Od stu lat działania Komendy Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim, powołanej 10.111919 roku,
jej głównym celem jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży – tworzenie warunków do ich
wszechstronnego rozwoju.
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.






Cele statutowe Związku Harcerstwa Polskiego to:
stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego
i fizycznego rozwoju człowieka,
nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego
prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy,
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami
rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację,
kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży. Jesteśmy partnerami kościoła, szkół i
instytucji oświatowych w wychowaniu. Dbamy o dobytek kulturowy i historyczny Polski, Związku
Harcerstwa Polskiego, w tym Sokołowskiego Harcerstwa. Dbamy o ciągłość pokoleń, o więź z
Seniorami, kontynuujemy dorobek naszych poprzedników, kultywujemy tradycje i zwyczaje,
podejmujemy działania integrujące i aktywizujące społeczność lokalną, wspomagając w tym zakresie
instytucje państwowe i samorządowe. Harcerstwo jest najbardziej aktywną grupą społeczną.
Harcerska Metoda Wychowawcza skłania do poszukiwania nowych pół służby, kolejnych przestrzeni
rozwoju i form pracy edukacyjno- wychowawczej.
Wychowujemy przez stawianie wyzwań, zachęcamy dzieci i młodzież do ciągłego doskonalenia się,
do zdobywania wiedzy i umiejętności. Inspirujemy do pokonywania trudności oraz twórczego i
innowacyjnego myślenia. Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych
i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb,
zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.
Kształtowanie nawyku wspólnego działania, realizacja zadań zespołowych już od wczesnych lat
szkolnych, pomaga w nauce oraz w życiu rodzinnym i zawodowym. Dzięki pracy w małych grupach
uczymy odnajdywania się w rożnych rolach społecznych. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności i
troski o drugiego człowieka. Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnych. Poprzez akcje
społeczne i charytatywne pokazujemy, jak być otwartym na innych ludzi i w jaki sposób można
bezinteresownie pomagać potrzebującym. Zasadnicze cechy harcerskiej postawy, to służba, praca nad
sobą, odwaga w działaniu. Główne wartości, które są dla nas drogowskazami, to przyjaźń, braterstwo,
tolerancja, współpraca, wzajemna akceptacja i zaufanie. Jesteśmy świadomi, że priorytety i kierunki
naszych działań muszą odpowiadać zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom współczesnej
młodzieży. Wciąż dostosowujemy programy wychowawcze do realizacji naszych celów statutowych,
z myślą o przyszłości, pamiętając o przeszłości, szukając inspiracji w działaniach społecznych.
Harcerskie wychowanie przygotowuje młodych ludzi do aktywności obywatelskiej, do uczestnictwa w
dynamicznie zmieniającym się rzeczywistości. Gotowość do działania, umiejętność szybkiego
podejmowania decyzji, wykazywanie się wiedzą, inicjatywą, otwartością i spontanicznością pomagają
w adaptacji w nowym miejscu nauki czy pracy, gdyż harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy
wykazują się większą niż inni ludzie empatią, odwagą, odpowiedzialnością, solidarnością, tolerancją,
chęcią realizacji nowych zadań oraz podejmowania wyzwań i zmieniania świata na lepszy.
Idee braterstwa, służby i pracy nad sobą przyświecają harcerskim działaniom na co dzień.

