PROGRAM WYCHOWAWCZY
HUFCA ZHP SOKOŁÓW PODLASKI IM. JANUSZA KORCZAKA
„W Harcerskiej Rodzinie” na rok 2014
w związku z ogłoszeniem przez ONZ 2014r. Międzynarodowym Rokiem Rodziny
i 20. rocznicą ogłoszenia pierwszego Roku Rodziny.
Motto: Harcerstwo, podobnie jak rodzina, jest wspólnotą pokoleń, w której istnieją uczucia wzajemnego szacunku,
braterstwa i przyjaźni. Jan Paweł II
Przesłanie: By w naszej harcerskiej rodzinie było bardziej twórczo, radośnie i rodzinnie, będziemy realizować
program kształtujący postawy prorodzinne i prospołeczne, uwrażliwiający na takie wartości jak: miłość, przyjaźń,
wiara, rodzina, dom rodzinny, wspólnota pokoleń, odpowiedzialność, solidarność, patriotyzm, tradycje, obrzędy,
zwyczaje, braterstwo, bezpieczeństwo, uczciwość, sprawiedliwość, przyjaźń, wzajemny szacunek i wsparcie.

Cele:


Przekazywanie wartości rodzinnych.



Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.



Rozbudzanie szacunku do wartości kulturowych, obyczajowych i religijnych.



Eliminowanie stereotypów i uprzedzeń.



Systematyczne stwarzanie warunków i możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży.



Umacnianie pracy gromad i drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych.



Budowanie rówieśniczych grup wsparcia – poprawa funkcjonowania zastępów jako naturalnych grup
rówieśniczych.



Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości w gromadach zuchowych, drużynach harcerskich,
starszoharcerskich i wędrowniczych.



Promowanie zasad zdrowego stylu życia.



Pielęgnowanie tradycji rodzinnych.

Zadania wspólne:
1. Aktywny udział drużyn w przedsięwzięciach hufca i chorągwi:
- Dni Chorągwi Mazowieckiej
- 6. Harcerska Pielgrzymka do Miedzny z okazji św. Jerzego patrona harcerzy
- Festiwal Kultury Harcerskiej - (Festiwal Piosenki „ Z piosenką w Harcerskiej Rodzinie” ),
- Harcerska Akcja Letnia „Nasz dom”, .
- 30. Zlot Hufca „W Harcerskiej Rodzinie”
- Gra Terenowa „Harcerstwo dawniej i dziś”,
- Służba przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju
2. Praca z bohaterem chorągwi, hufca, drużyny, szczepu. Przybliżanie postaci: Władysława Broniewskiego,
Janusza Korczaka, Olgi i Andrzeja Małkowskich, Jana Pawła II, Wincentego Frelichowskiego, Stefana Żeromskiego
(150 rocznica urodzin), Witolda Lutosławskiego, Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” i innych bohaterów
Szarych Szeregów, Cichociemnych, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
3.

Aktywny udział drużyn w tradycyjnych uroczystościach religijnych: Droga Krzyżowa ulicami miasta,
Procesja Bożego Ciała.

4.

Aktywny udział drużyn w uroczystościach patriotycznych: 3 Maja, 11 Listopada.

5.

Dbanie o nasz dom – Sokołowski Dom Harcerza i o wspólny majątek, zgodnie z radą Andrzeja Małkowskiego:
Że każdy w miarę możności do wspólnej pracy przyczynić się powinien – to jasne.

PROPOZYCJE ZADAŃ DLA ZUCHÓW Zuch pamięta o swoich obowiązkach. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
1.

Zdobycie przynajmniej trzech sprawności: Porządnicki SDH, Dekorator SDH, Kolekcjoner, Dżentelmen,
Dobry opiekun, Nowoczesna gospodyni, Tradycyjna gospodyni, Mistrzyni robótek ręcznych lub innej związanej
z programem

2.

Zorganizowanie uroczystej zbiórki z okazji Dnia Ojca, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadków lub innego święta.

3.

Poszukiwanie dawnych harcerzy i instruktorów wśród członków rodzin i znajomych

4.

Udział w akcji charytatywnej lub zorganizowanie pomocy osobie potrzebującej w środowisku działania gromady
np. I ty możesz zostać Świętym Mikołajem.

5.

