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ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 106/7
z dnia 11 czerwca 2011 roku
w sprawie zasad angaŜowania się instruktorek i instruktorów w działalność
polityczną
i medialną.

Na podstawie § 18 ust. 3 lit. i) Statutu ZHR uchwala się co następuje:
§1
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją, mającą na celu wychowanie
młodzieŜy, między innymi do świadomej i aktywnej postawy obywatelskiej. Pragniemy, aby
harcerki i harcerze, będąc w przyszłości ludźmi dorosłymi, podejmowali słuŜbę Polsce i
społeczeństwu w takim zakresie i w takiej formie, która najlepiej odpowiada ich talentom i
moŜliwościom. Jedną z wielu moŜliwych form wypełniania nakazu słuŜby Polsce zawartego
w Prawie Harcerskim, jest angaŜowanie się w działalność samorządową i polityczną.
Traktując je na równi z innymi formami aktywności obywatelskiej, ZHR zachęca znajdującą
się u progu dorosłości młodzieŜ do kształtowania swoich poglądów politycznych i
prowadzenia aktywnej działalności na rzecz ich urzeczywistnienia.
ZHR, jako stowarzyszenie, nie opowiada się za Ŝadnym z istniejących programów
politycznych i nie usiłuje narzucać znajdującej się w jego szeregach młodzieŜy, Ŝadnych z
góry określonych poglądów politycznych. Wszyscy członkowie ZHR mają pełne prawo
opowiedzenia się za takimi rozwiązaniami politycznymi, które sami uwaŜają za najbardziej
korzystne dla Polski. Naszą rolą jako wychowawców jest takie ukształtowanie postaw
młodych ludzi, aby ich przyszłe wybory polityczne były zgodne zarówno z ich własnym
sumieniem, jak i ideałami harcerskimi określonymi w Prawie Harcerskim.
Instruktor harcerski, jako człowiek dorosły, który wychowuje młodzieŜ poprzez przykład
własny powinien posiadać sprecyzowane poglądy polityczne. Inaczej nie będzie stanowił
właściwego wzoru do naśladowania. Jednak od kaŜdego instruktora wymagamy, aby potrafił
powstrzymać się od narzucania swych poglądów politycznych młodzieŜy. Nie jest to
sprzeczność, choć wymaga od instruktorów szczególnej wraŜliwości i wysokiego poziomu
kultury osobistej. Chcemy, aby instruktor stanowił wzór postawy polegającej na
zaangaŜowaniu obywatelskim i jednocześnie pozostawiał swoim wychowankom wolność
wyboru zakresu i kierunku ich osobistego zaangaŜowania. Jest to jeden z istotnych
warunków wiarygodności naszych oddziaływań wychowawczych. KaŜdy rodzic, który
powierza organizacji swoje dziecko, ma prawo oczekiwać od niej konsekwentnego
wypełniania powyŜszych zasad.

ZHR, jako organizacja ideowo – wychowawcza, dba o to, aby jego wizerunek nie był
kojarzony z jakimkolwiek programem politycznym. Dlatego Rada Naczelna ZHR apeluje do
wszystkich instruktorek i instruktorów, aby podejmując jakąkolwiek działalność o charakterze
politycznym i medialnym, dołoŜyli wszelkich starań w celu ochrony apolitycznego wizerunku
i wiarygodności Związku.
Rada Naczelna zobowiązuje Naczelnictwo ZHR do:
1. opracowania i wdroŜenia w terminie do 31 sierpnia 2011 r. dokumentu określającego
sposób postępowania członków Związku w kontaktach z mediami oraz podczas
prowadzenia działalności publicznej poza ZHR, mającej na celu ochronę wizerunku
organizacji,
2. bezzwłocznego i zdecydowanego reagowania w przypadku ujawnienia zdarzeń, które
mogłyby niekorzystnie wpływać na apolityczny wizerunek Związku.

§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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