Związek Harcerstwa Polskiego
organizacja pożytku
publicznego

SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES
01.01.2007 – 31.12.2007 r.

Warszawa, marzec 2008
I. DANE STOWARZYSZENIA
1. 1. Nazwa:

Związek Harcerstwa Polskiego

1. 2. Dane adresowe siedziby stowarzyszenia:

00-491 Warszawa ul. Marii Konopnickiej 6
gmina: Warszawa–Centrum powiat Warszawski województwo: Mazowieckie
tel.: /022/ 339 06 45
fax: /022/ 339 06 06
e-mail: sekretariat.gk@zhp.pl http: www.zhp.pl

1.3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i nr KRS:

Wpis dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 26 lutego
2002 r. pod numerem 0000094699.
ZHP jest także zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.

4. Numer NIP i REGON

NIP: 526 025 14 40

REGON: 007025173

5. Status organizacji pożytku publicznego
ZHP posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 16 lutego
2004 r.
Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, wychowawczym, patriotycznym,
dobrowolnym
i samorządnym stowarzyszeniem skupiającym zuchów, harcerzy oraz instruktorów i
seniorów, otwartym dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, rasę czy
wyznanie.
ZHP posiada osobowość prawną. Decyzją XXXIII Zjazdu ZHP z grudnia 2005 roku –
po spełnieniu warunków i uzyskaniu wpisu w KRS – osobowość prawną uzyskały
chorągwie (jednostki terenowe ZHP/ oddziały). Osobowość prawną i status
organizacji pożytku publicznego, w drugiej połowie 2006 roku, uzyskały Chorągwie:
Dolnośląska, Wielkopolska, Stołeczna, które sprawozdania z działalności
w 2007 roku złożyły samodzielnie. Pozostałe chorągwie (bez Podkarpackiej)
uzyskały osobowość prawną i status organizacji OPP (bez Kujawsko-Pomorskiej) w
2007 roku.
ZHP jest członkiem międzynarodowych organizacji skautowych;
– Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM – World Organization of the
Scout Movement),
– Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS – World
Association of Girl Guides and Girl Scouts),
– Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF – International Scout
Guide and Fellowship).
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II. DANE STATYSTYCZNE ZWIĄZKU HARCERTSWA POLSKIEGO W ROKU
2007
Przedstawione dane statystyczne uzyskano na podstawie dorocznego Spisu
harcerskiego przeprowadzonego w I kwartale 2007 r.
Wyniki spisu stanowią podstawę do ustalania wysokości składek członkowskich
przez Główną Kwaterę ZHP.
2.1. Liczba członków ZHP – ogółem
CZŁONKOWIE ZHP
OGÓŁEM

Członkowie wspierający fizyczni Członkowie wspierający prawni

125 297

655

127

2.2. Liczba członków ZHP wg płci i pionów wiekowych
KOBIETY
zuchy harcerki harcerki starsze wędrowniczki instruktorki starszyzna seniorki
17 335 20 327

16 319

9 119

6 675

761

1 005

MĘŻCZYŹNI
zuchy harcerze harcerze starsi wędrownicy instruktorzy starszyzna seniorzy
13 470 14 316

10 961

7 825

4 972

560

870

2.3. Liczba podstawowych jednostek organizacyjnych wg pionów wiekowych
Drużyny
Drużyny
Gromady Drużyny
Drużyny
Drużyny
Starszoharcers
wielopoziomow
OGÓŁEM
zuchowe Harcerskie
wędrownicze
inne
kie
e
1 862

2 180

864

656

1 389

158

7 109

2.4. Liczba gromad i drużyn Nieprzetartego Szlaku oraz ich członków
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GROMADY i DRUŻYNY NS
zuchow harcersk starszoha wędrownic
wieloinne
e
ie
r- cerskie
ze
poziomowe
Ogółem
liczba drużyn – 443, w
tym:
Ogółem
liczba członków – 8 182,
w tym:

III.

77

183

42

33

105

3

1 284

3 404

770

574

2 117

33

DANE GŁÓWNEJ KWATERY – ORGANU UPRAWNIONEGO
REPREZENTACJI
PODMIOTU
I CENTRALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZHP – ORGANU NADZORU

DO

3.1. Główna Kwatera jest organem uprawnionym do reprezentowania Związku
Harcerstwa Polskiego, jest zarządem ZHP.
Główna Kwatera ZHP w okresie sprawozdawczym, tj. 01.01–31.12.2007 r.
działała w następującym składzie:
• od 01.01–09.09.2007 r.
hm. Teresa Hernik – Naczelnik ZHP
hm. Cezary Huć – Skarbnik ZHP
hm. Katarzyna Kwapińska – zastępczyni Naczelnika ZHP ds. rozwoju (do 31
marca 2007 r.)
hm. Adam Kocher – zastępca Naczelnika ds. programu i pracy z kadrą
hm. Bożena Kamińska – członkini GK ds. zarządzania
hm. Dorota Kołakowska – członkini GK ds. wizerunku (od 5 lutego 2007 r.)
phm. Anna Nowosad – członkini GK ds. zagranicznych
•

Decyzją XXXV Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z 9 września 2007 r. w drodze
wyboru zmieniono skład osobowy Głównej Kwatery ZHP, która od 10.09–
31.12.2007 r. działała w składzie:
hm. Małgorzata SINICA – Naczelnik ZHP
phm. Zbigniew POPOWSKI – Skarbnik ZHP
hm. Krzysztof BUDZIŃSKI – zastępca Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych i
zarządzania
hm. Dorota CAŁKA – zastępczyni Naczelnika ZHP programu i wizerunku
hm. Jolanta KRECZMAŃSKA – członkini GK ds. pracy z kadrą i kształcenia
hm. Grzegorz WOŹNIAK – członek GK ds. współpracy z chorągwiami
hm. Paweł ZYGARŁOWSKI – członek GK ds. restrukturyzacji majątku

Naczelnik ZHP reprezentuje Związek Harcerstwa Polskiego i kieruje pracami
Głównej Kwatery ZHP. Osobami upoważnionymi w imieniu ZHP do składania
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są Naczelnik ZHP i
Skarbnik ZHP, działający łącznie.
3.2. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP jest organem nadzoru. W okresie
sprawozdawczym,
tj.01.01–31.12.2007 r. Komisja działała w następującym składzie:
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hm. Henryk CHROBAK – przewodniczący CKR
hm. Adam HADŁAW
– członek CKR
hm. Przemysław MARCHLEWICZ – członek CKR
hm. Witold MOCKAŁŁO
– członek CKR
hm. Adam SKOWRONEK
– członek CKR
hm. Tadeusz ŚMIEJA
– członek CKR
hm. Leszek ADAMSKI
– członek CKR
hm. Piotr ARNOLD
– członek CKR
hm. Mateusz CHOŁODECKI
– członek CKR
hm. Halina KRYSTOWCZYK
– członkini CKR
hm. Henryk KALINOWSKI
– członek CKR
hm. Jolanta KITLASZ
– członkini CKR
hm. Henryk MARCINIAK
– członek CKR
hm. Zbigniew STANDAR
– członek CKR
hm. Zbigniew TATARZYŃSKI
– członek CKR
hm. Maciej WLAZŁO
– członek CKR
hm. Ryszard SMOLARZ
– członek CKR

IV. DANE JEDNOSTEK TERENOWYCH/ODDZIAŁÓW ZWIĄZKU HARCERSTWA
POLSKIEGO
(szczebla wojewódzkiego)
ZGODNIE Z WPISEM DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

3.1. Jednostkami terenowymi/oddziałami Związku Harcerstwa Polskiego wpisanymi
do KRS pod podanym wyżej numerem są chorągwie (szczebel województwa).
Chorągwie
działają
na
terenie
16 województw i są terytorialnymi wspólnotami hufców (szczebel powiatu,
miasta, gminy).
Działalnością Chorągwi kieruje właściwy Komendant wraz ze Skarbnikiem i
członkami Komendy właściwej Chorągwi.
3.2. Chorągwie Związku Harcerstwa Polskiego:
Lp
.
1.

2.

3.
4.

Chorągiew, Komendant/ka
Białostocka
hm. Andrzej BAJKOWSKI

Adres
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok

Dolnośląska
hm. Barbara MATUSZEWSKA

ul. Nowa 6
50-082 Wrocław

Gdańska
hm. Bogdan MIERZEJEWSKI

ul. Za Murami 2/10
80-823 Gdańsk

Kielecka
hm. Dariusz BIŃCZAK

ul. Sienkiewicza 25
25-007 Kielce

Telefon, faks
tel./faks 0-85/ 732 39
00
0-71/ 343-86-67, 34386-66
tel./faks 344-84-76,
344-84-29 faks 372-4839
0-58/ 301-13-27, 30136-21
faks 301-24-72
tel./faks 0-41/ 344-6555
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5.
6.
7.
8.
9.

