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„Gdy ćwiczysz swój charakter i efektywność swojego działania, nie nastawiaj się
jedynie na osiągnięcie wysokiej pozycji w karierze. Naucz się umiejętności czynienia
dobra innym, bądź użyteczny dla swojej społeczności. Gdy znajdziesz swą drogę
służby społecznej, będzie to kolejny kamień milowy na Twojej drodze do szczęścia.
Służba to nie tylko drobne, dobre uczynki, wypływające z przychylności i dobroci
wobec innych ludzi. To każdy skaut powinien czynić codziennie. Mówiąc o służbie
społecznej myślę o czymś więcej, służbie pełnionej przez Ciebie jako obywatela
swego kraju (…).

XL Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego uchwalił
Strategię Związku Harcerstwa Polskiego na
lata 2018-2025, której celem jest realizacja
Misji ZHP zawartej w Statucie ZHP. Strategia
składa się z trzech obszarów strategicznych:
skuteczni wychowawczo, sprawni w działaniu,
odpowiedzialni społeczne. Odpowiedzialność
społeczna to także realizacja Służby.
„Służba jest nieodłączną zasadą harcerskiego
wychowania i niezbędnym elementem programu.
ZHP wychowuje w taki sposób, aby wrażliwość na
potrzeby każdego człowieka pozostawała ważnym
elementem wyborów życiowych i impulsem do
codziennego działania. Członkowie ZHP, pełniąc
służbę, pracują nad sobą. Pełniona służba zawsze
jest wynikiem analizy potrzeb, co gwarantuje, że
podjęte działanie będzie pożyteczne. Środowiska
harcerskie wspierają rozwiązywanie realnych
problemów lokalnych, krajowych i globalnych
oraz przeciwdziałają ich konsekwencjom. Stale,
odważnie i odpowiedzialnie oddziałujemy na
otoczenie (…)”.
„Służba – zmieniaj świat – inspiruj” jest
działaniem
realizowanym
w
obszarze
odpowiedzialni społecznie, które ma na celu
podkreślić szczególną rolę Służby jako elementu
wychowawczego w naszej organizacji oraz
zainspirować do jej pełnienia. Realizowanie
służby sprawia, że zostawiamy świat lepszym
niż go zastaliśmy. Nie można o niej zapomnieć
podczas tworzenia wychowawczego programu
drużyn i gromad, ponieważ posiada ona
niesamowitą moc kształtowania postaw młodych
ludzi. Służba uczy dostrzegać problemy innych,
środowiska lokalnego, świata, uczy nie bać się
na nie reagować. Każda służba będzie inna,
w zależności od potrzeb, na jakie odpowiada.
Każda będzie wyzwaniem. Pełniona stale będzie
wymagać pokonywania własnych słabości, czyli
rozwijać. Służba daje poczucie bycia potrzebnym,
przynależności, spełnienia i tym samym także
daje szczęście. W procesie rozwoju każdego
człowieka bardzo ważnym jest doświadczenie
satysfakcji z robienia bezinteresownego dobra,
ponieważ stanowi ono niewyczerpywalne źródło
„energii życiowej”. Dzięki służbie kształtuje się
motywacja wewnętrzna, postawa prospołeczna

i empatyczna. Służba kształtuje ludzi wrażliwych
społecznie i zaangażowanych w zmienianie
otaczającej ich rzeczywistości, gotowych nieść
pomoc i służyć innym – również po wyjściu
z organizacji.
Służba stanowi także formę „alternatywnego”
działania w świecie (w którym wiele sytuacji
rozpatrywanych jest przez pryzmat rachunku
zysku i strat) tak ważną, dla utrzymania równowagi
psychicznej w życiu. W kilku słowach nie sposób
ukazać pełnego potencjału realizacji służby, jaki
niesie ze sobą realizacja Służby. Niewątpliwie
przygotowuje ona młodego człowieka do
podejmowania wyzwań w dorosłym życiu
oraz powoduje, że będzie on potrafił kreować
wspierającą siebie i innych rzeczywistość.
Stwórzmy MAPĘ INSPIRACJI SŁUŻBY! Inicjatywa
„Służba – zmieniaj świat – inspiruj” kierowana
jest do wszystkich członków ZHP, którzy
indywidualnie, w małych grupach (zastępach,
patrolach), całymi drużynami, gromadami lub na
kursach instruktorskich realizują służbę i chcą
się podzielić relacją z niej z innymi członkami
naszej organizacji. Umieszczony raport o służbie
na stronie zhp.pl/sluzba/ stanie się inspiracją dla
innych, dowodem na realizację potrzebnych
i pożytecznych działań środowisku lokalnym
w ramach obszaru „Odpowiedzialni społecznie”
Strategii ZHP, a może i motywatorem dla tych,
którzy potrzebują impulsu do działania. Służba
to działanie o specyficznym charakterze niosące
ze sobą ogromny ładunek wychowawczy. Aby
dowiedzieć się jakie cechy powinna mieć, jak może
wyglądać w zależności od pracy z daną grupą
metodyczną, jak ukazać swoim wychowankom jej
sens, jak ją zaplanować i realizować tak, aby była
ona służbą przez duże „S”, polecam wczytanie się
w dwa poradniki dostępne na stronie internetowej
ZHP o Służbie i w Centralnym Banku Pomysłów.
CZUWAJ! Nasze harcerskie pozdrowienie
mówi o potrzebie stałej gotowości do czynu,
służby oraz pracy nad sobą i dla innych. Niech
dla każdego stanie się ono prawdziwym
drogowskazem postępowania i za każdym jego
głośnym wypowiedzeniem przypomina, czym tak
naprawdę jest „wędrówka do sukcesu”.

Ja wierzę w to, że dane nam było przyjść na ten świat z darem uświadamiania sobie jego
wspaniałości i piękna. Mamy też możliwość i radość uczestniczenia w pomnażaniu
piękna. Możemy też pomagać innym na tej drodze (…) To najlepsza droga do radości
i szczęścia w życiu. To jest właśnie życiowy sukces – być szczęśliwym”.
„Wędrówka do sukcesu”, Robert Baden-Powell
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