Warszawa, 20 grudnia 2018 roku
Rozkaz L 11/2018

Druhny i Druhowie,
– … serca swe w ofierze składają harcerze – te słowa kolędy o harcerzach u Żłóbka dedykuję
Wam w przededniu Świąt Bożego Narodzenia. Patrzmy na świat, a więc i na nowo narodzone
Dziecię Boże … nie tylko rozumem, ale przed wszystkim sercem.
1. Naczelnictwo

1.1. Informuję, że Naczelnictwo w dniu 8.12.2018 r. na wniosek 265 Warszawskiej Lotniczej
Drużyny Harcerzy „Skrzydła” z Warszawskiego Hufca Harcerzy „Saska Kępa”, w uznaniu
osobistej postawy i zaangażowania podjęło decyzję o przyznaniu odznaki „Przyjaciel ZHR”
druhom:
- Robertowi Stachyrze
- Włodzimierzowi Grabarczykowi
- Maciejowi Stankiewiczowi
1.2. Informuję, że w dniu 17.12.2018 r. ZHR podpisał umowę z Narodowym Instytutem
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w sprawie przystąpienia do
Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (ROHiS) na
lata 2018-2019. Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich
w odniesieniu do potencjału instytucjonalnego oraz efektywności i jakości działalności
programowej, w tym w szczególności kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty
na filarach rozwoju umysłowego, fizycznego i duchowego. Jego cele obejmują wsparcie
kształcenia wychowawców i osób niepełnoletnich, a także działań programowych,
edukacyjnych i projektów wychowawczych oraz wzmocnienie instytucjonalne organizacji
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harcerskich poprzez wzmocnienie potencjału technicznego dla skutecznej realizacji ich
działań.
2. Rada Naczelna

2.1. Informuję, że Rada Naczelna Uchwałą 141/1 z dnia 8 grudnia zatwierdziła wysokość
składki na rok 2019.
2.2. Informuję, że Rada Naczelna Uchwałą 141/2 z dnia 8 grudnia zatwierdziła budżet ZHR na
rok 2019.
2.3. Informuję, że Rada Naczelna Uchwałą 141/1 z dnia 8 grudnia dokonała wyboru audytora
do badania sprawozdania finansowego za rok 2018.
3. Podziękowania

Dziękuję hm. Adamowi Niemkiewiczowi - Skarbnikowi ZHR i hm. Wiesławowi Turańskiemu Sekretarzowi Generalnemu ZHR za zaangażowanie w przygotowanie oraz determinację
w działaniach na rzecz Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich
i Skautowych (ROHiS) i doprowadzenie do podpisania z Narodowym Instytutem Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umowy w sprawie przystąpienia przez ZHR
do tego programu.

Czuwaj!
Przewodniczący ZHR

hm. Grzegorz Nowik HR
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