REGULAMIN PLEBISCYTU ZHP „NIEZWYCZAJNI 2018”
1. Celem plebiscytu ZHP „Niezwyczajni 2018” jest docenienie najlepszych instruktorów ZHP
przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się
w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r.
2. W tym roku, w ramach plebiscytu, Kapituła Główna Plebiscytu przyzna również
wyróżnienia „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości”.
3. Za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu odpowiada Kapituła Główna
Plebiscytu.
4. Zadaniem Kapituły w każdej chorągwi jest nominowanie autorów lub liderów
(z przydziałem do danej chorągwi) maksymalnie 3 najlepszych przedsięwzięć
w 5 kategoriach, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń oraz maksymalnie 3 inicjatyw
w ramach wyróżnienia „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania
niepodległości”.
5. Skład Kapituły Chorągwianej określa komendant chorągwi, której skład przekazuje
Sekretarzowi Plebiscytu mailowo (niezwyczajni@zhp.pl), wskazując osobę do kontaktu.
6. Każda Kapituła Chorągwi przekazuje maksymalnie 15 kandydatur (po 3 osoby w 5
kategoriach) oraz maksymalnie 3 inicjatywy w ramach wyróżnienia „Niezwyczajne
świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości” do Kapituły Głównej.
7. Kapituła Główna rozstrzyga również wnioski od kandydatów plebiscytu oraz podejmuje
decyzje w kwestiach spornych.
8. Plebiscyt trwa od 3 grudnia 2018 r. do 23 lutego 2019 r. i jest podzielony na następujące
etapy:
ETAP I. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW W ETAPIE CHORĄGWIANYM:
3 grudnia – 31 grudnia 2018 r.
ETAP II. NOMINOWANIE PRZEZ KAPITUŁY CHORĄGWIANE:
1 stycznia – 7 stycznia 2019 r.
ETAP III. NOMINACJE KAPITUŁY GŁÓWNEJ:
7 stycznia – 20 stycznia 2019 r.
ETAP IV. GŁOSOWANIE OGÓLNOPOLSKIE:
4 lutego – 17 lutego 2019 r.
ETAP V. GALA:
23 lutego 2019 r.
9. Prace Kapituły Chorągwianej oraz Kapituły Głównej wspiera Sekretarz Plebiscytu.
Sekretarz Plebiscytu udziela kompleksowej informacji na temat przebiegu plebiscytu za
pomocą adresu e-mail niezwyczajni@zhp.pl. Do zadań Sekretarza Plebiscytu należy
również koordynowanie udziału w plebiscycie nominowanych instruktorów w etapie
ogólnopolskim oraz sprawy związane z nagrodami plebiscytu.
10. Kandydatem w plebiscycie może być czynny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego lub
osoba nieposiadająca stopnia instruktorskiego, a pełniąca w ZHP funkcję instruktorską,
która w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. była autorem, liderem lub
organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia. W przypadku wyróżnienia „Niezwyczajne
świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości” nominowanie są inicjatywy.
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11. Kandydatów w plebiscycie i inicjatywy mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki
organizacyjne ZHP, harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa.
12. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną zamieszczoną na stronie internetowej
www.zhp.pl/niezwyczajni.
13. Kandydatów można zgłaszać w pięciu kategoriach:
1. Efektywne zarządzanie
2. Harcerka służba
3. Harcerski specjalista,
4. Komendant szczepu,
5. Młody lider.
14. W tym roku można zgłaszać również inicjatywy w ramach wyróżnienia „Niezwyczajne
świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości”.
15. Opisy kategorii oraz wyróżnienia
www.zhp.pl/niezwyczajni.

