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<p class="fsap_text" style="text-align: justify;">Misj� Forum jest praca na rzecz tworzenia
profesjonalnych koncepcji� przydatnych� z perspektywy funkcjonowania, rozwoju i
modernizacji kraju. Aspirujemy do roli instytucji eksperckiej, skupiaj�cej w swoich szeregach
wybitnych specjalist� w swoich dziedzinach. Chcemy by�organizacj� spo�ecznie i politycznie
u�yteczn�. Intencj� naszego przedsi�zi�ia jest w��czenie si�do grupy organizacji
pozarz�dowych, kt�e w spos� trwa�y, widoczny i konsekwentny zabieraj� g�os w debacie
publicznej.� Widzimy si�w roli podmiotu uczestnicz�cego w kszta�towaniu programu rozwoju
kraju, prognozuj�cego konsekwencje konkretnych krok� i decyzji politycznych,
przewiduj�cego scenariusze dla krajowej i mi�zynarodowej sceny politycznej. Chcemy
by�zapleczem intelektualnym, gwarancj� skuteczno�ci i profesjonalizmu
zamierze�politycznych. Przygotowujemy wysokiej jako�ci materia�y, opracowania, analizy,
strategie, kt�e wykorzystywane s� do realizacji zada�pa�twowych. Eksperci-cz�onkowie
Forum s� przygotowani do wyst�owania w roli komentator� politycznych. Forum ma tak�e
pe�ni�rol�przestrzeni wolnej wypowiedzi, wymiany my�li i dyskusji na tematy szczeg�nie
istotne dla interes� kraju. Forum ma inspirowa� intelektualnie pobudza� ma
dawa�odpowiedzi na nurtuj�ce pytania. Forum to impuls, inicjatywa, rozs�dek i
skuteczno��</p> <p class="fsap_text" style="text-align: justify;">�</p> <p class="fsap_text"
style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Do katalogu podstawowych
zada�i cel� naszej organizacji nale�y zaliczy�m.in.:</span></p> <ul class="fsap_list"
style="text-align: justify;"> <li>inicjowanie dialogu spo�ecznego, debaty na tematy
newralgiczne,</li> <li>komentowanie bie��cych wydarze�spo�eczno ? politycznych,</li>
<li>publikowanie w�asnych prac naukowych, artyku�� i opracowa�</li> <li>przygotowywanie
analiz, strategii, dokument� na potrzeby klient�,</li> <li>inicjowanie akcji, przedsi�zi�,
happening� w obronie lub na rzecz wyznawanych i popieranych przez Forum warto�ci,</li>
<li>inicjowanie, przyst�owanie i uczestnictwo w projektach wpisuj�cych si�w charakter
dzia�alno�ci Forum,</li> <li>organizowanie konferencji, sympozj�, warsztat�,
szkole�tematycznych,</li> <li>prowadzenie debat, paneli dyskusyjnych,</li> <li>t�umaczenie
wa�nych tekst�, artyku��, ksi��ek,</li> <li>przyst�owanie do szerszych inicjatyw,
zrzesze� federacji organizacji pozarz�dowych,</li> <li>wsp�raca z mediami w szczeg�no�ci
na poziomie komentarzy do bie��cych wydarze�spo�eczno-politycznych,</li>
<li>prezentowanie stanowisk,</li> <li>wsp�raca na poziomie krajowym oraz mi�zynarodowym
z innymi organizacjami typu think-tank,</li> <li>wsp�raca na poziomie krajowym oraz
mi�zynarodowym z uczelniami, o�rodkami akademickimi i plac�kami naukowymi,</li>
<li>wyst�owanie w obronie os� fizycznych i prawnych,</li> <li style="text-align:
justify;">podnoszenie jako�ci merytorycznej serwisu internetowego.</li> </ul> <p
style="text-align: justify;">�</p>
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