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Projekt

Uchwała w sprawie wspierania specjalności i kadry specjalnościowej chorągwi

Powołując się na uchwałę XXXVIII Zjazdu ZHP dotyczącą wzmocnienia roli specjalności
w programie wychowania ZHP:
1. Przywołujemy treść zapisu Uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP w treści dotyczącej roli
wzmocnienia roli specjalności w programie wychowania ZHP, stanowiącej załącznik
do niniejszych Uchwały.
2. Zjazd zobowiązuje
komendę chorągwi do stałego wspierania specjalności
harcerskich, jako tej części działalności programowej i organizacyjnej chorągwi,
która obecnie dynamicznie się rozwija, a która w przyszłości może stać się
wyróżnikiem Chorągwi Stołecznej ZHP na tle pozostałych chorągwi Związku.
3. Zobowiązujemy Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP do opracowania do dnia
31 stycznia 2019 r. zasad współfinansowania lub/i finansowania kadry
specjalnościowej Chorągwi, umożliwiającej uzyskiwanie przez instruktorów,
kolejnych poziomów wyszkolenia w danej dziedzinie.
4. Zobowiązujemy Komendę Chorągwi Stołecznej ZHP do opracowania i wdrożenia do
dnia 30 marca 2019r., zasad szkoleń dla drużynowych, w programie których
odpowiednia ilość godzin będzie poświęcona technikom harcerskim oraz
specjalnościom harcerskim, który stanowi ważny element pracy metodycznej
przyszłego drużynowego.
5. Zobowiązujemy Komendę Chorągwi do wdrożenia pracy z elementem
specjalnościowym oraz ze specjalnościami na każdym poziomie pracy metodycznej
Chorągwi Stołecznej ZHP.
6. Zjazd zobowiązuje komendę chorągwi do podjęcia kompleksowych działań
mających na celu budowę chorągwianego ośrodka specjalności. Działaniami w tym
zakresie powinny być: odbycie rozmów z władzami miasta i pozyskanie odpowiedniej
działki pod budowę obiektu (obecnie zajmowany teren HOW lub inny nowy teren),
przeprowadzenie cyklu konsultacji z szefami
i zespołami poszczególnych
inspektoratów specjalnościowych i
opracowania projektu atrakcyjnego pod
względem funkcjonalnym oraz zgodnego z potrzebami poszczególnych specjalności
obiektu, opracowanie planu efektywnego wykorzystania obiektu i posiadanego

sprzętu , pozyskania środków finansowych i wybudowanie funkcjonalnego obiektu
oraz wyposażenia go w niezbędne i nowoczesne środki techniczne .
7. Zjazd zobowiązuje komendę do podjęcia działań w zakresie uchwały
z uwzględnieniem poniższego harmonogramu
 do 7 września 2019 - rozpoczęcie rozmów z miastem w sprawie miejscówki oraz
zamknięcie konsultacji ze środowiskiem specjalnościowym chorągwi
dot. rzeczonej lokalizacji oraz "koncertu życzeń",
 do 7 września 2021 - kompleksowe rozwiązanie, projekt, filozofia i założenia
wraz z przystąpieniem do realizacji.
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