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KOMUNIKAT NR 4 DOT. COVID-19
Z DNIA 02.04.2020
1. RAPORTOWANIE DO BIURA CHORĄGWI
Przypominamy o obowiązku niezwłocznego przesyłania do Biura Chorągwi na adres lubuska@zhp.pl informacji o:
a) nieruchomościach, lokalach i terenach (bazach, ośrodkach), które władze państwowe planują użyć do
działań przeciwepidemicznych – nazwa zwyczajowa, adres, planowane przeznaczenie, pojemność;
b) otrzymanym nakazie udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do
działań przeciwepidemicznych;
c) decyzjach władz wpływających na bieżące funkcjonowanie hufców;
d) podjętych współpracach z władzami lokalnymi.

2. INFORMACJE NA STRONIE ZHP.PL
Zachęcamy do śledzenia strony zhp.pl. Codziennie pojawiają się tam nowe, wartościowe treści, które możecie
przekazywać drużynowym z Waszych hufców. Ostatnio pojawiły się tam między innymi artykuły:
 Liczy się prawda

3. UCHWAŁA GK ZHP: SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
COVID-19
W serwisie dokumenty.zhp.pl opublikowana została Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 129/2020 z dnia 25 marca
2020 r. opisująca czasowe rozwiązania organizacyjne w związku z epidemią COVID-19.
Rozwiązania, które obowiązywać będą do zakończenia wprowadzonego przez Ministra Zdrowia stanu
epidemii, względnie innego stanu nadzwyczajnego związanego z COVID-19 dotyczą pracy podstawowych
jednostek organizacyjnych, hufców, chorągwi oraz Głównej Kwatery ZHP.
Najważniejsze postanowienia uchwały mówią, że w czasie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, względnie inny stan nadzwyczajny związany z COVID19, zbiórki, biwaki i inne przedsięwzięcia podstawowych jednostek organizacyjnych nie odbywają się.
W tym czasie drużynowy/szef jednostki i funkcyjni pozostają w kontakcie z zastępowymi i członkami jednostki
oraz ich rodzinami, realizując te elementy programu pracy gromady/drużyny, które są możliwe do realizacji w
szczególnych warunkach.
Uchwała stanowi, że pełnoletni członkowie ZHP mogą podejmować się służby koordynowanej przez harcerskie
komendy, związanej z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
ograniczających możliwość zakażenia się. Taka służba może być podjęta po złożeniu oświadczenia, z którego
wynikać będzie m. in. świadomość wynikających ze służby czynników ryzyka.
Komenda hufca, za zgodą komendy chorągwi, może włączyć do służby koordynowanej przez harcerskie komendy
osoby pełnoletnie nie będące członkami ZHP. W tym celu komenda hufca zawiera porozumienie o wykonywaniu
świadczeń wolontariackich z osobami niebędącymi członkami ZHP.
Zbiórki, biwaki, kursy stacjonarne i wyjazdowe i inne przedsięwzięcia organizowane przez komendę hufca,
bądź jednostki działające na terenie hufca, nie obywają się.
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W tym czasie zbiórki komendy hufca powinny odbywać się zdalnie, w formie tele- lub wideokonferencji a zespoły
instruktorskie hufca wspierać drużynowych w organizacji pracy i procesu wychowawczego w związku z brakiem
możliwości organizowania tradycyjnych zbiórek.
Podobne rozwiązania mają zastosowanie dla pracy komend chorągwi.
W uchwale opisane zostały także tymczasowe procedury związane z organizacją zebrań Głównej Kwatery ZHP jako
zarządu naszego stowarzyszenia oraz podejmowania uchwał. Opisano zadania sztabu ds. sytuacji nadzwyczajnych,
powołanego przez Naczelniczkę ZHP oraz system wideokonferencji z prezydiami władz naczelnych i komendantami
chorągwi.
W związku z przyjęciem przez Główną Kwaterę ZHP uchwały opisującej czasowe rozwiązania organizacyjne w
związku z epidemią COVID-19 nie jest konieczne wydawanie przez harcerskie komendy oraz drużynowych
uchwał i rozkazów zawieszających śródroczną pracę drużyn.
Uchwała GK ZHP nr 129/2020 z dn. 25.03.2020 r. w serwisie dokumeny.zhp.pl

4. KANAŁ IT W ZHP
Na kanale IT w ZHP znaleźć można wiele ciekawych poradników m.in.:
 zasady dobrej zbiórki online,
 tworzenie wirtualnej zbiórki,
 i wiele innych.
Szczególnie dziś, kiedy organizujemy tyle spotkań on-line mogą okazać się one bardzo przydatne.
Kanał znaleźć można TUTAJ.

5. #ZDALNEHARCE
Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP przygotował propozycję #ZdalneHARCE.
Więcej na jej temat można dowiedzieć się na stronie zhp.pl/zdalneharce oraz na wydarzeniu na Facebooku.
Poniżej zamieszczamy krótką informację kierowaną do drużynowych i zastępowych.
„Przygotowaliśmy dla Was propozycję programową na czas, kiedy pozostajecie w domach i dbacie o
bezpieczeństwo swoje i osób wokół Was. Programy w gromadach i drużynach powinny być wciąż realizowane, choć
z pewnością nie przybiorą one form, jakie zaplanowaliście sobie niecały rok temu. Czas podjąć wyzwanie! Zapewne
kolejne dla Was w ciągu ostatnich tygodni.
Propozycja programowa „ZdalneHARCE” to działania, które wesprą Wasze gromady, drużyny i zastępy w tak
nietypowej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy. Program wzmocni pracę systemem małych grup, podpowie,
z jakimi stopniami i sprawnościami możecie popracować w ciągu najbliższego miesiąca (a nawet dłużej),
zaproponuje wachlarz ciekawych działań i zbiórek. Jego realizacja pozwoli na wsparcie każdej sfery rozwoju
zucha, harcerza, harcerza starszego i wędrownika. Jednak najważniejsze jest to, że będziecie ze sobą w
kontakcie, wciąż będziecie budować wspólnotę gromady i drużyny, robiąc przy tym ciekawe rzeczy.
Propozycja programowa na kwiecień 2020 oparta jest na wyzwaniach dla siły ciała, siły ducha, siły rozumu, siły
braterstwa i siły emocji. Propozycję „ZdalneHARCE” potraktujcie również jako bonus od czasu, która pozwoli Wam
w trakcie realizacji gotowych pomysłów, wraz z zastępem, radą drużyny czy kadrą gromady przeformułować plan
pracy.”

Informacje zebrała phm. Edyta Walent
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