Krakowska
hm. Andrzej ŻUGAJ

ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków

Kujawsko-Pomorska
hm. Lucyna ANDRYSIAK

ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz

Lubelska
hm. Zbigniew MAKULEC
Łódzka
hm. Ewa GRABARCZYK

ul. I Armii WP 7
20-078 Lublin
ul. Stefanowskiego 19
90-537 Łódź

Mazowiecka1/
hm. Grzegorz WOŹNIAK

ul. Krótka 3a
09-402 Płock

10 Opolska (pełnomocnik Naczelnika
.
ZHP)
phm. Krzysztof PĘDZIWIATR
11
Podkarpacka
.
hm. Władysława DOMAGAŁA
12 Stołeczna2/
.
hm. Waldemar KOWALCZYK
13
Śląska
.
hm. Andrzej LICHOTA

ul. Plebiscytowa 18
45-361 Opole
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów
ul. Piaskowa 4
01-067 Warszawa
al. Korfantego 8
40-004 Katowice

0-12/ 633-33-57
tel./faks 634-44-40
0-52/ 322-04-67, 32220-68
faks 322-20-68
tel. 0-81/ 532-56-26
0-42/ 636-32-62
faks 636-83-98
0-24/ 262-92-13, 26241-72
faks 264-03-15
0-77/ 453-67-09
0-17/ 853-67-31, 85360-27
tel./faks 853-44-62
0-22/ 621-65-14
tel./faks 621-65-14
0-32/ 258-69-96, 25875-60
faks 259-91-10
0-89/ 527-78-50, 52752-92,
534-03-22, faks 527-5292
0-61/ 852-48-74, 85233-77
faks 852-92-32
tel. faks /0-91/ 422-4472

14
.
Warmińsko-Mazurska
hm. Dorota JEŻOWSKA-OLSZEWSKA

ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn

15
Wielkopolska
.
hm. Jarosław RURA

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

16
Zachodniopomorska
.
hm. Elżbieta CHUDZIK

ul. Ogińskiego 15
71-431 Szczecin

17
Ziemi Lubuskiej
.
hm. Leszek KORNOSZ

ul. Bohaterów Westerplatte
0-68/ 325-52-68
27
tel./faks 325-30-79
65-034 Zielona Góra

1/ Chorągiew Mazowiecka prowadzi działalność statutową i pożytku publicznego na terenie województwa mazowieckiego.
2/ Chorągiew Stołeczna prowadzi działalność statutową i pożytku publicznego na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich.

V. PRZEPISY WEWNĘTRZNE
Związek Harcerstwa Polskiego w roku 2007 realizował zadania, wynikające ze
Statutu ZHP, uchwał XXXIII (który odbył się w grudniu 2005 r.) i XXXIV Zjazdu ZHP
zwanego Programowym (który odbył się w czerwcu 2007 r.), uchwał i decyzji
innych władz naczelnych Związku: Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej,
Głównej Kwatery ZHP (będącej zarządem organizacji), Naczelnika ZHP i Skarbnika
ZHP.
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Główna Kwatera ZHP w roku 2007 podjęła następujące uchwały:
Uchwały Głównej Kwatery ZHP
Lp
.

data
podjęcia

nume
r

tytuł

1. 8.01.2007

65/20
07

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego

2. 16.01.200
7

66/20
07

w sprawie zatwierdzenia Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji
Letniej i Zimowej

3. 29.01.200
7

67/20
07

w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku
Harcerstwa Polskiego dokonywanych w 2007 r.

4. 5.02.2007

68/20
07

w sprawie uzupełnienia stanu osobowego Głównej Kwatery ZHP

5. 12.02.200
7

69/20
07

w sprawie sprzedaży przez ZHP nieruchomości położonej w
Jaworze

6. 5.03.2007

70/20
07

w sprawie zmiany zasad działania Harcerskiego Ośrodka Wodnego
Śląskiej Chorągwi ZHP w Poraju

7. 5.03.2007

71/20
07

w sprawie zmiany zasad działania Harcerskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej
w Funce

8. 5.03.2007

72/20
07

w sprawie zmiany zasad działania Harcerskiego
Morskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP w Pucku

9. 5.03.2007

73/20
07

w sprawie zmiany zasad działania Ośrodka Harcerski Zakład
Działalności Gospodarczej Śląskiej Chorągwi ZHP w Chorzowie

10. 5.03.2007

74/20
07

w sprawie zmiany zasad działania Ośrodka-Domu Harcerza
w Gdańsku Chorągwi Gdańskiej ZHP

11. 5.03.2007

75/20
07

w sprawie zmiany zasad działania Ośrodka
Wypoczynku i Rekreacji Chorągwi Krakowskiej ZHP

12. 19.03.200
7

76/20
07

w sprawie sprzedaży domków kempingowych w OSW w Turawie

13. 19.03.200
7

77/20
07

w sprawie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia
likwidacji
31 października 2006 r. Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
ZHP „Głodówka”

14. 2.04.2007

78/20
07

w sprawie zmian w Radzie Fundacji Harcerstwa Polskiego
Schronisko Głodówka

15. 2.04.2007

79/20
07

w sprawie zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego –
użytkowania nieruchomości w Uniejowie przez Komendę Hufca
ZHP Uniejów Chorągiew Łódzka

16. 2.04.2007

80/20
07

w sprawie zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego
nieruchomości Komendy Hufca ZHP Zelów Chorągiew Łódzka

17. 2.04.2007

81/20
07

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu sprawności zuchowych”
oraz „Zestawu sprawności zuchowych”

18. 2.04.2007

82/20
07

w sprawie zatwierdzenia
Spadochronowego”

19. 2.04.2007

83/20
07

w sprawie „Zasad organizacji pracy i zadań Naczelnika i Głównej
Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego”

„Regulaminu

Ośrodka

Kształcenia,

Harcerskiego

Znaku
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Uchwały Głównej Kwatery ZHP
Lp
.

data
podjęcia

nume
r

tytuł

20. 23.04.200
7

84/20
07

w sprawie sprzedaży przez ZHP nieruchomości położonej w
Turawie

21. 23.04.200
7

85/20
07

w sprawie Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie

22. 23.04.200
7

86/20
07

w sprawie sprawozdania z działalności za 2006 rok, w tym
sprawozdania
finansowego,
Ośrodka
Szkoleniowo
Wypoczynkowego ZHP „Perkoz”

23. 23.04.200
7

87/20
07

w sprawie sprawozdania z działalności za 2006 rok, w tym
sprawozdania finansowego, Samodzielnego Zakładu Administracji i
Logistyki przy GK ZHP

24. 23.04.200
7

88/20
07

w sprawie sprawozdania z działalności za 2006 rok, w tym
sprawozdania finansowego, Centrum Wychowania Morskiego ZHP
– Zespół Armatorski „Zawisza Czarny”

25. 23.04.200
7

89/20
07

w sprawie sprawozdania z działalności za 2006 rok,
sprawozdania finansowego, Muzeum Harcerstwa

26. 23.04.200
7

90/20
07

w sprawie zbycia przez ZHP nieruchomości położonej w Siedlcach
przy ul. Chejły 8

27. 23.04.200
7

91/20
07

w sprawie potwierdzenia utworzenia Chorągwi Mazowieckiej
Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Płocku

28. 23.04.200
7

92/20
07

w sprawie przekazania majątku w wykonaniu Uchwały XXXIII
Zjazdu ZHP wprowadzającego zmiany do Statutu ZHP na rzecz
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej im. Mikołaja Kopernika
w
Bydgoszczy

29. 14.05.200
7

93/20
07

w sprawie zmiany zasad działania Zakładu
Gospodarczej ZHP „SKAUT-TUR” w Szczecinie

30. 17.05.200
7

94/20
07

w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości KH ZHP Opatów
Chorągiew Kielecka położonej w Bobolinie gm. Darłowo

31. 21.05.200
7

95/20
07

w sprawie sprzedaży
w Grodzisku Wlkp.

