlovákiai magyar nemzetrész
önazonosságának megtartását és fejlesztését, nemzeti kultúrájának, hagyományainak és
anyanyelvének megőrzését és ápolását, különös tekintettel az anyanyelvű oktatás
biztosítására az óvodáktól az egyetemig,

-

elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a nemzetközi szerződések által is szorgalmazott
határon átnyúló együttműködést a magyarországi partnerszervezetekkel, szövetségekkel,
valamint a más országokban élő kisebbségek, illetve a szórványban élő magyarok
szervezeteivel,

-

megkülönböztetett figyelmet kívánunk fordítani a fiatalság közművelődési és öntevékeny
művészeti tevékenységének támogatására,

-

tevékeny részt kívánunk vállalni a különböző helyi, járási, körzeti, országos, nemzetközi
előadóversenyek, nyelvművelő napok, zenei ünnepségek, gyermek-, ifjúsági bábos és
színjátszó seregszemlék, nyári táborok, történelmi és honismereti vetélkedők
szervezésében,

-

a megalakult alapszervezetek megtartása, és lehetőség szerint újak létrehozása,

-

az aktivitás fokozása, rendszeres tevékenység folytatása,

-

a régi, bevált munkaformák megtartása mellett új munkamódszerek bevezetésével
felkelteni az érdeklődést a Szövetségünkben való tevékenység iránt,

-

rendszeresen odafigyelni a helyi közösség életére, mindennapjaira (születéstől a halálig),

-

nagyobb figyelmet szentelni az önkormányzatokkal való együttműködésre,

-

együttműködés elmélyítése az iskolavezetéssel, a pedagógusokkal,

-

minden szinten (helyi, területi, országos) szorosabbá tenni a kapcsolatot a többi magyar
szervezettel (Csemadok, SZMPSZ, Cserkészszövetség...),

-

fokozott figyelmet fordítani a területi tanácsok összefogó tevékenységére, hatékonyabbá
tenni irányító munkájukat,

-

országos szinten aktívabb tevékenységre ösztönözni a központi tanácsot, elérni az egyes
régiók eredményesebb együttműködését,

-

hatékonyabbá tenni a központi tanács elnökségének irányító munkáját,

-

rendszeressé tenni az országos tisztségviselők tanácskozásait,

-

véleményt formálni, nyilvánítani az oktatási törvény tervezett változtatásával,
módosításával kapcsolatban,

-

megkülönböztetett figyelmet fordítani az iskolatanácsokba választott szülők, tagjaink
szakmai képzésére,

-

keresni és megtalálni a lehetőséget az irányító, összefogó tevékenység hatékonyabbá
tétele érdekében Szövetségünk anyagi támogatására,

-

fokozni és elérni a jövedelemadó 2 %-os részének Szövetségünk felé történő minél
nagyobb arányú elvezetését,

-

megkülönböztetett figyelmet szentelni minden szinten a gazdasági élet irányítására és
fokozott gondot fordítani a Szövetség, a szervezetek vagyonának, értéktárgyainak
nyilvántartásba, leltárba vételére, állagának őrzésére,

-

nagyobb figyelmet fordítani a különböző helyi, megyei, országos, magyarországi,
nemzetközi és EU-s pályázati lehetőségekbe való bekapcsolódásra,

-

a Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriumába delegált képviselőink vállaljanak aktív részt
az

Alapítvány

tevékenységéből

és

hatékony

szerepvállalással

érvényesítsék

Szövetségünknek a szlovákiai magyar nemzetrész fejlődését szolgáló célkitűzéseit,
-

a különböző megfelelő fórumokon hangot adni azon alulról érkező véleményeknek,
kezdeményezéseknek, melyek szerint nem a legsikeresebb, legeredményesebb módon
kerül sor az oktatási-nevelési támogatás folyósítására és annak felhasználására,

-

a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala tagjaként fontosnak tartjuk a nemzeti közösségünket
érintő kérdésekben, vitás esetekben a gyors és hatékony reagálást és minden
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az immár több mint száz tagszervezetet számláló
tömörülés hasznos tagjai legyünk,

-

a hatékony és sikeres tevékenység biztosítása érdekében elengedhetetlenül fontos
megteremteni a kapcsolatokat a különböző üzemekkel, szövetkezeti társulásokkal és a
kisebb-nagyobb vállalkozókkal,

-

minden szinten fokozott gondot kell fordítanunk Szövetségünk, szervezeteink
tevékenységének láttatására, annak népszerűsítésére.
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