KOMUNIKAT ZJAZDOWY NR 3/2018
Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
Przesyłamy ostanie wieści przed Waszym przyjazdem, pakujemy właśnie pachnące drukiem
materiały dla Was i cieszymy się, że to już jutro, mamy nadzieję że wszystko się uda przygotować czekamy! Rejestracja delegatów i uczestników rusza o godz. 11.00 w Ministerstwie na miejscu Zjazdu 

Zakwaterowanie i śniadanie
W załączeniu lista zakwaterowanych osób, nocujecie w jednym miejscu całymi Okręgami - nie trzeba
zabierać śpiworów, jest pościel i warunki hotelowe. Jeśli kogoś nie ma na liście lub są inne pytania
noclegowe poprosimy o maila. Doba w hotelach zaczyna się od 14.00. Wszystkie osoby nocujące w
hotelach mają zapewnione śniadanie w sobotę i niedzielę na miejscu Zjazdu przed rozpoczęciem obrad.
Pozostali uczestnicy jedzą w domu. Kawa i herbata będzie dostępna cały czas dla wszystkich uczestników
Zjazdu – delegatów, obserwatorów i gości bez kosztów. Prosimy o zabranie kubków!

Grupy Problemowe
Zamieszczamy krótkie opisy Grup Problemowych przygotowane przez moderatorów – do
pomyślenia podczas drogi, w której grupie chcielibyście pracować na Zjeździe.
Na Zjeździe zaproponowaliśmy pracę sześciu Grup Problemowych:
Statutowo-Regulaminowa (obowiązkowa) – hm. Maciej Karmoliński
Zadaniem grupy jest przeprowadzenie dyskusji nad propozycjami zmian w Statucie ZHR przedstawionymi Zjazdowi przez Radę
Naczelną, a następnie zarekomendowanie ich przyjęcia lub odrzucenia Zjazdowi. Cztery uchwały Rady Naczelnej dotyczą
następujących propozycji zmian w Statucie:
- rozszerzenie wykazu władz związku (o KRZ i KRO), które w szczególnych sytuacjach mogą podejmować uchwały w trybie
komunikowania się na odległość (uchwała nr 136/7)
- dostosowanie Statutu ZHR do ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (uchwała nr 136/11)
- poprawienie błędów redakcyjnych w Statucie (uchwała nr 137/1)
- wydłużenie kadencji władz Związku do 3 lat (uchwała nr 136/10 – wniosek mniejszości RN)

Rozwój Organizacji – hm. Barbara Kubiak, hm. Adam Niemkiewicz
Quo Vadis ZHR ? - Czy zmieniamy strukturę ZHR, by uwolnić zasoby instruktorów do pracy programowo-wychowawczej i
wzmocnić odpowiedzialność? Jakie stawiamy cele strategiczne dla ZHR na 3 i 10 lat? Czy są one potrzebne, bo może idziemy ku
federacji drużyn? Jakie zadania stawiamy wybieranym do władz ZHR instruktorkom, instruktorom i jakie narzędzia, zasoby
dajemy do ich realizacji? Jakie organizacyjne zadania stawiamy Naczelnictwu i co my musimy zrobić/pomóc, by je zrealizować? W
jaki sposób budować potencjał i wspierać rozwój ZHR z poziomu organizacji?
W mniejszych grupach omówimy konkretne propozycje, które proponujemy przywieść na Zjazd.

Zlot i obchody XXX Lecia ZHR – hm. Hanna Feczko, hm. Michał Synowiec
W 2019 roku będziemy świętować trzydziestolecie ZHR. Kwiecień 2018 to najwyższy czas, żeby podjąć decyzje, jak takie obchody
powinny wyglądać. W ramach grupy wspólnie zastanowimy się, jakie są cele świętowania jubileuszu oraz jakie formy najlepiej
spełnią potrzeby członków ZHR. Zlot? Program dla drużyn? A może wyprawa instruktorska?
Do udziału w dyskusji zapraszamy w szczególności tych, którzy chcieliby się włączyć w organizację obchodów. Bardzo cenny
będzie też głos drużynowych i hufcowych, czyli tych, którzy najlepiej znają potencjalnych odbiorców naszych działań.

Etos służby instruktorskiej – hm. Marta Biedrzycka, hm. Piotr Popławski
Postawa instruktorska w czasach „kryzysu wartości” - Jakie są wyzwania i zagrożenia współczesnych czasów? Jaką my,
instruktorki i instruktorzy powinniśmy przyjąć wobec nich postawę? Jak możemy dzisiaj, w pozytywny sposób kształtować
postawę u instruktorek i instruktorów? Jaką postawę przybrać wobec osób, które "pobłądziły"?

Gospodarka i finanse Związku – hm. Grzegorz Karczmarczyk, hm. Przemysław Stawicki
Zajmiemy się w grupie tematem finansowania działań Związku oraz sprawami gospodarczymi – pomysłami i konkretami jak je
wprowadzić w życie.

Cyfryzacja w ZHR – hm. Monika Jaskuła, phm. Adam Skarżyński
Czy harcerstwo powinno odbywać się tylko w lesie, a może jego działanie powinno się przenieść też na przestrzeń cyfrową?
Jakiego typu narzędzi informatycznych i aplikacji potrzebujemy aby tworzyć nowoczesna organizacje na miarę XXI wieku? Jakie
wyzwania stoją przed nami w świetle nowych przepisów ochrony danych osobowych i kto będzie za to odpowiadał? Czy stać nas
na profesjonalna obsługę informatyczna?
Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w grupie problemowej na zjeździe.

Na Zjeździe zgodnie z regulaminem mogą powstać jeszcze nowe grupy zgłoszone przez delegatów. Każdy
delegat może wybrać tylko jedną grupę do pracy, zapisy do grup będą odbywały się już na Zjeździe.

Wersja sprawozdania online
Wstawiliśmy na stronę zjazdową jednolitą wersję sprawozdania wszystkich Władz Naczelnych,
skompresowaną ile się dało, żeby można ją było pobrać lub oglądać w całości podczas obrad. Szczegółowe
osobne sprawozdania zespołów, akcji, pełnomocników są oczywiście cały czas dostępne na stronie zjazdu.

Parking w sobotę i niedzielę
Osoby chętne do skorzystania z parkingu przed Ministerstwem w sobotę i niedzielę proszone są o
odbiór oznaczeń na szybę w Biurze Zjazdu.

Dojazdy na Zjazd i do hoteli
W załączeniu plany połączeń z hotelami – dzienne i nocne. Na miejsce Zjazdu docieramy z Dworca
Warszawa Centralna każdym tramwajem w kierunku Wisły, wysiadamy przy „palmie” – Plac de Gaulle’a.

Wyżywienie
Obiady i kolacje będą podawane w formie cateringowej na miejscu obrad. Zabieramy kubki!

Czuwaj!
Biuro Zjazdu