32. 11.06.200
7

96/20
07

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Chorągiew KujawskoPomorską ZHP nieruchomości zabudowanej położonej w
Bydgoszczy przy ul. Libelta 8

33. 11.06.200
7

97/20
07

w sprawie sprawozdania z działalności za 2006 rok,
sprawozdania finansowego Głównej Kwatery ZHP

34. 11.06.200
7

97A/2
007

w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za 2006 r.
Związku Harcerstwa Polskiego

35. 11.06.200
7

98/20
07

w sprawie zasad organizacji wycieczek górskich

36. 11.06.200
7

99/20
07

w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Związku Harcerstwa
Polskiego

37. 11.06.200
7

100/200 w sprawie zmian w „Instrukcji organizacyjnej Harcerskiej Akcji
7
Letniej i Zimowej”

38. 11.06.200
7

101/2
007

przez

ZHP

w tym

Działalności

nieruchomości

położonej

w tym

w sprawie wzorów graficznych wyróżnień ZHP
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Uchwały Głównej Kwatery ZHP
Lp
.

data
podjęcia

nume
r

tytuł

39. 25.06.200
7

102/2
007

w sprawie podziału wyniku finansowego Komend Chorągwi za rok
2006

40. 25.06.200
7

103/2
007

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Oleśnie

41. 25.06.200
7

104/2
007

w sprawie sprzedaży udziałów w Lilijka.com Spółce z o.o. z
siedzibą w Warszawie

42. 25.06.200
7

105/2
007

w sprawie projektu „Harcerska Natura”

43. 16.07.200
7

106/2
007

w sprawie przekazania majątku w wykonaniu Uchwały XXXIII
Zjazdu ZHP wprowadzającego zmiany do Statutu ZHP na rzecz ZHP
Chorągwi
Dolnośląskiej
we Wrocławiu

44. 16.07.200
7

107/2
007

w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji w sprawie wymogów
sanitarnych organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami”.

45. 30.07.200
7

108/2
007

w sprawie zatwierdzenia 41 Pruszkowskiej Drużynie Harcerskiej
„Sokół” umundurowania.

46. 30.07.200
7

109/2
007

w sprawie przekształceń w OSW ZHP „Perkoz”.

47. 02.10.200
7

110/2
007

w sprawie zmiany zasad działania Ośrodka SzkoleniowoWypoczynkowego ZHP Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim

48. 02.10.200
7

111/2
007

w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania
nieruchomości
położonej
w Swarzędzu przy ul. Harcerskiej 3

49. 28.10.200
7

112/2
007

w sprawie przynależności terytorialnej hufców Chorągwi Opolskiej
zlikwidowanej uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 43/XXXIII z dnia 30
czerwca 2007 r.

50. 12.11.200
7

113/2
007

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Stopni
Instruktorskich działającej przy Głównej Kwaterze ZHP”

51. 28.11.200
7

114/2
007

w sprawie zmiany zasad działania Centrum Szkolenia i
Wypoczynku „HARCERZ” Chorągwi Mazowieckiej Związku
Harcerstwa Polskiego

52. 28.11.200
7

115/2
007

w sprawie przekazania majątku w wykonaniu Uchwały XXXIII
Zjazdu ZHP wprowadzającego zmiany do Statutu ZHP na rzecz ZHP
Chorągwi
Wielkopolskiej
w Poznaniu

wieczystego

VI. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA
POLSKIEGO
6.1. CELE STATUTOWE ZHP
1) Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
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2) Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy
poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich
nałogów.
3) Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:
wolności,
prawdy,
sprawiedliwości,
demokracji,
samorządności,
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
4) Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi
międzyludzkich
ponad
podziałami
rasowymi,
narodowościowymi
i
wyznaniowymi.
5) Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego
niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną
przyrodą.
6.2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO
1) Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności
oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP,
2) Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw
patriotycznych,
3) Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
4) Inicjowanie
programów
profilaktycznych,
antyalkoholowych
i
przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży,
5) Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez
prowadzenie działalności charytatywnej,
6) Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także
resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych,
7) Promowanie zdrowego trybu życia,
8) Promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych
stowarzyszenia,
9) Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a
także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji.
10) Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
rozwojem zaintereso-wań i specjalności,
11) Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury
fizycznej i sportu,
12) Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury,
13) Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia,
14) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w
miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia jak i osób
niezrzeszonych,
15) Prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji aktywności na
rynku pracy,
16) Działalność na rzecz integracji europejskiej.
6.3. PRZEDMIOT DZIALALNOŚĆI GOSPODARCZEJ:
1) Działalność biur turystycznych,
2) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
3) Sprzedaż detaliczna materiałów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych
sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana,
4) Wydawanie książek,
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5) Artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej niesklasyfikowana,
6) Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.
VII. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ORAZ
ZADAŃ POŻYTKU
PUBLICZNEGO
ZHP jest organizacją, w której podstawową jednostką organizacyjną jest drużyna.
To w drużynie realizowane są najważniejsze procesy wychowawcze. Terytorialną
wspólnotą drużyn jest hufiec, celem jego działalności przede wszystkim jest
wspieranie działalności drużyn, inspirowanie i pozyskiwanie środków na ich
działalność, organizowanie szkolenia i integracja środowisk.
Z kolei terytorialną wspólnotą hufców jest chorągiew, która opracowuje i wdraża
propozycje programowe, realizuje zadania w zakresie kształcenia, jest
organizatorem przedsięwzięć integrujących środowiska hufcowe.
Główna Kwatera kieruje działalnością ZHP, wspomaga, koordynuje, nadzoruje i
ocenia pracę Chorągwi, jest zarządem ZHP.
1) Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez
prowadzenie działalności charytatywnej
Harcerska działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym działania
charytatywne, zgodnie ze zobowiązaniem do niesienia pomocy bliźnim,
podejmowane
były
w
ramach
systematycznej
służby
i doraźnie, przez cały rok, przez pojedynczych harcerzy-wolontariuszy i jednostki
organizacyjne. Harcerze podejmowali służbę na rzecz słabszych i potrzebujących,
niepełnosprawnych i osób starszych - samodzielnie lub współpracując z kołami
PCK,
z
domami
opieki
społecznej,
domami
dziecka.
W środowiskach lokalnych harcerze byli organizatorami, współorganizatorami lub
wolontariuszami jednorazowych lub dorocznych akcji i zbiórek: „Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” i zbiórek żywności dla Banków Żywności i dla rodzin ubogich.
Przeprowadzono publiczną zbiórkę pieniędzy, które przekazano na Fundusz
Stypendialny dla zdolnej ubogiej młodzieży w ramach obchodów Dnia Papieskiego
wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W ramach Akcji UNICEF - projekt zbiórki pieniędzy „szczepienie to życie”
realizowało
27
harcerzy
z Chorągwi Mazowieckiej w czasie sierpniowego Zlotu Harcerstwa Polskiego Kielce
2007.
Organizowano harcerskie sztaby i udział harcerskich wolontariuszy w XV Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwestowano, organizowano imprezy
towarzyszące i koncerty.
Przeprowadzono zbiórkę zabawek i gier dla dzieci uchodźców i ogólnokrajową akcję
ph. Złotówka – Przyjazna Dłoń – w ramach pomocy młodzieży harcerskiej i szkołom
na Białorusi.
Organizowano spotkania opłatkowe dla pensjonariuszy Domów Spokojnej Starości i
wigilie dla najuboższych.
Bardzo ważne nie tylko dla ZHP było Betlejemskie Światło Pokoju,
akcja
organizowana od 17 lat przed Świętami Bożego Narodzenia, której pierwowzorem
była kampania charytatywna „Światło w ciemności”, propagowana przez
austriackie media, prowadzona na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz innych
osób potrzebujących pomocy. Od początku tej akcji w momencie przekazywania
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Światła
skauci
i harcerze podejmowali wiele inicjatyw charytatywnych i programowych, otwartych
na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy. Także w 2007 roku
harcerze organizowali spotkania mikołajowe ze Światłem, w trakcie których oprócz
zabaw związanych ze Świętami Bożego Narodzenia zaproszone dzieci otrzymywały
przygotowane przez harcerzy upominki. Odbywały się konkursy kolęd, konkursy na
najpiękniejsze ozdoby choinkowe i świąteczne. Wiele z wykonanych w trakcie
konkursów choinek, ozdób, prezentów przekazano do Domów Dziecka lub Domów
Opieki Społecznej.
Przeprowadzono ogólnopolską akcję „Świąteczna Paczka” i akcję przygotowania
upominków dla dzieci przewlekle chorych, przebywających w szpitalach w okresie
Świąt – w ramach Akcji „Mój anioł stróż”.
Zespoły-uczestnicy lipcowego XXXIV Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej odwiedzały pensjonariuszy domów spokojnej starości, domy dziecka,
świetlice środowiskowe, hospicja na terenie Kielc i okolic. Organizowano i udzielano
pomocy dzieciom i młodzieży wychowującym się w rodzinach patologicznych bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W okresie świątecznym i noworocznym drużyny ZHP organizowały bale dla dzieci
niepełnosprawnych,
z rodzin biednych i patologicznych, zbiórki zabawek, gier i książek dla
podopiecznych świetlic środowis-kowych, w tym harcerskich świetlic
środowiskowych i domów dziecka.
2) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
To działania na stałe wpisane do harcerskiego kalendarza polegające na
poznawaniu historii Polski, historii Szarych Szeregów, aktywnym i świadomym
uczestnictwie w uroczystościach patriotycznych. Harcerze zorganizowali lub brali
udział w uroczystych obchodach: rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja i Święta Niepodległości, rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej,
powołania Szarych Szeregów, rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska
Polskiego.
Byli
współorganizatorami
wielu
lokalnych
przedsięwzięć
upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Organizowali - rajdy pamięci i
święta bohaterów drużyn i harcerskich komend, kominki i spotkania z udziałem
kombatantów, włączali się w życie miast, gmin i lokalnych społeczności.
Jednym z najważniejszych ogólnopolskich przedsięwzięć patriotycznych był 37
Rajd
Arsenał
„Różni
w działaniu” zorganizowany w rocznicę akcji pod Arsenałem przeprowadzonej
przez
Szare
Szeregi
26 marca 1943 r. w Warszawie. Organizatorem rajdu był Hufiec Mokotów, wzięło w
nim udział ponad 1500 harcerek i harcerzy z całej Polski, którzy realizując kolejne
zadania, dochodzili do wniosku, że harcerskie ideały i wartości powodują, że różni
ludzie, z wielu stron, o odmiennych charakterach, potrzebach i umiejętnościach,
wczoraj i dzisiaj, podejmowali i podejmują różnorodne działania dla Ojczyzny.
Poznaniu historii i upamiętnieniu bohaterów Szarych Szeregów służyły obchody
kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dnia 1 sierpnia w Warszawie
ok. 1500 harcerzy z wielu chorągwi uczestniczyło w uroczystościach w muzeum
Powstania Warszawskiego, pod Grobem Nieznanego Żołnierza, na cmentarzu na
Woli i na Powązkach.
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Ważnym przedsięwzięciem był konkurs Arsenał Pamięci zorganizowany przez
Chorągiew Łódzką jako przedsięwzięcie ogólnopolskie po raz szósty. Wzięło w nim
udział 350 młodych ludzi z Polski ale także, dzięki pomocy Wspólnoty Polskiej,
młodzież polska i pochodzenia polskiego z Litwy i Rosji. Finał konkursu odbył się
23 marca 2007 r. w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Tytuł laureata zdobyło
273 autorów a Arsenałowe archiwum wzbogaciło się o 202 prace.
XII Zlot Westerplatte, to przedsięwzięcie zorganizowane przez Chorągiew Gdańską.
Uczestniczy Zlotu, ok. 1000 harcerzy z całej Polski, poznawali historię obrony i
obrońców Westerplatte, zwiedzali Gdańsk, a 1 września o 4.45 pod pomnikiem na
Westerplatte uczestniczyli w uroczystym apelu poległych oddając hołd Bohaterom
Września.
Tradycyjnie, organizatorem XXXVI Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn Grunwaldzkich
była Chorągiew Warmińsko-Mazurska i Ogólnopolski Ruch Programowo-Metodyczny
Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich. Celem Zlotu, m.in. jest kultywowanie polskich
tradycji
rycerskich.
Ponad
850
harcerzy
z
całego
kraju,
w czasie paru zlotowych dni na polach Grunwaldu dzieliło się doświadczeniami w
pracy z bohaterem, poznawało różne postaci i wydarzenia z tamtego okresu i 15
lipca uczestniczyło w ogólnopolskim przedsięwzięciu – inscenizacji bitwy.
Rajd szlakiem Korpusu gen. Andersa – 11 maja reprezentacja Chorągwi
Wielkopolskiej
składająca
się
z harcerzy 100. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen. S. Maczka oraz harcerskich
ratowników dotarła na Monte Cassino. Po uporządkowaniu cmentarza zaciągnęli
warty i wzięli udział w uroczystych apelach. Spotkali się z żyjącymi bohaterami
spod Monte Cassino i ostatnim Prezydentem RP za uchodźstwie Ryszardem
Kaczorowskim i przewodniczącym ZHP hm. Andrzejem Brodzikiem.
„Święto Flagi” było zadaniem realizowanym na początku maja przez bardzo wiele
drużyn ZHP. Celem ich starań było poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat
polskich barw narodowych i Hymnu. Zorganizowano wiele happeningów,
rozdawano ulotki i materiały na temat godła, barw i hymnu państwowego,
przypinano biało-czerwone wstążeczki. Chodziło też o przekonanie do udziału
w obchodach święta 3 Maja i wywieszenie jak najwięcej biało-czerwonych flag.
W listopadowych centralnych uroczystościach katyńskich „Katyń Pamiętamy”, na
Pl.
Piłsudskiego
w Warszawie, harcerze pełnili służbę ratowniczą i porządkową, a jedna z
instruktorek ZHP była wśród reprezentantów Wojska, Policji, społeczeństwa,
odczytujących nazwiska awansowanych oficerów zamordowanych na Wschodzie.
Istotnym i systematycznym działaniem patriotycznym drużyn harcerskich była
opieka nad cmentarzami polskimi na terenach Ukrainy, Białorusi, Litwy. Dużo
zrobili w tym zakresie harcerze z Hufca Zgierz, którzy uporządkowali cmentarze na
Wołyniu, m. in. w Kostiuchnówce, z Hufca Głowno, Wrocław Stare Miasto, wiele
środowisk Chorągwi Podkarpackiej.
Największym interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, łączącym wszystkie elementy
harcerskiego wy-chowania, był sierpniowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego
Kielce 2007. Celem Zlotu były: obchody 100-lecia skautingu, podsumowanie propozycji
programowej „Jeden świat - jedno przyrzeczenie” i dwuletnich działań dla uczczenia
stuletnich skautowych tradycji; przeżycie harcerskiej przygody w oparciu o atrakcyjny
program wychowawczy ZHP i inauguracja obchodów 100-lecia Harcerstwa.