Przeprowadzenie cyklu zbiórek z Prawem Zucha.

PROPOZYCJE ZADAŃ DLA HARCERZY Bo wszyscy harcerze, to jedna rodzina
1.

Kształtowanie postaw prorodzinnych poprzez stworzenie portretów wzorowych np. rodziców, dziadków,
rodzeństwa, instruktora.

2.

Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział we wspólnej służbie podczas Obchodów 590. rocznicy
Sokołowa Podlaskiego, 50. Rocznicy Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

3.

Bycie zawsze pomocnym, zgłaszanie chęci pomocy z własnej inicjatywy. Zdobycie przynajmniej trzech
sprawności Pomocna dłoń, Strażnik Betlejemskiego Światełka Pokoju, Gospodarz SDH, Kwatermistrz/
Kwatermistrzyni, Dekorator SDH, Majster do wszystkiego, Mała gospodyni, Przyjaciel dzieci, Starszy brat, Starsza
siostra, Ogrodnik SDH, Kwiaciarka lub innej związanej z programem.

4.

Wykonywanie okolicznościowych upominków dla rodziców, osób starszych, nauczycieli, wychowawców.

5.

Otoczenie stałą opieką mogił instruktorów i harcerzy.

6.

Pełnienie Harcerskiej Służby Pamięci - 1 i 2 Listopada.

PROPOZYCJE ZDAŃ DLA HARCERZY STARSZYCH
Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
1.

Wpajanie harcerskiego stylu życia oraz zasad kulturalnego zachowania

2.

Rozbudzenie chęci własnego rozwoju- zdobycie przynajmniej trzech sprawności Śpiewak, Wodzirej, Grajek,
Organizator harców, Wskazidroga, Krajoznawca, Przyjaciel roślin SDH, Reporter, Dziennikarz, Architekt, Plastyk,
Dekorator SDH, Strażnik Betlejemskiego Światełka Pokoju lub innych związanych z programem

3.

Promowanie harcerstwa w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród rówieśników np. organizowanie harcerskich gier
terenowych i ognisk

4.

Stosowanie zasady „fair play” w życiu i w kontaktach z rówieśnikami.

5.

Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin ubogich i z Domów Dziecka

6.

Wyszukanie i przeprowadzenie wywiadu z najstarszym członkiem rodziny, instruktorem hufca, zaproszenie
na zbiórkę lub zlot hufca.

PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WĘDROWNIKÓW
Służba to cel życia wędrownika. Wędrownik kocha swoich najbliższych, z miłością buduje swój rodzinny dom...
1.

Zdobycie znaku służby dziecku – zorganizowanie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

2.

Zdobycie znaku służby gospodarce- troska o SDH : właściwe użytkowanie, dbanie o porządek, racjonalne
i ekonomiczne używanie wody, energii elektrycznej i cieplnej.

3.

Prezentowanie postawy i postępowania wynikającego z Prawa Harcerskiego.

4.

Zdobycie znaku służby społeczności lokalnej.

5.

Zdobycie znaku służby przyjaźni – odnalezienie w swoim środowisku i udzielenie pomocy osobom potrzebującym
szczególnej troski i opieki.

6.

Organizacja Gry Miejskiej poświęconej naszemu miastu w 590. rocznicę Sokołowa Podlaskiego,

7.

Współorganizacja 6. Pikniku Rodzinnego „Wiązówka”

8.

Organizacja Ogniska p.n. „Wspomnienie wakacji”.

9.

Organizacja 30. Zlotu Hufca „W Harcerskiej Rodzinie” oraz Gry Terenowej „Harcerstwo dawniej i dziś”.

10. Przygotowanie materiałów na kuźnicę dla harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów pt. „W Harcerskiej
Rodzinie”. Zaprezentowanie swoich działań prorodzinnych w środowiskach lokalnych - w mieście, w powiecie.

PROPOZYCJE DLA INSTRUKTORÓW
Zadania:
1.

Dbanie o dobre relacje z bliskimi nam ludźmi: rodzicami zuchów i harcerzy, dawnymi harcerzami i instruktorami
oraz przyjaciółmi: władzami samorządowymi, dyrektorami szkół i instytucji, nauczycielami, przedstawicielami
biznesu i innych organizacji pozarządowych - Bo przyjaciele tacy jak my czują się ze sobą bezpiecznie, bez żadnej
rywalizacji, zbędnej gry pozorów.

