Załącznik nr 1 do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 50/III/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Odznaki Chorągwianej

Regulamin Odznaki Chorągwianej
Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy
1. Celem zdobywania Odznaki Chorągwianej (nazywanej dalej Odznaką) Chorągwi
Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy (nazywanej dalej Chorągwią) jest
budowanie tożsamości chorągwianej (poczucia przynależności i dumy ze
wspólnego dorobku harcerskiego) poprzez:
1.1. Krzewienie wiedzy o Warszawie i środowiskach lokalnych hufców Chorągwi
i rozwijanie aktywności obywatelskiej (zadanie lub projekt z zakresu poszerzania
wiedzy o Warszawie i własnym hufcu, o wybranych dziedzinach np. historii,
kulturze, demografii, architekturze, zabytkach, bohaterach, wszelkich lokalnych
aktualnych inicjatywach samorządowych i innych).
1.2. Integrację środowisk Chorągwi (rozumiana jako zadanie nawiązujące lub
rozwijające współpracę środowisk z różnych hufców Chorągwi Stołecznej).
1.3. Budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych (rozumiane jako
zadanie=wyzwanie służba na rzecz społeczeństwa lokalnego, a nie działania przy
okazji).
1.4. Udział w imprezie programowej Chorągwi.
2. Warunki zdobywania Odznaki
2.1. Odznaka zdobywana jest zespołowo przez drużynę/gromadę lub ewentualnie
patrol zadaniowy z jednego hufca powołany na czas zdobywania Odznaki.
2.2. Nowi członkowie drużyn/gromad mogą zdobywać odznakę ze swoją
drużyną/gromadą, realizując nowy projekt lub w zespole mieszanym z jednego
szczepu/środowiska.
2.3. Drużyna/gromada przedstawia (w formie elektronicznej lub papierowej) plan
zdobywania Odznaki Zespołowi ds. Odznaki.
2.4. Plan zdobywania Odznaki musi zawierać opis drużyny (w tym lista imienna, data
urodzenia członków zdobywających Odznakę, przydział służbowy), opis minimum
3 zadań, które pozwolą zrealizować wszystkie określone cele, z określeniem
planowanego czasu realizacji.
2.5. Zadania muszą być zaplanowane do wykonania przez wszystkich zgłoszonych
członków jednostki.
2.6. Rekomendowane są działania związane z charakterem drużyny/środowiska.
2.7. Realizacja zdobywania Odznaki rozpoczyna się po zatwierdzeniu planu. Odznaka
jest przyznawania wyłącznie za zadania zrealizowane po zatwierdzeniu planu.
3. Weryfikacja i przyznawanie Odznaki Chorągwianej Chorągwi Stołecznej ZHP
3.1. Weryfikacją Odznaki zajmuje
się
Kapituła Odznaki Chorągwianej,
współpracująca z Zespołem Programowym Chorągwi. Przewodniczącym Kapituły
Odznaki Chorągwianej jest członek Zespołu Programowego Chorągwi. W skład
Kapituły Odznaki Chorągwianej wchodzić mogą instruktorzy ze wszystkich
hufców, po rekomendacji komendanta hufca.
3.2. Podstawą weryfikacji Odznaki jest przedstawienie kroniki w dowolnej formie z:
krótkim opisem realizacji każdego zadania, potwierdzeniem realizacji zadań
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przez wszystkich zgłoszonych członków jednostki, minimum 1 zdjęciem
prezentującym najlepsze działanie/projekt/zadanie, wypisanymi wnioskami
(odnoszącymi się do celów).
Kapituła Odznaki Chorągwianej dokonuje oceny kroniki i realizacji celów.
Przewodniczący Kapituły wnioskuje do Szefa Zespołu Programowego
o przyznanie Odznaki.
Odznakę przyznaje drużynie/gromadzie w rozkazie Komendant Chorągwi –
w szczególnych momentach roku harcerskiego, przed Świętem Chorągwi
1 października oraz w rocznicę nadania Chorągwi Stołecznej imienia 7 maja.
Wręczenie Odznak następuję z rąk komendanta hufca.
Zespół Programowy Chorągwi, wraz z Kapitułą Odznaki Chorągwianej co roku
wybiera projekty, wyróżniające się i najlepiej zrealizowały cele.
Wyróżnienie zostaje wręczone drużynowym podczas apelu Święta Chorągwi
1 października oraz zdjęcia i opisy zostają umieszczone jako inspiracja
na stronie internetowej Chorągwi.

4. Przepisy końcowe
4.1. Zespół Odznaki udostępnia bazę propozycji zadań
metodycznych, stanowiących kierunki i inspirację.
4.2. Chorągiew prowadzi ewidencję przyznanych odznak.
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