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1. DEBATA PROGRAMOWA - IDEA
1. CZYM JEST DEBATA I JAKIE MA CELE
Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP zobowiązał Komendę oraz Radę Chorągwi do przygotowania projektu
Strategii Rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP zawierającego wskaźniki i mierniki do Strategii Rozwoju
ZHP na Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Stołecznej w oparciu o szerokie konsultacje ze środowiskiem
instruktorskim Chorągwi. Jednocześnie dopuszcza się wskazanie kolejnych celów i kierunków
strategicznych, jeśli wynikną one w toku powyżej wspomnianej analizy. (Uchwała nr 4 Zjazdu Chorągwi
Stołecznej ZHP z dnia 23 września 2018 r. w sprawie strategii rozwoju Chorągwi Stołecznej ZHP na lata
2018-2022).
Jednym z wymienionych w uchwale kierunków rozwoju jest program. Rozpoczęliśmy zatem debatę
programową, która ma na celu:




wypracowanie z komendami hufców, zespołami oraz instruktorami chorągwi celów
programowych i mierników do Strategii Rozwoju Chorągwi;
wypracowanie Stołecznego modelu programu chorągwi, odpowiadającego potrzebom i
możliwościom hufców i zespołów chorągwi;
wypracowanie nowej formuły święta chorągwi, jako wydarzenia budującego wspólnotę i
tożsamość chorągwianą.

Program to harcerska PRZYGODA, PRZYJAŹŃ i MĄDRE WYCHOWANIE, które zuchwale zmienia nasz
świat, pomaga w budowaniu relacji, pobudza do działania i poszerza horyzonty. Celem całości działań
w obszarze programowym jest kreowanie wzorców programowych, otwierających środowiska
harcerskie i ich działania na zewnątrz - na otaczające nas inne społeczności, a także wypracowanie
wspólnych standardów programowych oraz współpracy.

2. ZESPÓŁ INSTRUKTORSKI PRZYGOTOWUJĄCY DEBATĘ PROGRAMOWĄ
Skład zespołu:
hm. Sylwia Adamczuk (Hufiec Warszawa-Ochota) - zastępczyni komendantki chorągwi, czuwanie nad
całością debaty
hm. Magdalena Dąbrowska (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) – członkini rady chorągwi,
przygotowanie zapisów strategii w obszarze programu
phm. Maria Dmowska (Hufiec Warszawa-Wola) – członkini komendy hufca, model programu chorągwi
hm. Marcin Janiszewski (Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki) – komendant hufca
phm. Aleksandra Kozubska (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – członkini komisji rewizyjnej hufca
phm. Bartosz Romaniuk (Hufiec Warszawa-Praga-Północ) – komendant hufca, model programu
chorągwi
pwd. Dagmara Schulta (Hufiec Warszawa-Praga-Południe)

3. HARMONOGRAM DEBATY
Październik 2018 - spotkanie Zespołu
15 listopada - Zbiórka Komend Hufców - Debata Programowa cz.1
Grudzień - spotkanie robocze Zespołu
Styczeń - Spotkanie otwarte dla instruktorów chorągwi - Debata Programowa cz.2 (model z listopada)
16-17 lutego 2019 - Konferencja Program i praca z Kadrą
Marzec-Maj - Debata Programowa cz.3. Praca nad modelem programu i święta chorągwi

