Rada Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 15/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia kierunków pracy ze specjalnościami
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na lata 2014-2018
1. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, realizując uchwałę nr 1
Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 14 marca 2015 roku
w sprawie specjalności harcerskich i mając na uwadze Uchwały XXXVIII Zjazdu Związku
Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia roli harcerskich
specjalności w programie wychowania ZHP, po przeprowadzonych konsultacjach
z przedstawicielami środowisk pracujących ze specjalnościami harcerskimi na terenie
naszej chorągwi, wyznacza następujące kierunki, w celu pełniejszego wykorzystania
specjalności harcerskich w pracy harcerskich komend i jednostek podstawowych ZHP,
na terenie chorągwi:
1/ wykorzystanie istniejącego potencjału hufców do tworzenia warunków do pracy
ze specjalnościami harcerskimi
2/ pozyskanie kadry specjalistycznej lub przeszkolenie potencjalnych szefów
wyszkolenia dla klubów, grup i jednostek podstawowych ZHP
3/ pomoc w pozyskiwaniu środków do pracy ze specjalnościami w hufcach
4/ promocja obecnie działających w naszej chorągwi drużyn, klubów i grup
specjalnościowych
5/ integracja środowisk specjalnościowych na wszystkich poziomach chorągwi
2. Rada chorągwi zobowiązuje komendę chorągwi i komendy hufców naszej chorągwi, po
dokonaniu przez nie analizy stanu bieżącego, do jak najszybszego opracowania planu
wzmacniającego i usprawniającego działanie drużyn, klubów i grup specjalnościowych na
terenie chorągwi, w oparciu o wskazane w tej uchwale kierunki pracy.
3. Rada chorągwi zobowiązuje komendę chorągwi do złożenia sprawozdania
z realizacji przyjętych przez radę kierunków pracy w trakcie najbliższego zjazdu
sprawozdawczego chorągwi, który odbędzie się w połowie kadencji.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

phm. Mariusz P. Groblica

UZASADNIENIE
Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, zobowiązana przez Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi
Lubuskiej ZHP, po podjęciu szeregu rozmów z osobami pracującymi ze specjalnościami
harcerskimi oraz na podstawie własnej analizy, przyjęła wyżej wymienione kierunki, które mają
pomóc komendzie chorągwi oraz komendom hufców we wzmocnieniu działalności dotychczas
istniejących jednostek ZHP lub zachęcić zainteresowane grupy harcerskie do stworzenia
jednostek specjalnościowych ZHP.
Przyjęte kierunki są ogólnikami, które wyznaczają tok myślenia członków rady co do sposobu
naprawy stanu rzeczy, który znany jest radzie jedynie z podjętych w krótkim czasie konsultacji
z różnymi przedstawicielami naszej chorągwi oraz refleksji członków rady opartej
na doświadczeniach w pracy ze specjalnościami harcerskimi jej członków.
Kierunek określony w pkt 1. wskazuje na konieczność podjęcia analizy możliwości
poszczególnych komend hufców do stworzenia jednostek specjalnościowych ZHP na swoim
terenie, w oparciu o posiadany sprzęt, kadrę i warunki geopolityczne.
Kierunek określony w pkt 2. mówi o potrzebie pozyskania kadry do pracy ze specjalnościami,
zarówno na poziomie chorągwi (poprzez powołanie odpowiednich referatów lub jednego
odpowiedzialnego za pracę ze specjalnościami), jak i przede wszystkim w hufcach.
Kierunek określony w pkt. 3. zwraca uwagę na potrzebę zbudowania zaplecza sprzętowego,
koniecznego do pracy z daną specjalnością, we wspólnym działaniu w tym zakresie komendy
chorągwi i komend hufców.
Kierunek określony w pkt. 4. wskazuje na wykorzystanie działań promocyjnych zarówno do
odbudowy potrzeby pracy ze specjalnościami, jak i do wzmocnienia dotychczasowych jednostek
specjalnościowych ZHP w naszej chorągwi
Kierunek określony w pkt. 5. przypomina o konieczności integracji tych jednostek i jej kadry
w celu wymiany doświadczeń oraz umożliwienia podjęcia szerszej współpracy między nimi
(w tym czynny udział przedstawiciela chorągwi w pracach wydziału GK ZHP ds. specjalności
i proponowanych przez niego wszelkich działaniach).
Rada, zarówno jak i zjazd, widzi pilną potrzebę uporządkowania spraw związanych z pracą
ze specjalnościami na terenie naszej chorągwi. Zadaniem tym powinny zająć się przede
wszystkim komendy hufców, wzmocnione i pokierowane przez komendę chorągwi.
Wyznaczenie terminu sprawozdawczości podjętych działań chorągwi, w zakresie określonym
w tej uchwale, ma na celu zmobilizowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów do czynnej
i aktywnej pracy na rzecz środowisk ZHP, pracujących lub pragnących podjąć się pracy
ze specjalnościami harcerskimi.
Rada nie wyznacza źródła finansowania tej uchwały, pozostawiając dobrowolność w tej
sprawie realizującym niniejszą uchwałę, wskazuje jednak na fakt, że środki te powinny
pochodzić przede wszystkim z funduszy pozyskiwanych w ramach dotacji na zadania publiczne, a
nie ze składek podstawowych ZHP.
Jednocześnie rada informuje, że zjazd wyznaczył radzie tak krótki termin na zajęcie się tym
tematem. Wyznaczony czas nie pozwolił radzie na przeprowadzenie dogłębnej analizy,
co pozwoliłoby pełniej odpowiedzieć na realne zapotrzebowanie środowisk specjalnościowych
naszej chorągwi, a nie działać bez pełnego poinformowana o tym, jak ten stan wygląda obecnie.