Jego uczestnikami było prawie 8000 harcerzy i instruktorów, skautów i polskich
harcerzy z zagranicy, obozujących w 17 gniazdach chorągwianych. Bogaty i
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różnorodny program Zlotu to sześć głównych projektów: Braterstwo, Radość,
Sprawności
na całe życie, Harcerstwo Q przyszłości, Przygoda
i Przyroda oraz Służba na rzecz regionu. Ważnym uzupełnieniem były projekty
wspierające: Wędrówki wędrowników, Olimpiada Sportowa, Centrum Duchowe,
Centrum Konferencyjne, Centrum Kultury, Zlotowe Biuro Podróży. Program
realizowano w pięciu „miejscach programowych” bardzo dobrze przygotowanych i
wyposażonych sprzętowo. W czasie Zlotu zaprezentowano różnorodne formy
charakterystyczne dla działalności harcerskiej ale przygotowano też wiele zajęć
inspirowanych nowoczesnymi technikami i metodami aktywności dzieci i młodzieży
oraz potrzebami, jakie stawia przed organizacją współczesny świat(…). W trakcie
wielu zlotowych spotkań i konferencji instruktorskich szeroko dyskutowano
dorobek i wkład ZHP w rozwój światowego ruchu skautowego na przestrzeni
minionych 100 lat. Zlot budził ogromne zainteresowanie – odwiedziło go 26 000
osób (inf. na podstawie prowadzonego rejestru gości). Większość gości stanowili
mieszkańcy Kielc i okolic.
3)

Działalność na rzecz mniejszości narodowych
Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją otwartą na wspieranie wszystkich
bez względu na rasę, wyznanie, pochodzenie. Drużyny harcerskie realizowały wiele
zadań na rzecz mniejszości narodowych, mamy tego przykłady w wielu
chorągwiach.
Od października 2006 r. Związek Harcerstwa Polskiego we współpracy z Polskim
Czerwonym Krzyżem realizuje projekt @lterCamp w Ośrodku dla Uchodźców w
Czerwonym Borze. Celem tego projektu jest pomoc w społecznej i zawodowej
integracji osób ubiegających się o status uchodźcy. Prowadzono zajęcia z dziećmi i
młodzieżą w wieku 1,5 – 18 roku życia, stacjonarne – na terenie ośrodka i dużo
spotkań wyjazdowych, umożliwiających kontakty z polskimi dziećmi. Kolejny raz
jednym z działań projektu realizowanego przez harcerzy była zbiórka zabawek,
gier planszowych i książek dla dzieci uchodźców z Czeczenii. Ogromna ilość
zebranych
darów
umożliwiła
założenie
przedszkola
dla
25 dzieci uchodźców a zgromadzone zabawki i gry stanowią jego wyposażenie.
Kolejny raz gościem Komendy Chorągwi Kieleckiej na 34 Harcerskim Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej był zespół romski „Sumnakune Siawoche” (Złote
Gwiazdy) ze Strzelc Opolskich. Zespół zaprezentował ponad 1000 uczestnikom
festiwalu zwyczaje, kulturę i życie codzienne Romów jako mniejszości narodowej w
Polsce. W trakcie pobytu zapoznawał się ze zwyczajami i kulturą polską.
W Olsztynie harcerze Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej kontynuują współpracę ze
świetlicą mniejszości kulturowych - świetlicą romską. Spotykali się z dziećmi,
organizowali wieczory polskie, wymieniali się umiejętnościami, poznawali i uczyli
nowych zabaw i gier.
Harcerze Chorągwi Lubelskiej utrzymują kontakt z parafią prawosławną we
Włodawie, ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej we Włodzimierzu Wołyńskim,
opiekują się starym żydowskim cmentarzem w Lubartowie.
Harcerze z Chorągwi Białostockiej przygotowali prezentacje: kultury tatarskiej –
tradycyjnych tańców, potraw i niektórych zwyczajów – dla uczestników lipcowego
Zlotu Grunwaldzkiego oraz historię mniejszości narodowych na Podlasiu – plansz i
elementów strojów – dla uczestników sierpniowego Zlotu ZHP w Kielcach.
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4)

