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Propagowanie idei wolności i zdrowego rozsądku
Przygotowywanie członków stowarzyszenia do pracy dla Rzeczpospolitej
Wspieranie w rozwoju ich kariery
Budowanie relacji oraz sieci wsparcia i współpracy pomiędzy członkami
Stowarzyszenia
Edukacja ekonomiczna, prawna i polityczna

DEKLARACJA IDEOWA
Opowiadamy się za silnym i ograniczonym państwem skupionym na zapewnieniu
zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa, rozstrzyganiu sporów i wymierzaniu
sprawiedliwości, ochronie i zapewnieniu obywatelom wolności i uczciwej konkurencji
oraz ochronie najsłabszych.
Jesteśmy zwolennikami wolnej gospodarki opartej na własności prywatnej i zdrowym
rozsądku oraz prostym systemie podatkowym. Polska powinna konkurować z innymi
państwami przedsiębiorczością własnych obywateli, lepszym, prostym prawem oraz
sprawnymi instytucjami otoczenia gospodarczego. Polska w zakresie prawa powinna
realizować zasadę EU+0.
Polska powinna być trwałym i pewnym członkiem wspólnoty europejskiej (w Europie
Ojczyzn) oraz transatlantyckiej. Powinniśmy dążyć do zapewnienie sobie
bezpieczeństwa samodzielnie ale pozostając w stałym i silnym sojuszu z NATO, USA,
Niemcami i Ukrainą.
Strategicznym celem Polski jest wciągniecie Ukrainy i Białorusi do NATO i Unii
Europejskiej oraz demilitaryzacja Królewca.
Polska powinna realizować program 50 milionów obywateli na 2050 rok - poprzez bardzo
agresywna politykę demograficzna i wspieranie rodziny jako podstawowej i kluczowej
formy organizacji społeczeństwa, ściągnięcie Polaków w emigracji oraz kontrolowana
emigracje z Białorusi, Wietnamu i Ukrainy oraz wybranych krajów Azji plus drenaż
mózgów z całego świata.
PROPAGUJEMY:
Ustrój prezydencki, republikański z rządami prawa a nie większości, z silnym
sądownictwem, gwarantującym obywatelom prawa i wolności i szybko rozstrzygającym
spory pomiędzy obywatelami i grupami interesów oraz z rządem i administracją. System
oparty na realnym i faktycznym trójpodziale władzy. Ustrój w którym demokracja służy
wyłanianiu administracji a nie bieżącemu rządzeniu krajem.

Opowiadamy się za państwem zdecentralizowanym, w którym znaczna część zadań jest
realizowana na podstawowym szczeblu samorządu a część instytucji krajowych jest
rozproszona po kraju.
Państwo, które przede wszystkim kieruje się prawem i zdrowym rozsądkiem.
Prosty system podatkowy z możliwie najniższym opodatkowaniem pracy, oparty na
zasadzie proporcjonalności, podatki proste, nie do uniknięcia i tanie w poborze. Celem
systemu podatkowego jest zapewnienie środków na sprawne funkcjonowanie państwa i
nie realizuje on żadnych innych celów.
Gospodarkę oparta na własności prywatnej. Rząd i samorządy nie mogą konkurować z
obywatelami a strategiczne interesy państwa w gospodarce można zabezpieczyć w
ustawach. W wyjątkowych wypadkach państwo może prowadzić przedsiębiorstwa,
których działalność polega na eksploatacji monopoli naturalnych.
Służbę zdrowia kierowaną przez pacjenta. Podatnicy powinni finansować podstawowa
opiekę zdrowotną z której wszyscy obywatele mogą korzystać na zasadach solidaryzmu
ale jej nie organizować. Zadaniem Państwa powinno być wykupienie Obywatelom za
środki pozyskane z podatków ubezpieczeń zdrowotnych na rynku usług świadczonych
przez prywatną służbę zdrowia.
Opowiadamy się za wprowadzeniem emerytury obywatelskiej z poszanowaniem praw
nabytych.
Jesteśmy zwolennikami bonu edukacyjnego finansowanego przez podatnika na naukę
do 18 roku życia. Szkoły natomiast powinny prowadzić podmioty prywatne w
zróżnicowanej strukturze prawnej i organizacyjnej.. Studia wyższe powinny być płatne z
rozwiniętym system wsparcia dla uzdolnionej młodzieży, której bez wsparcia podatnika
nie byłoby stać na ich ukończenie.
Za niepodważalne uznajemy prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych
przekonań i światopoglądu. Jednocześnie uznajemy, że tradycyjny model rodziny
najlepiej służy jej rozwojowi, jako podstawowa forma organizacji społeczeństwa.
Wolność słowa nie może podlegać żadnym ograniczeniom.
Relatywnie bogate społeczeństwo nie może pozostawić samym sobie słabych członków
naszej wspólnoty, którzy sobie nie radzą. Opowiadamy się za spójnym i racjonalnym
systemem solidarności społecznej wspierającym potrzebujących (ale nie przejmujących
za nich odpowiedzialność).
Jesteśmy przekonani, ze przedstawiony powyżej program jest drogą do bogatej i
sprawiedliwiej Polski.
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