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Współpraca ZHP
z różnymi grupami społecznymi
oraz innymi organizacjami i jednostkami
Na morzach południowych miliony maleńkich owadów zbierają się, aby pracować wspólnie
i stopniowo budować rafy koralowe dopóki nie powstanie z nich jedna, wielka wyspa. Ten przykład
pokazuje, czego może dokonać grupa wielu ludzi,
którzy połączą się we wspólnym wysiłku – tak jak
próbują to robić skauci poprzez zachowywanie
przyjaznej postawy i okazywanie dobrej woli jeden
wobec drugiego…
Robert Baden-Powell

ZHP a potrzeby społeczne
ZHP jest organizacją pożytku publicznego. Jest partnerem rodziny i szkoły w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Spośród innych ruchów społecznych ZHP wyróżnia praca według metody
harcerskiej i ponadczasowe wartości. Harcerstwo to obok szkoły
bardzo ważna instytucja dydaktyczno-wychowawcza. Jej system
różni się jednak znacząco od typowych systemów szkolnych. Jest
to jednak organizacja funkcjonująca poza obowiązkowym proce-
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sem nauczania. Podstawowa zasada „przez zabawę do nauki” jest
mottem każdego drużynowego. Należy jednak pamiętać, że każde
posuniecie i działanie harcerskie niesie za sobą cel kształcący i wychowawczy.
Działania programowe podejmowane przez drużynowego
w celu wychowania młodego człowieka zgodnie z priorytetami
wychowawczymi zawartymi w Podstawach Wychowawczych ZHP
powinny służyć kształtowaniu takich cech jak:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

patriotyzm,
świadomość obywatelska,
odpowiedzialność,
aktywność we wspólnocie,
otwartość i radość,
gotowość na zmiany,
dzielność i zaradność,
dbałość o zdrowie.
prawość i uczciwość oraz życie w zgodzie z zasadami wynikającymi z wartości uniwersalnych, społecznych, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego i wyznawanej religii,
Główną rolę w procesie tego wychowania odgrywa umiejętne
stosowanie metody harcerskiej.
Często w swojej pracy harcerskiej zadajemy sobie pytanie – jak
budować program wychowawczy, aby wyjść naprzeciw społecznym potrzebom, oczekiwaniom rodziców, nauczycieli, instytucji,
wobec których ZHP pełni ogromnie ważną rolę wspierającą w misji wychowywania młodego pokolenia i tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego.

Współpraca...
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Hufiec ZHP Pruszków i współpraca
z lokalnymi jednostkami
i organizacjami
Na terenie wielu miast w Powiecie Pruszkowskim działa Hufiec ZHP Pruszków. Jako organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Realizujemy swój program działania
w oparciu o społeczeństwo obywatelskie otwarte na wszystkie grupy społeczne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat podejmowaliśmy
wiele inicjatyw we współpracy z jednostkami samorządowymi
i organizacjami społecznymi. Mają one charakter:
Pomocowy np. nasza tradycyjna już akcja charytatywna „Zostań św Mikołajem” podczas której naszymi partnerami są Urząd
miasta Pruszków, MOPS i stowarzyszenie 5+, czy akcja pomocy
powodzianom w 2011r.
Społeczny np. udział i organizacja rodzinnych pikników i tradycyjnego pikniku partnerstwa Osiedla na Jasnej. Przeprowadzenie w roku 2011 programu przy współpracy w MOPS ”Bezpieczniej ku dorosłości”, który był skierowany do dzieci nie zrzeszonych
zaproszonych na obóz harcerski.
Patriotyczny np. udział u świętach państwowych i współorganizacja obchodów tych świąt w kilku miastach Powiatu Pruszkowskiego. Organizacja przy współpracy ŚZŻAK corocznego Rajdu
Szlakiem Naszej Historii na terenie Pruszkowa, w którym corocznie bierze udział ok. 1000 uczniów szkół pruszkowskich.
Kulturowy np. współpraca z Pruszkowskim Towarzystwem
Kulturalno-Naukowym przy organizacji wystaw, odczytów i prelekcji. Udział przedstawicieli hufca przy tworzeniu muzeum Dulag
121. Coroczna akcja przekazywania mieszkańcom Betlejemskiego
Światła Pokoju.
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W chwili obecnej Hufiec Pruszków wraz z Pruszkowskim Towarzystwem Kulturalno-Naukowym realizuje szeroki program społeczny „Żeby młodość wiedziała a starość mogła” Jest to projekt,
który powstał na bazie potrzeb opisanych w celach Europejskiego
Roku Aktywności Seniorów i Integracji Międzypokoleniowej.
Praca przy realizacji tego zadania to okazja do tego, by uświadomić sobie, że w Europie żyjemy i cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek wcześniej oraz bliżej przyjrzeć się
możliwościom, jakie z tego wynikają.
Dla pokolenia wyżu demograficznego i pokoleń wkraczających
w wiek dojrzały aktywne starzenie się oznacza:
– możliwość przedłużenia aktywności zawodowej i dzielenia się

swoim doświadczeniem,
– przedłużenie aktywnego udziału w życiu społecznym,
– więcej czasu na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem
– możliwość realizacji swoich marzeń.

Hufiec...
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