Ochrona i promocja zdrowia
Projekty z tego zakresu dotyczyły profilaktyki uzależnień; przeciwdziałania
alkoholizmowi, nikotyniz-mowi, narkomanii i promowania zdrowego trybu życia.
Realizowano różnorodne programy profilaktyczne. Zwracano uwagę na higienę i
odpowiednie odżywianie ale i na zagrożenia, szczególnie na obozach podczas akcji
letniej, w trakcie biwaków, rajdów i imprez kulturalnych, organizowanych dla
harcerzy i społeczności lokalnych.
Przeprowadzano w środowiskach wiele akcji profilaktycznych:
• Zagrożenia – „Nie jesteś sam. Masz przyjaciela”
• „Nie jestem sam. Dobrze wybieram” – festyny na Dzień Dziecka,
• „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” – festyny i akcja profilaktyczna.
Harcerze włączali się w organizację i przeprowadzenie happeningów, których
celem było uświadamianie społeczeństwu zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.
W ramach przeprowadzonych akcji harcerze rozprowadzali ulotki dot. profilaktyki.
Działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz promowania zdrowego trybu
życia, dbałość o zdrowie, nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej
pomocy to harcerska codzienność.
Ponadto w roku 2007 zorganizowano:
– kursy pierwszej pomocy dla harcerzy i instruktorów przez chorągwiane
inspektoraty ratownicze,
– 28 kursów Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w ramach projektu finansowanego
przez Ministerstwo Zdrowia:
• Podstaw Pierwszej Pomocy HSR – 14 kursów dla 336 uczestników
• Pierwszej Pomocy HSR – 7 kursów dla 168 uczestników
• BLS AED (szkolenia z resuscytacji oraz umiejętności korzystania z
automatycznego defibrylatora) – 7 kursów dla 168 uczestników (nie tylko
harcerzy)
– pozostałe szkolenia HSR dla ok. 800 osób.
Ponadto harcerscy instruktorzy inspektoratów ratowniczych (220 osób) wzięli
udział w IX Ogólnopol-skich Zawodach ZHP w Ratownictwie w Białymstoku.
5) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
Związek Harcerstwa Polskiego od ponad 80 lat zajmuje się dziećmi i młodzieżą o
specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Działania te, od 1958 r., ZHP
prowadzi
w
drużynach
i gromadach pod nazwą „Nieprzetarty Szlak”. Organizuje pracę rewalidacyjną,
istotą której jest powiązanie: wychowania, terapii pedagogicznej i rekreacji.
Obecnie dużą uwagę zwraca się także na integrację i adaptację społeczną oraz
indywidualizację i elastyczność w kształceniu. Na takie potrzeby odpowiada
ogólnopolski program ZHP „Odkrywcy Nieznanego Świata” realizowany od 1996 r.
do chwili obecnej. Program był naturalną odpowiedzią na rozwijająca się w
państwach zachodnich oraz popularną w Polsce ideę integracji. Jego ideą jest
przybliżenie świata osób niepełnosprawnych zuchom, harcerkom i harcerzom.
W roku 2007 zorganizowano i przeprowadzono wiele przedsięwzięć, wspierających
aktywność osób niepełnosprawnych. Większość przedsięwzięć regionalnych i
centralnych miała charakter otwarty, część miała własne regulaminy uczestnictwa.
Na uwagę zasługują materiały metodyczne i repertuarowe (scenariusze zajęć,
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opracowania pomocnicze) harcerskich zlotów NS, które cieszą się popularnością
także w szkołach i innych placówkach wychowawczych. Najliczniejsze zloty to:
• XX Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich NS w Stemplewie (Chor. Łódzka) –
czerwiec 2007 (ponad 700 uczestników),
• XIII Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich NS Giżycko (Chor. WarmińskoMazurska) – maj 2007 (180 osób),
• Zlot Drużyn NS w Łazorach (Chor. Podkarpacka) – wrzesień 2007 (200 osób),
• Rajd Integracyjny „U Modrych Wód” w Tomaszowie Mazowieckim (Chor. Łódzka)
– czerwiec 2007 (120 uczestników, w tym niepełnosprawni na wózkach),
• XLII Zlot Drużyn Harcerskich NS w Funce (Chor. Kujawsko-Pomorska) – wrzesień
2007 (ponad 200 osób),
• Zlot Drużyn NS w Świbnej (Chor. Ziemi Lubuskiej) – maj 2007 (ponad 150 osób),
• Rajd „Granica” – trasa dla drużyn NS (Chor. Dolnośląska) – wrzesień 2007 – 50
dzieci niepełnosprawnych wędrowało po Szklarskiej Porębie, poznawało jej
zabytki,
wzięło
udział
w zajęciach manualnych, koncercie i w apelu,
• XIV Zlot Drużyn NS w Doktorcach (Chor. Białostocka) – czerwiec 2007 (69 osób)
• XII Przegląd Artystyczny Drużyn NS „Harcerz potrafi” (Chor. Białostocka) –
kwiecień 2007 (120 osób)
Celem organizatorów tych przedsięwzięć było m.in. zachęcanie i przekonywanie
niepełnosprawnych do aktywnego spędzania wolnego czasu wśród rówieśników, do
wspólnej zabawy i uprawiania turystyki.
Ponadto wiele środowisk i chorągwi było organizatorami Przeglądów Twórczości
Artystycznej
Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej (festiwale, konkursy), służących prezentacji własnego
dorobku i naby-waniu umiejętności artystycznych pod okiem instruktorów
specjalistów. I tu wymienić należy chorągwie:
Dolnośląską, Krakowską,
Podkarpacką, Łódzką, Stołeczną, Ziemi Lubuskiej, Opolską, Wielkopolską,
Zachodniopomorską.
Na podkreślenie zasługują także letnie obozy integracyjne, organizowane z bardzo
dużym wysiłkiem harcerskich środowisk i rodziców dzieci. Obozy takie w roku 2007
zorganizowano w chorągwiach: Krakowskiej, Dolnośląskiej, Wielkopolskiej,
Kieleckiej.
6)

Nauka, edukacja,
instruktorskiej

oświata

i

wychowanie

–

kształcenie

kadry

Kształcenie i doskonalenie kadry instruktorskiej organizowane było przez Centralną
Szkołę Instruktor-ską ZHP i chorągwiane szkoły instruktorskie, we współpracy z
harcerskimi komendami i przez harcerskie komendy. Kształcenie w ZHP prowadzili
odpowiednio przygotowani instruktorzy posiadający Odznakę Kadry Kształcącej.
W roku 2007 CSI była organizatorem lub współorganizatorem następujących form
kształceniowych dla 350 osób:
3 Kursów Kadry Kształcącej - Wstępnych kursów członków zespołów trenerskich
NGO
Kursu Komendantów Hufców - Szkolenie szefów zarządu NGO na szczeblu powiatu
Konferencji „Dobre praktyki kształceniowe” w Gdańsku – dla 60 osób
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Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorskiej przed Zjazdem Programowym
„Harcerzem
być”
w Chorzowie – dla 101 osób
Seminarium dla opiekunów drużyn z Białorusi w Warszawie – dla 24 opiekunów i
kandydatów na opiekunów środowisk harcerskich na Białorusi
Seminarium „Płaszczyzny współpracy pomiędzy szkołami i przedszkolami a hufcem
ZHP Dąbrowa Górnicza” w Dąbrowie Górniczej – dla 30 osób (nauczycieli ze szkół i
przedszkoli – potencjalnych opiekunów gromad i drużyn ZHP)
Warsztatów dla członków hufcowych zespołów promocji i informacji – dla członków
zespołów
promocji
i informacji powiatowych struktur NGO w Chorzowie – dla 29 osób
Warsztatów dla skarbników „Zarządzanie majątkiem” – Szkolenia skarbników NGO
na szczeblu powiatu w Chorzowie – dla 9 osób
Warsztatów dla kadry kształcącej „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” –
Warsztatów dla członków zespołów trenerskich NGO „Sytuacje intymne w pracy
wychowawczej”
w
Chorzowie
–
dla
11 osób
Warsztatów doskonalących „Szara Drużyna” w Poznaniu – dla 18 uczestników
Warsztatów doskonalących „Szara Drużyna” w Wejherowie – dla 11 osób
Wydawane były materiały metodyczne wspomagające samorozwój członków
organizacji oraz doskonalące warsztat ich pracy.
Opracowano i zamieszczono na stronie internetowej Centralnej Szkoły
Instruktorskiej ZHP następujące poradniki:
Poradnik - "Nauczyciel - instruktor ZHP. Zdobywanie stopni awansu zawodowego"
Poradnik - „Nauczyciel dyplomowany” – zawiera propozycje zadań do realizacji i
sposoby ich dokumen-towania oraz podpowiada jak najefektywniej połączyć
obowiązki zawodowe nauczycieli z pracą instruk-tora ZHP
Poradnik dla Hufcowych Zespołów Kadry Kształcącej
Poradnik – „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” – dla kadry instruktorskiej,
zawierający m.in. opisanie podstawowych zasad zachowania się, w sytuacjach
wymagających interwencji
„Poradnik młodego stratega” – dla instruktorów, wędrowników i przyjaciół
harcerstwa chcących aktywnie włączyć się w pracę z programem rozwoju hufca
Ponadto w większości chorągwi dla kadry instruktorskiej zorganizowano kursy dla
kierowników placówek wypoczynku i kursy dla wychowawców kolonijnych.
7)

