
Cele, Kierunki działania i Plany KPK Okręgu BC.

2016 - Rok Zjednoczonej Polonii.

Komunikacja i umacnianie wzajemnego poszanowania.

1. Umacnianie komunikacji między-organizacyjnej oraz 
respektu pomiędzy polonijnymi organizacjami, Kongresem i 
Polonią jak rownież Kongresem i Konsulatem RP w Vancouver.

2. Poprawa stosunków i etyki pracy między innymi poprzez 
Doroczną Konferencję Organizacji Polonijnych, oraz dalsze 
wypracowywanie wspólnych metod pracy.

3. Kontynuacja prowadzenia KPK Website, z kalendarzem i 
relacjami z polonijnych i kongresowych wydarzeń, utrzymywanie 
bezpośredniego kontaktu z Polonią via Facebook i Newsletter.

4. Umacnianie więzi polonijnej poprzez propagowanie naszych 
tradycji, historii Polski (ważne wydarzenia historyczne - 
gromadzenie dobrego materiału na naszej stronie poświęconej 
historii), jak również dokumentowanie historii Polonii (wywiady, 
historia organizacji Polonijnych itd.).

5. Praca nad poprawą naszej reakcji i akcji dotyczących 
nieporozumień lub negatywnych komentarzy na temat 
Kongresu, a także Polonii i Polski.



Kierunki działania i działalność bieżaca.

Regularne miesieczne zebrania:

-poprzedzone wcześniejszą 'Agendą'  która ma na celu poprawę 
komunikacji ze wszystkimi członkami zarządu i delegatami 
organizacji członkowskich, a także poprawę planowego 
działania.

- członkowie zarządu zapoznają się z Agenda i załącznikami, 
które będą krótko omawiane na zebraniu, odpowiedzialni są też 
za relacje z postępu powierzonych
zadań.

- zebranie powinno przybrać przebieg konstruktywny ponieważ 
Zarząd koncentruje się na szybkim znalezieniu rozwiazań, a 
uwagi w czasie zebrania powinny być pomocne. W przypadku 
braku wystarczajacej ilości informacji członkowie mogą podjąć 
decyzję o konieczności zgromadzenia dodatkowych faktów i 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przedstawienie faktów w 
późniejszym terminie emailowo lub na następnym zebraniu.



Dodatkowe cele Zarządu :

1. Dalsza poprawa w organizacji, jasne zdefiniowanie zadań i 
obowiazków komitetów działających w ramach KPK BC. Jak 
również określenie kto w nich pracuje.

2. Zaangażowanie i zachęcenie nowych i wykwalifikowanych 
osób, które chcą wnieść swój wkład pracy w KPK, a przez to  
przyczynić się do wytyczania kierunków rozwoju Polonii w BC.

3. Kontynuacja nowych i dawnych tradycji ( 11 Listopada - Dzień 
Niepodległości Polski , Dzień Pamięci Narodowej, 3 Maja - 
Rocznica uchwalenia Konstytucji).

4. Organizacja przynajmniej jednej dużej imprezy charytatywnej 
mającej na celu gromadzenie funduszy na działalność Polonijną - 
jak również na poparcie dla
polonijnych szkół i organizacji.

5. Kongres będzie uczestniczył w wydarzeniach polonijnych, 
wzmacniając swoją obecność w życiu Polonijnym i w naszym 
Kanadyjskim społeczeństwie.


