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BRATERSTWO – PROPOZYCJE DLA DRUŻYN
Czym jest braterstwo? To jedna z zasad harcerskiego wychowania. Braterstwo powinno byd
widoczne w każdym naszym działaniu. Jego znaczenie powinno byd szersze niż słownikowe definicje
koleżeostwa czy przyjaźni. Harcerskie braterstwo to wyciągnięcie dłoni do każdego człowieka –
nieważne, skąd pochodzi, w jakim mówi języku, czy jest bogaty czy biedny, jaką wyznaje religię, czy
jest ładny czy brzydki, młody czy stary…
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/100lecie/Braterstwo.pdf

PASZPORT DO EUROPY
Celem propozycji jest przygotowanie członków ZHP do świadomego i aktywnego korzystania z
zasad demokracji w życiu swoich społeczności. Naszym „biletem wstępu", właśnie „paszportem" do
wspólnej Europy ma byd, obok bogactwa historycznego i kulturalnego, obok potencjału
gospodarczego — także umiejętnośd aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w demokratycznym
systemie społecznym.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/paszport/Paszport_do_Europy.pdf

OD SAMORZĄDNOŚCI DO DEMOKRACJI
Chcemy byd samorządnym społeczeostwem obywatelskim, tworzonym przez ludzi aktywnych
i odpowiedzialnych. Takimi ludźmi mają byd za kilka lat nasze harcerki i nasi harcerze. Tymczasem już
dziś są potrzebni sobie nawzajem, swoim rówieśnikom, rodzicom i rodzeostwu, w szkole, na osiedlu.
Już teraz muszą przygotowywad się do większych wyzwao, przed którymi staną w przyszłości, nie tak
przecież odległej...
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/demokracja/Od%20samorzadnosci%2
0do%20demokracji.pdf

WODA JEST ŻYCIEM
O tym, że woda jest niezbędna do życia, wiedza prawie wszyscy ludzie. Nieliczni jednak zdają
sobie sprawę z tego, jak ważne jest dla dalszego życia na Ziemi utrzymanie nienaruszonych obiegów
wody oraz jaki każdy z nas ma i może mied w tym udział. Zaproponowany program pokazuje, jak
można i należy postępowad z wodą rozsądnie, aby to bezcenne, niezastąpione źródło wszelkiego życia
na Ziemi mogło spełniad nadal swe odwieczne funkcje.

http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/woda/Tom%20I%20-%20Fakty.pdf
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/woda/tom%20I,%20suplement.doc
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/woda/Tom%20II%20Dzialanie.pdf
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/woda/Woda%20jest%20zyciem.pdf –

NASZA TRASA
Ideą i najważniejszym celem jest ponowne odkrycie tego, co w harcerstwie jest najważniejsze,
czyli wędrówki, pasji odkrywania przyrody, historii i kultury naszej ojczyzny. Zapraszamy do
wytyczania nowych ścieżek i szlaków turystycznych! Pokażmy sobie i światu, że nasze najbliższe
rodzinne strony są pełne niedostrzeganych na co dzieo zabytków, miejsc pamiętnych wydarzeo
historycznych, fascynujących tradycji regionalnej odrębności, śladów historii i kultury mniejszości
narodowych, etnicznych i religijnych, czy wreszcie ciekawostek przyrodniczych.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/odznaki/Nasza-trasa.zhp.pl.doc

POD NAMIOTEM PRAW
Chod pod dokumentami potwierdzającymi prawa dziecka podpisały się prawie wszystkie rządy
świata, to jednak stan ich przestrzegania pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wciąż istnieje
potrzeba ich promocji. Zadaniem każdego drużynowego jest nie tylko przestrzegad praw
przysługujących jego podopiecznym oraz dbad o ich interes, ale właśnie uświadamiad ich w tym
zakresie, pokazywad jak przestrzegad praw innych. Celem propozycji „Pod namiotem praw” jest
propagowanie praw dziecka wśród zuchów, harcerek i harcerzy oraz w ich środowisku.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/lato/Pod%20namiotem%20praw.pdf

MAM SZCZERĄ WOLĘ
Jesteś opiekunem i rzecznikiem spraw dzieci i młodzieży w życiu codziennym, rzecznikiem
wychowania

harcerskiego

–

świadomym

wychowawcą.