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Związek Harcerstwa Polskiego tradycyjnie jest jednym z największych
organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
W roku 2007 z różnych form harcerskiego wypoczynku skorzystało 102 999 osób,
w tym 16 753 niezrzeszonych. Łącznie zorganizowano 1681 placówek, w tym 251
kolonii zuchowych i 189 obozów dla dzieci i młodzieży spoza ZHP. Część środowisk
na
obozach
realizowała
programy
i propozycje centralne, jednak większość organizatorów realizowała własne
autorskie programy wakacyjnego wypoczynku. Szczególny nacisk położony był na
krajoznawstwo, zajęcia sportowe, ekologię i ochronę środowiska, na wychowanie w
wartościach i duchu harcerskich ideałów. Często uczestnicy kolonii i obozów
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przenosili się w krainę bajek i historii literackich, sprzyjało to budzeniu
zainteresowania książką.
Zorganizowano wiele obozów specjalnościowych – wodnych i żeglarskich. Odbyły
się obozy artystyczne, sportowe, konne, językowe, o tematyce pożarniczej i obrony
cywilnej. Zorganizowano także
obozy terapeutyczno-profilaktyczne. Stałym
elementem pracy wychowawczej
na obozach była profilaktyka uzależnień,
uświadamianie zagrożeń z nimi związanych.
ZHP był także organizatorem letniego wypoczynku dla dużej liczby dzieci byłych
pracowników PGR we współpracy i na zlecenie Kuratoriów Oświaty. W roku 2007 w
ramach projektu „Wakacje z szansą” „”Pogodne lato” na obozach harcerskich
przebywało ponad 1000 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Bieszczadzka Akcja Letnia to tradycyjne i znane zadanie programowe realizowane
od wielu lat przez wiele harcerskich środowisk w Bieszczadach. Celem
zorganizowanych obozów na stanicach:
w Czarnej, Dwerniku, Dwerniczku,
Myczkowcach, Nasicznym, Olchowcu, Polańczyku, Stebniku, Suchych Rzekach, Woli
Michowej, Wetlinie, Solince, był czynny wypoczynek ale także rozwój
zainteresowań młodych ludzi turystyką i ekologią, ich aktywności i pokonywanie
trudności
w
kontakcie
z dziką przyrodą. Organizowano wiele wędrówek a przede wszystkim nawiązywano
kontakty
z mieszkańcami tego regionu. Uczestnicy obozów zrealizowali wspólnie
„Ustrzykaniec”
–
zlot
stanic
w Ustrzykach Dolnych. Uczestnikami BAL-u było ponad 1000 osób.
Bogata była śródroczna działalność jednostek harcerskich w zakresie
krajoznawstwa i turystyki. Gromady zuchowe i drużyny harcerskie brały udział w
wielu rajdach, biwakach i w wycieczkach, organizowali zwiady i biegi patrolowe.
Wiele środowisk było organizatorami dorocznych rajdów, biwaków, imprez
turystycznych, na stałe wpisanych w harcerski kalendarz, często o randze imprezy
lokalnej lub regionalnej, wpisanej w kalendarz działań miasta lub gminy. Do
znanych dorocznych imprez harcerskich należą:
XXIX Harcerski Rajd „Wisła” – Chorągiew Mazowiecka – 800 uczestników ,
49 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski – Chorągiew Kielecka – 600
uczestników,
Rajd Niepodległości – Chorągiew Zachodniopomorska – 300 uczestników,
Ogólnopolski Rajd „Gryf” – Chorągiew Zachodniopomorska – 300 uczestników,
Ogólnopolski Harcerski Rajd Górski „Granica” – 780 uczestników,
Rajd „Siódemka” – Chorągiew Wielkopolska – 300 uczestników,
Rajd z Okazji Światowego Dnia Turystyki – Schronisko Głodówka – 300 uczestników,
XIX Rajd Śladami Przeszłości Gdańska – Chorągiew Gdańska – 700 uczestników,
XXIX Rajd im. dr. I. Kozielewskiego – Chorągiew Śląska – 300 uczestników
Harcerski Rajd Śladami „Jędrusiów”- Chorągiew Kielecka – 600 uczestników,
Rajd Andrzejkowy – Chorągiew Lubelska – 200 uczestników,
XXII Harcerski Rajd „Marzanna” – Chorągiew Dolnośląska – 300 uczestników,
XXIII Harcerski Rajd „Rodło” – Chorągiew Gdańska – 884 uczestników.
8)

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
W 2007 roku byliśmy organizatorami dużej liczby różnorodnych imprez
kulturalnych i artystycznych. Odbyły się m.in.: Spotkania Artystyczne Zespołów
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Muzycznych i Solistów,
Spotkania Artystyczne Zespołów Tanecznych i
Folklorystycznych, Chorągwiane Przeglądy Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Teatralnych, festiwale piosenki zuchowej i harcerskiej, turnieje śpiewających
szóstek, mikołajkowe przeglądy twórczości dziecięcej, festiwale teatralne,
warsztaty
artystyczne,
muzyczne
i teatralne, konkursy recytatorskie, chorągwiane przeglądy przedstawień
jasełkowych.
Największym przedsięwzięciem, zrealizowanym w tym obszarze, był lipcowy 34
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. W ramach festiwalu
odbył się Jarmark Festiwalowy i konkurs na piosenkę harcerską i tygodniowe
warsztaty artystyczne: teatralne, muzyczne, taneczne i folklorystyczne.
W Kielcach funkcjonowała Świętokrzyska Scena Festiwalowa, na której
występowały zespoły festiwalowe i z terenu powiatu kieleckiego. Koncert
„Gospodarze-Gościom” w Kieleckim Amfiteatrze na Kadzielni obejrzało około 4.500
widzów. W Koncercie Galowym Laureatów wystąpiło ponad 600 wykonawców, a
koncert obejrzało około 4.200 widzów. Uczestnikami festiwalu było ponad 1000
uczestników i kadry, łącznie: 11 zespołów folklorystycznych, 1 teatr, 41 solistów, 2
duety, 19 zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 44 zespoły taneczne.
Zajęcia
z
uczestnikami
prowadziło
20 konsultantów.
Organizatorem dorocznego konkursu poezji i piosenki pn. XV Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
„Strofy
o Ojczyźnie” była Chorągiew Łódzka. Tematyka konkursu dotyczyła 100-letniej
tradycji ZHP, związków harcerstwa ze skautingiem i przyrodą. W konkursie, który
odbył się wiosną 2007 uczestniczyło ponad 200 osób.
Betlejemskie Światło Pokoju to doroczne przedsięwzięcie skautowe o zasięgu
światowym, polegające na uroczystym przekazywaniu, w formie sztafety,
płomienia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Bazylice w Betlejem. W
2007 roku, przesłanie BŚP „Stawiajmy wyzwania, Świećmy przykładem”
zobowiązywało do ciągłej pracy nad sobą, do stawiania wyzwań… sobie samemu.
W uroczystościach przekazywania BŚP już po raz 17-ty wzięli udział polscy
harcerze. 15 grudnia, 70–ciu harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej przyjęło Światło od
skautów austriackich w Katedrze Św. Stefana w Wiedniu.
Oficjalne przekazanie Światła harcerzom polskim przez skautów słowackich
nastąpiło 16 grudnia, tradycyjnie na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Z tej
okazji, spotkało się ponad 900 harcerzy, m.in. z Chorągwi: Krakowskiej, Śląskiej,
Kieleckiej,
Kujawsko-Pomorskiej,
Podkarpackiej,
Zachodnio-pomorskiej,
Mazowieckiej, Wielkopolskiej, Łódzkiej i ponad 120 skautów ze Słowacji oraz
mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej. Następnie w uroczystym przekazaniu Światła
na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu wzięło udział około 1000 osób,
wieczorem delegację ZHP przyjęli Ojcowie Paulini na Jasnej Górze – około 500
harcerek i harcerzy z chorągwi Śląskiej i hufców opolskich i we Wrocławiu. 17
grudnia uroczyście przekazano Światło Prezydentowi Rzeczypospolitej panu
Lechowi Kaczyńskiemu w obecności harcerzy i instruktorów z chorągwi
Mazowieckiej i Stołecznej oraz zespołu harcerskiego „Ogniki” z Lelowa (woj.
świętokrzyskie). W przekazaniu Światła metropolicie warszawskiemu abp.
Kazimierzowi Nyczowi uczestniczyło ponad 200 harcerzy z chorągwi Białostockiej,
Stołecznej, Kieleckiej i Mazowieckiej i Zespół Harcerski „Dzieci Płocka”. Od tego
dnia Światło przekazywano w całej Polsce władzom państwowym, samorządowym,