2.

Propagowanie idei przyjaźni Harcerski mocno zwiążmy krąg, taka jest dziś potrzeba. Braterskich uczuć nigdy dość
jak powszedniego chleba - hm. Danuta Rosner

3.

Uwrażliwianie wychowanków na okazywanie szacunku ludziom starszym. Starsi ludzie ruszają się wolniej, ale
wiedzą, dokąd zmierzają. Wolniej podejmują decyzję, ale są one mądrzejsze. Wolniej myślą, ale ich myśli są
bardziej przenikliwi{…} Może gorzej radzą sobie z nowoczesną technologią, ale więcej wiedzą o życiu.

4.

Podjęcie starań o lepszą integrację społeczną i solidarność międzypokoleniową w rodzinie, harcerstwie
i społeczeństwie. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności
i społeczeństw. Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Jan Paweł II

5.

Zorganizowanie biesiady „W Harcerskiej Rodzinie” – Gdzie ludzi jednoczy radość i przyjaźń, tam wspólnota
biesiadna, choćby najskromniejsza, jest zawsze świętem.- Phil Bosmans.
Przygotowanie potraw wg przepisów kulinarnych naszych prababć i babć.

6.

Aktywizowanie zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów do podejmowania nowych
działań na rzecz Sokołowskiego Harcerstwa, Sokołowskiego Domu Harcerza i terenu wokół SDH oraz środowiska
zamieszkania - współorganizowanie obchodów 590.rocznicy Sokołowa Podlaskiego, 50.Rocznicy Sokołowskiego
Ośrodka Kultury i 30. Zlotu Hufca.

7.

Dawanie przykładu swoim postępowaniem - przykład osobisty instruktora - Twoje dzieci staną się tym, kim Ty
jesteś, więc bądź teraz tym, kim chcesz, aby one były kiedyś.

8.

Czuwanie, by nasze instruktorskie myśli, słowa, czyny były oparte na zrozumieniu, tolerancji, zgodzie
i wzajemnym szacunku. Nikomu nie życzę źle, nie umiem, nie wiem jak to się robi - Janusz Korczak.

9.

Pozyskiwanie nowych instruktorów oraz tych, którzy działali kiedyś - Kto wraca, tego przyjmijcie tak, jak gdyby
nigdy nie odchodził - J. W. Goethe

10. Współpraca w duchu braterstwa. tworzenie wzajemnej więzi, zrozumienia racji, możliwości i uczuć innych,
eliminowanie sytuacji konfliktowych, zgodnie ze słowami naszego patrona Janusza Korczaka - Trzeba się
porozumieć, trzeba się pogodzić. I trzeba przebaczać. Często wystarczy przeczekać.
11. Odnalezienie w środowiskach śladów tradycji harcerskich również tam, gdzie obecnie nie działa ZHP.
12. Organizowanie spotkań instruktorskich, w celu budowania wspólnoty hufca - Instruktorski zwiążmy krąg, niech
przyjaźń krzepi siłę naszych rąk.
13. Pełnienie funkcji wychowawczych podczas HAL i zachęcenie wychowanków do uczestnictwa w obozach drużyn
podczas Zgrupowania Obozów Hufca „Nasz dom”.
14. Organizacja Ogniska p.n. „Wspomnienie wakacji ”.
15. Zorganizowanie wieczornicy instruktorskiej „Przy Rodzinnym Stole”
16. Inicjowanie współpracy z domami dziecka i domami opieki społecznej, pomoc potrzebującym.
17. Tworzenie kręgów przyjaciół przy gromadach/drużynach.
18. Rozwój instruktorski poprzez zdobywanie kolejnych stopni .
19. Organizacja Spotkania Przyjaciół „W Harcerskiej Rodzinie”.
20. Współorganizowanie 5. Sokołowskiego Biegu Niepodległości
21. Organizacja 21. Muzycznych Spotkań z Poezją „Skarabeusz”.
22. Przygotowania do świętowania 100. Rocznicy Sokołowskiego Harcerstwa w 2015 roku.
Opracowanie: hm.Barbara Żaboklicka, hm. Marianna Popławska, hm.Maria Janista, hm.Bożenna Hardej