dostępne

są

na

stronie

internetowej

16. Proces weryfikacji zgłoszenia kandydata w pierwszym etapie składa się z 3 elementów:
a. poprawnie i kompletnie zgłoszonej kandydatury,
b. pozytywnej weryfikacji komendy hufca pod względem opłacenia składek, wpisu do
ewidencji oraz zaliczenia służby instruktorskiej (w przypadku instruktorów),
c. zgody kandydata na udział w plebiscycie, obejmującej zgodę na rejestrację
i wykorzystanie wizerunku kandydata (kapituła chorągwiana może udostępnić
kandydatowi treść zgłoszenia).
Weryfikacji na pierwszym etapie dokonuje Kapituła Chorągwiana.
17. Lista nominowanych w etapie ogólnopolskim zostanie opublikowana 4 lutego 2019 r.
18. Głosowanie w etapie ogólnopolskim odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę
internetową www.zhp.pl. Jeden internauta będzie mógł oddać głos na jedną nominację
w każdej z 5 kategorii. Głosowanie będzie utajnione przez cały czas trwania.
19. Wynik plebiscytu składać się będzie z sumy głosowania internetowego oraz głosów
kapituły głównej w relacji 1:1.
20. Wyróżnienia „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości”
przyznaje Kapituła Główna.
21. Członkowie kapituły oddają głosy za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie
z terminarzem wynikającym z § 7. Sekretarz plebiscytu ustala i informuje członków
kapituły chorągwi oraz głównej o technicznych zasadach przebiegu głosowań oraz o ich
harmonogramie. Sekretarz plebiscytu informuje członków kapituły o otwarciu
i zamknięciu głosowania oraz jego wyniku. W obliczaniu wyniku uwzględnia się wyłącznie
głosy oddane w trakcie trwania głosowania.
22. Ogłoszenie laureatów plebiscytu oraz wyróżnień odbędzie się podczas Gali z okazji Dnia
Myśli Braterskiej.
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KATEGORIE PLEBISCYTU
Efektywne zarządzanie
Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, którzy dbają o nasz sprzęt,
majątek, pozyskują środki czy zarządzają hufcem.
To właśnie oni z pasją i pełnym
zaangażowaniem wspierają codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby
mogły dążyć do założonych celów.
Ta kategoria jest przestrzenią, by nagrodzić komendantów hufców, skarbników, pozyskiwaczy
środków, komendantów baz i ośrodków, kwatermistrzów – tych wszystkich, którzy efektywnym
zarządzaniem materialnymi zasobami ZHP dają możliwość realizacji celów wychowawczych ZHP.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych
obszarów:
• pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie
regionalnym lub lokalnym,
• działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
• zarządzanie jednostką,
• zorganizowanie zaplecza technicznego (logistyka) wydarzenia.
Harcerska służba
Służba jest nieodłącznym elementem harcerskiego wychowania. Harcerki i harcerze pełnią ją na
rzecz lokalnego środowiska, są zawsze tam, gdzie potrzebne jest ich pomoc. Służba to nie tylko
praca na zewnątrz organizacji, to także służba na rzecz osób z niepełnosprawnością – praca
z jednostkami Nieprzetartego Szlaku.
To kategoria dla instruktorów, którzy zainicjowali działanie, które miało realny wpływ na
otaczające ich środowisko. To kategoria dla inicjatorów służby w swoich środowiskach, ale to
także miejsce, aby wyróżnić instruktorów Nieprzetartego Szlaku.
W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:
• zainicjowanie służby w swoim środowisku,
• projekty mające na celu upowszechnianie służby,
• służba na rzecz osób z niepełnosprawnością – działanie w jednostkach NS.
Harcerski specjalista
W harcerstwie pełni służbę ponad 14 tys. wolontariuszy – są oni nie tylko harcerzami, ale także
studentami, pracownikami i hobbystami. Wielu z nich swoje specjalistyczne umiejętności
wykorzystuje w harcerstwie – dzieląc się swoją wiedzą, stają się właśnie harcerskimi
specjalistami.
W tej kategorii nominowani mogą zostać specjaliści w swoich dziedzinach m.in. instruktorzy
specjalności harcerskich czy specjaliści od komunikacji i promocji, osoby, które wspierają
działalność wychowawczą. Ta kategoria jest przestrzenią, by nagrodzić tych wszystkich, którzy
są specjalistami w swojej dziedzinie, a swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się z innymi.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych
obszarów:
• działania dążące do rozwoju harcerskich specjalności,
• organizacja specjalistycznych warsztatów, szkolenia związane z dziedziną swoich
zainteresowań lub ze swoim wykształceniem,
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•

działania ukierunkowane na wzmacnianie wizerunku ZHP.

Komendant szczepu
Istnienie ciągu wychowawczego ma ogromne znaczenie dla skutecznej realizacji Misji ZHP. Daje
naszym wychowankom szansę przeżywania harcerskiej przygody od zucha do wędrownika. Ważną
rolę w tym procesie pełnią komendanci i komendy szczepów, którzy tworzą warunki dla dobrej
współpracy drużyn w swoich środowiskach.
W tej kategorii nominowani mogą zostać komendanci szczepów, którzy pełnią tę funkcję
minimum 2 lata i ich działania są godne uznania.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych
obszarów:
• innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie ukazujące realizację jednego z 3 celów
działania szczepów (zapewnienie ciągu wychowawczego, utrzymanie i wspieranie
rozwoju kadry, wspieranie działalności jednostek wchodzących w skład szczepu), ze
szczególnym uwzględnieniem procesu pracy z kadrą,
• rozwój szczepu.

Młody lider
Organizacja licząca prawie 110 000 członków może rozwijać się dzięki zaangażowaniu młodych
liderów – ludzi zdeterminowanych, pełnych pasji i energii, którą nieustannie przekazują dalej.
Drużynowi w wieku wędrowniczym, bardzo młodzi instruktorzy, wychowawcy – rówieśnicy. Wielu
z nich godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonało czegoś
niezwykłego.
Młody lider to kategoria przeznaczona dla instruktorów poniżej 23 roku życia, których działania
są godne uwagi i podziwu.
W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych
obszarów:
• przewodzenie zespołem lub jednostką organizacyjną od minimum 3 lat,
• innowacyjny projekt,
• przedsięwzięcie programowe, kształceniowe lub wizerunkowe.

Wyróżnienie „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości”
Rok 2018 dla harcerzy jest szczególny – razem świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Wyróżnienie „Niezwyczajne świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości” to przestrzeń
do nagrodzenia najciekawszych przedsięwzięć zorganizowanych właśnie z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W zgłoszeniu prosimy opisać inicjatywę zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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