19

instytucjom, organizacjom pozarządowym, do Domów Opieki Społecznej i szpitali
oraz skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji. .
9)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Jednym z ważnych zadań w pracy wychowawczej jest uświadamianie harcerkom i
harcerzom potrzeby i konieczności dbania o zdrowie, o sprawność i kondycję
fizyczną przez ćwiczenia fizyczne, rekreację ruchową i sport oraz wdrażanie i
wyrabianie nawyków higienicznych, zdrowia i tężyzny fizycznej.
Szczególnie podczas akcji letniej, na wszystkich obozach
dużo było zajęć
turystycznych i rekreacyjno-sportowych. Były to: krótkie rajdy, wycieczki, biegi
patrolowe, biegi na orientację, zwiady, spacery, rozgrywki w różnych dyscyplinach
sportowych, kąpiel i nauka pływania, warsztaty plenerowe, obozowe olimpiady
sportowe.
Chorągwie były organizatorami wielu turniejów sportowych i olimpiad (piłka
siatkowa, zawody pływackie, strzeleckie, konne, piłka nożna, tenis stołowy
dyscypliny, które były szczególnie popularne na organizowanych formach
wyjazdowych), bardzo często poprzedzonych kolejnymi eliminacjami.
Do najciekawszych przedsięwzięć należą:
• Ogólnopolskie Harcerskie Mistrzostwa Pływackie w Solcu Kujawskim (Chor.
Kujawsko-Pomorska)
– kwiecień (200 osób),
• XL Spartakiada Drużyn Wodnych i Żeglarskich w Pucku (Chor. Gdańska),
• XVIII Challenge HKN w narciarstwie zjazdowym w Szczawie (Chor. Krakowska),
• Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej w Nocnych Biegach na Orientację
„Nietoperz”,
• XVIII Harcerskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Zjazdowym – Kluszkowce k.
Czorsztyna (Chor. Krakowska),
• XXV „Nietoperz” – Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej w Nocnych Biegach na
Orientację
• XIV Rajd Rowerowy Ziemi Suskiej o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
(Chor. Krakowska),
• Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn HSG i HSP (Chor. Białostocka).
Ponadto systematycznie organizowano spływy kajakowe oraz rejsy dla środowisk
wodnych (Chor. Śląska, Łódzka, Stołeczna, Wielkopolska, Zachodniopomorska,
Gdańska, Dolnośląska, Opolska).
10)
Ekologia
przyrodniczego

i

ochrona

zwierząt

oraz

ochrona

dziedzictwa

Różnorodne i liczne były działania w zakresie wychowania ekologicznego w
Związku Harcerstwa Polskiego. Odbyło się wiele warsztatów, konkursów, imprez.
Najważniejsze z nich to:
„Gra w zielone” to doroczny konkurs ekologiczny, którego zadania zakładały
poznanie aktualnego stanu środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania;
propagowanie
postawy
proekologicznej
w społecznościach lokalnych oraz działania, których celem było uświadamianie jej
uczestnikom
faktu, że działania „dzisiaj” mają wpływ na kształt środowiska naturalnego „jutro”.
W 2007 do realizacji zadań „Gry w zielone” przystąpiło 149 patroli z całej Polski –
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drużyn harcerskich i gromad zuchowych ale także klasy szkolne, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, kluby turystyczne.
Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”, kolejna propozycja, w której od wielu lat
bierze udział dużo harcerskich jednostek wszystkich pionów wiekowych przez cały
rok. Od wczesnej wiosny uprzątano najbliższe otoczenie, organizowano zbiórki na
temat ochrony środowiska przyrodniczego z okazji: Dnia Ziemi, Święta Wiosny,
Święta Pieczonego Ziemniaka. Zrealizowano wiele różnorodnych zadań
w trakcie trwania obozów, rajdów i biwaków: porządkowano najbliższe otoczenie,
szlaki turystyczne, brzegi jezior i rzek, lasy i tereny zielone, zwracano uwagę władz
na nielegalne wysypiska śmieci. Harcerze brali udział w akcji „Chrońmy
kasztanowce”.
Dużym przedsięwzięciem o tematyce ekologicznej była XIX edycja Harcerskiej Akcji
Ekologicznej „Florek” Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Doroczne przedsięwzięcie, w
którym w 2007 łącznie wzięło udział ok. 1500 osób, zostało zorganizowane we
współpracy
z
Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce (Chor. Kujawsko-Pomorska),
jako organizator form śródrocznych i wakacyjnych, przyjęło w 2007 ponad 10 000
osób na biwakach, zielonych szkołach i obozach. Uczestnikom zaproponowano 24
różnorodne zajęcia warsztatowe, m.in: wodna ścieżka dydaktyczna Łakomie, glina,
plastyka, dziennikarstwo, ornitologia, astrologia, dziedzictwo regionalne, wiejska
wycieczka, wycieczki rowerowe. Organizowane formy cieszyły się dużą
popularnością.
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Załęczu Wielkim – Terenowa Baza Edukacji
Ekologicznej „Zielona Szkoła” (Chor. Łódzka), kolejny duży organizator form
śródrocznych i wypoczynku wakacyj-nego. W roku 2007 TBBE „Zielona Szkoła”
organizując: terenowe zajęcia z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem
bogatych form krajobrazowych i walorów i obiektów przyrodniczych, historycznych,
kulturowych występujących w otoczeniu ośrodka, zajęcia w kopule astronomicznej i
w ogródku meteorologicznym, warsztaty z geologii oraz plenery malarskie i
fotograficzne – objęła edukacją ekologiczną 5.403 osoby (harcerzy oraz dzieci,
młodzież i dorosłych), zorganizowała zimowy i letni wypoczynek „Zielone wakacje”
dla 1.709 osób oraz przeprowadziła warsztaty i szkolenia dla 2.090 osób.
Realizowano także zadania programu ekologicznego „Warto żyć nad Wartą”,
którego celem jest rozwój zainteresowań z zakresu ochrony środowiska i
dostrzegania związków między zjawiskami zachodzący-mi w przyrodzie, uczenia
szacunku do przyrody oraz zrozumienia konieczności jej ochrony.
11)

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne wakacje 2007”,
„Razem Bezpiecznie” „Bezpiecznie w szkole i w domu”, to programy i akcje,
których adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, zuchy i
harcerze. Ich celem było m.in. zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach –
uczniów szkół i uczestników różnych zajęć śródrocznych i form zimowego i
letniego wypoczynku. W realizacji tych zadań harcerskie komendy i organizatorzy
placówek współpracowali ze służbami porządkowymi i ratowniczymi, z Policją,
Strażą
Pożarną,
z
Wojskiem
i Strażą Graniczną, z wydziałami zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich
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i urzędów miejskich a także z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie województw.
Realizowano autorskie programy profilaktyczne, takie jak: Elementarz, Ścieżkami
zdrowia, Po drugiej stronie lustra, Na równoważni, „Jabłko – Cytryna”, „ Jestem OK.
Nie palę!”, Narkotykom mówię – NIE!.
Wielu instruktorów prowadziło świetlice środowiskowe i świetlice terapeutyczne,
zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych. Uczestnikami tych
świetlic były dzieci z rodzin z problemami ekonomicznymi, z rodzin niewydolnych
wychowawczo, wielodzietnych, z problemami w nauce, bez żadnej szansy na godne
dzieciństwo. Celem prowadzonych działań było Wykreowanie Człowieka, który
będzie potrafił stworzyć sobie bezpieczny świat i odnaleźć w nim drogę do innych,
była pomoc w nauce, w rozwiązywaniu problemów szkolnych, proponowanie
ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz wpajanie podstawowych zasad
higieny i kultury osobistej.
Przed HAL 2007 szkolono wolontariuszy w zakresie profilaktyki uzależnień i
HIV/AIDS.
12)

