Oferty pracy społecznej w sekcjach Polskiej Federacji Ornitologicznej

Członkowie Rady Federacji zwracają się do Zarządów stowarzyszeń członkowskich oraz do
hodowców ptaków zrzeszonych w w/w stowarzyszeniach o podjęcie pracy społecznej (włącznie
z kierowaniem) w sekcjach przy Radzie Federacji.
Potrzebujemy osób do pracy w sekcjach:
1. Sekcja ds. CITES - poszukujemy osób do pracy społecznej, które czują temat, znają
problemy hodowców ptaków, znają przepisy krajowe i treść dokumentów UE w tej materii.
Byłoby dobrze, aby, w ten niezwykle dla hodowców ważny temat, zaangażowali się ludzie,
którzy poczynili już pewne kroki, napisali pisma do urzędów państwowych. Ich doświadczenie
na pewno byłoby bardzo pomocne. Zwracamy się więc nie tylko do naszych hodowców, ale
także do hodowców i znawców tematu spoza PFO.
2. Sekcja ds. CIH i obrączek rodowych dla ptaków - poszukujemy do pracy społecznej osób,
które zajęłyby się przyjmowaniem zamówień obrączek od stowarzyszeń członkowskich,
uzgodnieniami ze stowarzyszeniami i Kierownikiem Sekcji ds. CIH prawidłowości nadanych
CIHów na zamówieniach, oraz wysyłką zamówień i uzgodnieniami z producentem obrączek
polegającymi na wyjaśnianiu spraw spornych, reklamacji...itp.
3. Sekcja ds. komunikowania społecznego - poszukujemy do pracy społecznej osób, które
pomogłyby członkom Rady w budowaniu wizerunku PFO poprzez publikacje w prasie,
ułatwiłyby kontakt i współprace z firmami produkującymi artykuły do hodowli ptaków, pomogłyby
w reklamowaniu PFO na arenie krajowej i zagranicznej.
4. Proponujemy pracę w sekcjach umożliwiających rozwój poszczególnych ras, czy tez grup
ptaków np. kanarków harceńskich, małej egzotyki...itp. Sekcje te stanowiłyby ciało doradcze dla
rady i pozwoliłyby w przyszłości na rozwój hodowli w poszczególnych kierunkach.
5. Zapraszamy do pracy społecznej w komisji, która zajęłaby się organizacją tegorocznych
Ornitologicznych Mistrzostw Polski. Komisja miałaby za zadanie zorganizowanie mistrzostw z
podziałem na role dla konkretnych osób, od momentu przyjmowania ptaków (drogą
elektroniczną) do momentu ich wydania hodowcom.
Rada Federacji odpowie na każdą inicjatywę ze strony zainteresowanych osób, wierząc
głęboko, że osoby te zobowiążą się wziąć czynny udział w realizacji projektów.
Za ciężką i solidną pracę, która przyniesie efekty dla wszystkich hodowców ptaków oferujemy
satysfakcję i zadowolenie oraz uznanie wśród hodowców ptaków.
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