Druhny i Druhowie Instruktorzy
Delegaci na XVI Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

W przededniu Zjazdu – przedstawiam sprawozdanie z prac moich oraz Naczelnictwa, bowiem to co przez dwa lata osiągnęliśmy, projekty które zrealizowaliśmy
i te które są rozpoczęte, to owoc wspólnej pracy naszego zespołu.
Zachęcam Was do uważnej lektury, a na samym Zjeździe do żywej, mądrej i odpowiedzialnej dyskusji oraz rozważnych decyzji. Wykorzystajmy Zjazd nie tylko do rozmowy o wizji Związku, o planach na przyszłość i o nowych władzach, ale też jako okazję
do pielęgnowania więzi które nas łączą.
Podkreślam zawsze, że ZHR to
, w której obie
organizacje – Harcerek i Harcerzy – inspirują się wzajemnie, a spoiwem wspólnoty są przyjacielskie relacje między instruktorami. Związek, który śmiało podejmuje wyzwania, jakie stawia przed nami współczesny świat i nie zapomina o swoich
korzeniach, który świadomie kształtuje swą kadrę instruktorską – może być spokojny
o przyszłość.
Podjąłem się funkcji Przewodniczącego wiedząc, że jest wokół mnie zespół instruktorek i instruktorów gotowych do pracy na rzecz organizacji, zespół kompetentny, oddany i zaangażowany. Serdecznie im dziękuję za dwa lata wspólnej pracy.
Przekazując to sprawozdanie, powtórzę to co przedstawiłem Radzie Naczelnej
ZHR w przededniu Dnia Myśli Braterskiej na początku tego roku:
Zgłaszam gotowość kontynuacji naszej pracy, realizacji rozpoczętych projektów wyrażając jednocześnie gotowość do tworzenia nowych założeń, podejmowania
nowych działań wynikających z wizji organizacji, w której najistotniejsze jest:
–
, jego wysokich walorów moralnych, umiejętności i kompetencji, ponieważ człowiek – Instruktor, jest źródłem wszelkiego rozwoju i twórczości w duchu miłości oraz prawdy, dobra i piękna;
–
tak potrzebnej w rodzinach,
społecznościach lokalnych aż po wspólnotę narodową; tworzenie ich począwszy
od gromad, zastępów, drużyn i szczepów, poprzez wszystkie szczeble Związku;
–
, ugruntowanej pozycji ZHR zbudowanej na uznaniu dla jego roli i dokonań w wychowaniu polskiej młodzieży, a wyrażającej się zapewnieniem mu odpowiednich warunków funkcjonowania
(prawnego, ﬁnansowego, etc.).
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