
Uchwała nr 26/VI/2013 

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

z dnia 19 stycznia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na 2013 rok 

 

 

Na podstawie § 59 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP Rada Chorągwi Dolnośląskiej: 

 

1. Przyjmuje przedłożone przez Komendę Chorągwi kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej  

    ZHP im. Stefana Mirowskiego na 2013 rok. 

 

2. Kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Stefana Mirowskiego na 2013 rok  

    stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

            Przewodniczący 

       Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 

                                                                           
                                                                                   

                     hm. Zdzisław Łatko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały nr 26/VI/2013  

Rady Chorągwi Dolnośląskiej ZHP  

z dnia 19.01.2013 r. 

 
 
 

Kierunki pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP na rok 2013 
 

Chorągiew Dolnośląska stoi na progu zmian, które wprowadził XXXVII 
Zjazd Nadzwyczajny ZHP w grudniu 2011 r. Kierunki naszych działań powinny 
odpowiadać zmieniającym się celom rozwojowym  i potrzebom członków naszej 
Chorągwi. Mając na uwadze wyniki dyskusji  kadry instruktorskiej na konferencji 
odbytej w Szklarskiej Porębie, chcemy zmieniać formy działania opierając się na 
aktywności instruktorskiej hufców. Największym wyzwaniem stojącym przed nami 
w 2013 r. będzie konsekwentne realizowanie przyjętych przez Zjazd założeń  
i wzmocnienie poczucia wspólnoty chorągwianej.  
 
1. Wdrożenie nowej Strategii ZHP. 
Strategia rozwoju ZHP jest najważniejszym dokumentem, wyznaczającym kierunki 
hufców i chorągwi. Odpowiednie, zgodne z potrzebami i możliwościami wspólnot 
harcerskich, przyjęcie planów operacyjnych decydować będzie o przyszłości 
hufców, a tym samym Chorągwi Dolnośląskiej. Niezmiernie ważne jest 
przygotowanie całej Chorągwi do ich realizacji.  
 
2. Utrzymanie płynności finansowej. 
W roku 2013 będziemy dążyć do zwiększenia efektywności wydatkowania środków 
pozostających w dyspozycji Komendy Chorągwi. Chcemy poprzez 
zdywersyfikowanie źródeł przychodów Chorągwi oraz zarządzanie jednostkami 
podległymi doprowadzić do sytuacji, kiedy nie istnieje zagrożenie nieterminowego 
pokrywania zobowiązania przy systematycznym spłacaniu długu.  
 
3. Przygotowanie i przeprowadzenie Ofensywy Zuchowej. 
W 2013 r. chcemy zwrócić baczniejszą uwagę na ruch zuchowy. Zuchów jest stale 
za mało jak na możliwości Chorągwi. Dzieci w wieku zuchowym bardzo chętnie 
wstępują do gromad, a ich rodzice chętnie swoje dzieci w tych gromadach widzą.  
W rozwoju tej metodyki dużym problemem jest brak odpowiednio przygotowanej  
i zmotywowanej kadry. Efektem końcowym udanej Ofensywy Zuchowej powinno 
być powstrzymanie spadku liczebnego w tej grupie metodycznej. 
 
 