Na

Tobie

spoczywa

szczególna

odpowiedzialnośd – odpowiedzialnośd harcerskiego wychowawcy. Przed Tobą bardzo trudne zadanie:
pomoc we wszechstronnym rozwoju, uczenie współpracy i wreszcie – sprawianie, by wartości zawarte
w Prawie i Obietnicy Zucha, Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim były drogowskazem w życiu Twoich
podopiecznych. W materiale znajdziesz w nim wskazówki i pomysły pomagające w kształtowaniu
młodych ludzi w Twojej gromadzie lub drużynie.

http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/PiPH/Mam%20szczera%20wole/MAM%20SZCZERA%
20WOLE%20-%20dla%20zuchow.pdf
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/PiPH/Mam%20szczera%20wole/MAM%20SZCZERA%
20WOLE-%20dla%20harcerzy.pdf
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/PiPH/Mam%20szczera%20wole/MAM%20SZCZERA%
20WOLE-%20dla%20wedrownikow.pdf

ODKRYWCY NIEZNANEGO ŚWIATA
Czy nigdy nie marzyłeś o wyprawie w nieznane, o odkrywaniu tajemnic, o poszukiwaniu
skarbów, o bezkresnych morzach i oceanach? Myślimy, że nadeszła chwila, w której te marzenia
mogą się spełnid. Nieznany Świat to tym razem świat ludzi niepełnosprawnych, którzy są wśród nas.
Podróż, w którą z nami wyruszysz, pozwoli Ci wzbogacid wiedzę i nauczy Cię, że „człowiek jest tyle
wart, ile z siebie może dad innym”.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/odkrywcy/Odkrywcy%20nieznanego%
20swiata.pdf

BARWY PRZYSZŁOŚCI

A. MOJE PRAWA I WOLNOŚCI
Znajdziesz tu podstawowe informacje o jednej z największych na świecie, a działającej także
w Polsce organizacji, zajmującej się ochroną praw człowieka, jaką jest Amnesty International.
Zachęcamy Cię do dalszego zgłębiania tej tematyki oraz działania na rzecz praw człowieka –
indywidualnie lub wspólnie z drużyną.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/files/barwy/moje_prawa_i_wolnosci.pdf
B. NASZ BARWNY ŚWIAT
Wychowanie patriotyczne, obywatelskie i europejskie
Przez realizację zawartych tutaj zadao harcerze staną się bardziej otwarci na świat, świadomi
jego problemów, ale przede wszystkich chętni do twórczego ich rozwiązywania. Nauczą się także
pracowad w grupie i lepiej się poznają.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/barwy/nasz%20barwny%20swiat.pdf
C. MOJE KOLORY - PROPOZYCJA DLA WĘDROWNIKÓW
Jeżeli zajrzałeś do tej książeczki, przypuszczad można, że właśnie jesteś w wieku, kiedy człowiek
próbuje odnaleźd się w dorosłym świecie i budowad swoje własne, dorosłe życie. Bez wątpienia
samodzielnośd ekonomiczna i podjęcie pracy jest głównym wyznacznikiem gotowości do dorosłości.
Proponujemy Ci dwa wyjścia – albo szukaj i znajdź dla siebie odpowiednią pracę, albo sam załóż
firmę. Łatwo się pisze… Łatwo się czyta… oczywiście w realizacji to nie jest takie proste. No, ale
przecież stad Cię na wyczyn – nie jednego już na swoim harcerskim szlaku dokonałeś. Spróbuj raz
jeszcze. Na szlaku najtrudniejszym, bo prowadzącym do Twojego dorosłego życia. Chcemy Ci w tym
pomóc.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/barwy/moje%20kolory.pdf

D. PALETA MOŻLIWOŚCI
Wychowanie ekonomiczne
Dziś potężnym wyzwaniem, przed którym staje młody człowiek, jest samodzielne życie
w świecie dużego bezrobocia, biedy, wyścigu szczurów, ale także życia w świecie, który stwarza duże
możliwości osobom przedsiębiorczym i zaradnym. Tak właśnie powinniśmy wychowywad zuchy,
harcerki i harcerzy PRZEDSIĘBIORCZYCH, ZARADNYCH, UCZCIWYCH.
http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/barwy/paleta%20mozliwosci.pdf

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO
Baza pomysłów dla drużynowych starszoharcerskich i wędrowniczych.
http://propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/phs/Program%20Harcerstwa%20Starszego.
pdf