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
W omawianym okresie organizowane były liczne chorągwiane i hufcowe
przedsięwzięcia militarno-survivalowe. Do najczęściej organizowanych należały
manewry techniczno-obronne, zawody strzelec-kie, łącznościowe, biegi i zawody na
orientację
i
zawody
wspinaczkowe.
Zorganizowano
je
w chorągwiach: Białostockiej, Śląskiej, Mazowieckiej,
Ziemi Lubuskiej,
Dolnośląskiej,
we
współpracy
z Wojskiem, Strażą Pożarną, Oddziałami Straży Granicznej: Podlaskim, Łużyckim i
Sudeckim.
W wyniku współpracy ZHP z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
harcerze brali udział w XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej, której celem
jest
wyłanianie
najzdolniejszych
w zakresie wiedzy technicznej.
Ponadto w roku 2007 zorganizowano kursy pierwszej pomocy dla harcerzy
i instruktorów przez chorągwiane inspektoraty ratownicze, kursów Harcerskiej
Szkoły Ratownictwa – Podstaw Pierwszej Pomocy HSR; Pierwszej Pomocy HSR; BLS
AED (szkolenia z resuscytacji oraz umiejętności korzystania z automatycznego
defibrylatora) i szkolenia HSR.
13) Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich
a także działania wspomagające rozwój demokracji
Jednym z celów harcerskich działań było poznawanie zasad i nauka demokracji.
Służyła temu m.in. praca rad drużyn i szczepów, udział ludzi młodych we władzach
hufców, chorągwi i w Radzie Naczelnej ZHP. Promowano aktywność i członkostwo
harcerskich przedstawicieli w Młodzieżowych Radach przy Urzędach Miast,
działania związane z życiem społeczności lokalnych i udział młodych w wyborach.
W przystępny sposób i w ciekawej formie, zuchy, harcerze, harcerze starsi i
wędrownicy poznawali swoje prawa tj. Prawa dziecka i Prawa człowieka.
W ramach porozumienia z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej kadra
instruktorska
uczestniczyła
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w szkoleniach i seminariach dotyczących zadań i działań samorządowych,
organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
w Katowicach.
14)
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Jednym z zadań ZHP i jego struktur w roku 2007, była troska o rozwój kontaktów
międzynarodowych,
w celu zapewnienia każdemu młodemu człowiekowi spotkania z rówieśnikiem –
skautem z innego kraju. Spotkania takie odbywały się w kraju i za granicą.
Związek Harcerstwa Polskiego wspiera różnorodne kontakty skautowe i aktywne
formy uczestnictwa w wydarzeniach, przedsięwzięciach i zajęciach. Za
najcenniejsze formy poznawania innego kraju i jego mieszkańców uważa
uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach. Należy podkreślić, że wymianę i
współpracę
zagraniczną
środowisk
harcerskich
i instruktorów, ułatwia przynależność ZHP do struktur organizacyjnych światowego
skautingu.
Najważniejszym wydarzeniem o wymiarze międzynarodowym był sierpniowy Zlot
Związku Harcerstwa Polskiego Kielce 2007 zorganizowany m.in., dla uczczenia 100lecia skautingu i inauguracji obchodów 100-lecia harcerstwa. Uczestnikami zlotu
oprócz
ponad
7000
harcerek
i
harcerzy
było
530
skautów
i harcerzy polskich z zagranicy z 17 państw: Białorusi, Czech, Finlandii, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Japonii, Jordanii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii,
Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. W większości skauci i polscy
harcerze z zagranicy obozowali z polskimi drużynami partnerskimi w 12 zlotowych
gniazdach i wraz z nimi uczęszczali na zajęcia zlotowe. Brali udział
w zajęciach organizowanych przez harcerzy i przygotowali własne zajęcia, gry,
wystawy oraz inne atrakcje, które wzbogaciły program Zlotu i programy świąt
chorągwi. Udział gości zagranicznych był bardzo ważny dla polskich uczestników
i dla samych gości – skauci i harcerze mogli się poznać, zaprzyjaźnić, poszerzyć
wiedzę o sobie i swoich krajach, stanąć przed wyzwaniem kontynuacji lub
nawiązania współpracy.
VI Europejska Konferencja ISGF zorganizowana w czerwcu w Krakowie i włączona w
obchody
750-lecia lokacji Krakowa, była dla ZHP ważnym wydarzeniem. Uczestniczyło w niej
ok. 460 przedsta-wicieli krajów europejskich.
40. Międzynarodowy Zlot Intercamp odbył się w miejscowości Gundershoffen
(Alzacja, Francja).
W imprezie tej, tradycyjnie organizowanej przez skautów holenderskich w weekend
Zielonych Świątek, po raz pierwszy tak licznie reprezentowany był ZHP. Prawie
150
harcerek
i
harcerzy
z
Poznania
i okolic, Rudy Śląskiej, Garwolina, Mysłowic, Kościana i Oborzysk, świętowało
podwójne
urodziny:
100-lecie skautingu i 40-lecie Intercampu wraz z 3 tysiącami skautek i skautów z
Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Kanady, Francji i USA.
21. Światowe Skautowe Jamboree w Wielkiej Brytanii, zorganizowane pod hasłem
„Jeden Świat-Jedno Przyrzeczenie” dla uczczenia 100-lecia skautingu, w którym
wzięła udział ponad 800-osobowa reprezentacja polskich harcerzy. Było to
ogromne spotkanie ok. 40 000 skautów z całego świata, którzy przez 10 dni brali
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udział w ciekawych zajęciach, ważnych wydarzeniach oraz nawiązali
międzynarodo-we przyjaźnie. Wspólnie świętowali rocznicę ważną dla całego
światowego skautingu.
Betlejemskie Światło Pokoju – w 2007 roku bardzo ważnym elementem polskiej
sztafety BŚP było przekazanie Światła na Białoruś, na Litwę, Ukrainę i do Rosji.
Moment uroczystego przekazania Światła wszędzie poprzedziły spotkania harcerzy
ze skautami, życzenia, jasełka, wspólne kolędowanie – co jest ważne dla
wzajemnego poznania i rozwoju kontaktów i współpracy.
Organizatorami wielu wyjazdów zagranicznych były też zespoły zagraniczne
chorągwi. Organizowano zloty i obozy m.in. w takich krajach jak: Słowacja, Wielka
Brytania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Republika Czeska, USA, Ukraina Krym, Litwa, Szkocja.
ZHP utrzymuje stałe kontakty z harcerstwem działającym poza granicami kraju,
m.in. z harcerzami na Białorusi. Litwie, w Czechach oraz ZHP poza granicami Kraju
z siedzibą władz naczelnych w Londynie.
Ważne były także kontakty i udział 54 instruktorek i instruktorów Głównej Kwatery
ZHP i harcerskich komend oraz chorągwianych zespołów zagranicznych w
międzynarodowych w konferencjach, warsztatach, kursach językowych,
spotkaniach i seminariach, które odbyły się m.in. w Brukseli, Hiszpanii, Islandii, w
Paryżu, Danii, Czechach,
Londynie, Bonn, Gilwell Park, Baku, Irlandii,
w Niemczech, Słowenii, ELwijt w Belgii, Berlinie, w Tallinie, Velehrad, Bańskiej
Szczawnicy, Wilnie, Belgradzie, Ammanie.
15)

Promocja i organizacja wolontariatu

Działalność ZHP w dużej mierze oparta jest na pracy wolontariuszy. Realizacja
różnorodnych form, większości zadań, przedsięwzięć i programów, przez
podstawowe jednostki organizacyjne i harcerskie komendy w kolejnym roku, była
możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy. Pełnili oni funkcje
wychowawcze, organizacyjno-logistyczne i gospodarcze, w czasie akcji letniej i w
czasie roku szkolnego. Organizowali i prowadzili
zajęcia pozalekcyjne i
weekendowe oraz wakacyjne formy wyjazdowe. Harcerscy wolontariusze brali
udział we wszystkich dużych, ogólnopolskich akcjach ale byli aktywni także w
środowisku lokalnym. W organizacji i promowaniu wolontariatu zgodnie z harcerską
zasadą „nieść chętną pomoc” współpracowaliśmy ze stowarzyszeniami i
fundacjami, które działają na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, osobom chorym,
bezdomnym i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Wolontariuszy do zadań przygotowywaliśmy na jednorazowych i cyklicznych,
kursach,
warsztatach,
seminariach i szkoleniach, np. liderów i wolontariuszy lubuskich organizacji
pozarządowych „Mierzyć wysoko”.
Od stycznia do kwietnia na terenie całego kraju prowadzona była nasza kampania
1%. W wyniku różnorodnych i szeroko zakrojonych działań prawie wszystkich
środowisk harcerskich Związek Harcerstwa Polskiego uzyskał środki w wysokości
ok. 1,5 mln złotych.
Dokumentacja źródłowa przedstawionych działań Związku Harcerstwa Polskiego i
jego jednostek terenowych znajduje się w drużynach, w komendach hufców i
komendach chorągwi ZHP.
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Warszawa, 31 marca 2008 r.
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