Komunikat po 148 posiedzeniu Rady Naczelnej ZHR
W dniu 21 czerwca 2020 r. odbyło się 148 posiedzenie Rady Naczelnej Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. W związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 posiedzenie odbywało się formie
wideokonferencji Google Meet.
Rada Naczelna wysłuchała sprawozdania Przewodniczącego ZHR, Naczelniczki Harcerek i Naczelnika
Harcerzy z działań Naczelnictwa i Głównych Kwater w okresie od marca do czerwca oraz
dotychczasowych działań Pogotowia Harcerek i Harcerzy, powołanego przez Naczelnictwo 20 marca
br. (prezentację przedstawiała jego Komendantka hm. Katarzyna Bieroń).
Omawiano także tematy związane z nadzorem Naczelnictwa i Rady Naczelnej nad realizacją ROHiS
(Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030).
Rada Naczelna zatwierdziła zaproponowany przez Naczelnictwo budżet ROHiS na rok 2020.
Dużo czasu poświecono zbliżającej się Akcji Letniej , która powinna przebiegać zgodnie z wydaną
w maju br. przez Główny Inspektorat Sanitarny Instrukcją w sprawie wymagań higienicznosanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19 oraz aneksem
do tej Instrukcji, a także uchwałą Naczelnictwa nr 379/2 z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie
dodatkowych zasad organizacji obozów, kolonii, kursów i innych form wypoczynku w trakcie „Akcji
letniej 2020” w związku z epidemią COVID-19. Przewodniczący Zarządów Okręgów przedstawili stan
przygotowań do Akcji Letniej w poszczególnych okręgach oraz podzielili się doświadczeniami m.in.
udanej współpracy z lokalnymi jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i Urzędami
Wojewódzkimi.
Rada Naczelna zapoznała się także z podsumowaniem Konferencji Historycznej I Gali zakończenia
Jubileuszu 30-lecia ZHR, które miały miejsce 1 marca 2020 r.
Ponadto Rada Naczelna przyjęła do akceptującej wiadomości rozliczenie finansowe Zlotu 30-lecia ZHR
zaprezentowane przez kwatermistrz Zlotu hm. Grzegorza Karczmarczyka.
Komisarz Spisowy hm. Maciej Klocek przedstawił prezentację i omówił raport dot. spisu ZHR za rok
2019.
Omawiano także stan przygotowań do XVII Zjazdu ZHR, który planowany jest na grudzień 2020 r.
Kolejne posiedzenie Rady Naczelnej zaplanowano na 19.09.2020 r.
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