Jubileuszowa odznaka
wędrownictwa
W 2018 roku minęło 100 lat, odkąd wędrowniczy płomień płonie w Polsce i zapala kolejne osoby do działania, zaś nadchodzący rok to 15. rocznica wprowadzenia metodyki wędrowniczej do naszej organizacji. Zwieńczeniem tych jubileuszy będzie tegoroczna Wędrownicza Watra, odbywająca się w 20-lecie rozpoczęcia tego
projektu.
Na początku drugiego stulecia chcemy zachęcić Was do codziennego wychodzenia w świat, działalności na
rzecz społeczeństwa oraz dzielenia się tą pozytywną energią, jaką niesie ze sobą wędrownicza watra. To niepowtarzalna okazja, aby na nowo zainicjowane lub codzienne działania uczcić Jubileuszową odznaką wędrownictwa, do czego serdecznie Was zapraszamy!

1. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Wędrowniczy WWM GK ZHP.
2. Odznakę mogą zdobywać wszyscy członkowie i członkinie ZHP w wieku wędrowniczym (16-21 lat)
zrzeszeni w drużynach wędrowniczych i kręgach akademickich oraz instruktorzy i instruktorki pracujący
z metodyką wędrowniczą (drużynowi i drużynowe wędrownicze, namiestnicy i namiestniczki wędrownicze, członkowie i członkinie referatów wędrowniczych i innych zespołów ściśle związanych ze wsparciem
drużyn wędrowniczych).
3. Odznaka jest jubileuszowa, co oznacza, że nie będzie możliwości zdobycia jej w terminie innym niż
podanym w niniejszym regulaminie (pkt. 10).
4. Zgłoszenia chętnych jednostek dokonuje drużynowy/drużynowa lub szef/szefowa patrolu poprzez
formularz zgłoszeniowy, instruktorzy/instruktorki dokonują zgłoszenia indywidualnie.
5. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza:
http://bit.ly/formularz-jow-2019
6. Każde wysłane zgłoszenie jest weryfikowane a zadania są zatwierdzane do realizacji. Informacja zwrotna zostanie przesłana drogą mailową.
7. Po realizacji zadań należy wysłać meldunek w formie elektronicznej na adres wedrownicy@zhp.pl.
Właściwy meldunek powinien zawierać opis przedsięwzięć oraz zdjęcia przedstawiające ich realizację.
Niezbędne są również informacje nt. jednostki, jej szefa oraz imienna lista członków, którzy zdobywali
odznakę.
8. Weryfikacją złożonych meldunków zajmie się Kapituła odznaki powołana rozkazem Naczelniczki ZHP.
9. Uroczyste wręczenie odznak nastąpi podczas zlotu Wędrownicza Watra 2019. Jednostki i instruktorzy/instruktorki nie biorące udziału w Wędrowniczej Watrze 2019 otrzymają swoje odznaki drogą pocztową.
10. Terminy:
31 stycznia 2019 roku – termin końcowy nadsyłania zgłoszeń jednostek i instruktorów/instruktorek
15 lipca 2019 roku – termin końcowy przesłania meldunków
28 sierpnia 2019 roku – ogłoszenie listy jednostek oraz instruktorów i instruktorek, którzy zdobyli
odznakę
11. Zadania do wykonania dla jednostek w ramach zdobywania odznaki:
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a. Wykonanie pożytecznej służby na rzecz środowiska lokalnego.
Jednym z fundamentów harcerstwa jest służba, która wędrownikom powinna być szczególnie bliska
w codziennym działaniu. Wyjdź w świat, popatrz, pomyśl, działaj, czyli zrób coś, aby zostawić świat
lepszym niż go zastałeś/zastałaś. Dla Waszej inspiracji i odpowiedniego przygotowania skorzystajcie
z poradnika służby, który znajdziecie tutaj: http://cbp.zhp.pl/poradniki/poradnik-sluzby/
b. Udział lub współorganizacja przedsięwzięcia z innymi drużynami wędrowniczymi.
W myśl, że człowiekowi do szczęścia potrzebny jest drugi człowiek zachęcamy Was do spotkania
z innymi wędrownikami na harcerskim szlaku. Wymieńcie się doświadczeniami, zróbcie razem coś
wartościowego, budujcie wspomnienia i wymieniajcie kontaktami.
c. Zorganizowanie zbiórki dotyczącej świadomości obywatelskiej oraz wpływie działalności ZHP na
kształtowanie postaw obywatelskich członków i instruktorów Związku.
Każdy i każda z Was może kiedyś zostać Prezydentem RP! Żeby się do tego dobrze przygotować trzeba wiedzieć, jaki wpływ Wy jako obywatele i obywatelki RP macie na nasze państwo. Przecież wszyscy
chcemy, by nasza organizacja wychowywała świadomych obywateli.
d. Odbycie wędrówki całą jednostką.
Wędrownik, czy wędrowniczka, którzy nie wędrują? Absolutnie niedopuszczalne! Wybierzcie się
wspólnie na wędrówkę. Może to być całodzienna wędrówka brzegiem plaży, aby napawać się szumem
morza i swoją obecnością albo tygodniowa górska wyprawa, która pozwoli Wam się sprawdzić w najtrudniejszych warunkach. To od Was zależy, w która stronę postawicie pierwszy krok.
12. Zadania do wykonania dla instruktorów i instruktorek w ramach zdobywania odznaki:
a. Przeprowadzenie zbiórki bądź warsztatów dla wędrowników i wędrowniczek mających na celu podniesienie poziomu wiedzy/umiejętności uczestników z zakresu metodyki wędrowniczej.
Jako metodyk/metodyczka wędrownicza zapewne przeszedłeś/przeszłaś długą drogę doskonalenia
swoich umiejętności i zdobywania wiedzy. Twoim zadaniem jako instruktora/instruktorki jest rozwijanie naszej organizacji, ale również dzielenie się pozyskaną wiedzą. Spraw, aby Twoja wiedza i umiejętności pomogły rozniecić wędrowniczy płomień w środowisku Twojego działania.
b. Wykonanie pożytecznej służby na rzecz środowiska lokalnego.
Zadaniem każdego instruktora/instruktorki wędrowniczej jest dawać przykład własną osobą. A jak
lepiej przekonać wędrowników i wędrowniczki do pełnienia służby jeśli nie samemu/samej ją pełniąc?
I nie mówimy tu o naszej codziennej pracy wychowawczej, ale o służbie na zewnątrz organizacji.
c. Podniesienie swoich kompetencji z wybranej dziedziny (niekoniecznie harcerskiej).
Każdy i każda z nas kiedyś wypowiadał te słowa przy harcerskim ogniu: “Będę (...) pracować nad sobą,
pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.” Toczący się kamień nie obrasta mchem, więc już dziś pokaż
harcerskiej braci wokół siebie, że samorozwój jest wpisany w bycie instruktorem i instruktorką ZHP.
Wędrownik jest aktywny, inicjuje działania, podejmuje odpowiedzialność. To człowiek wrażliwy na otaczających go ludzi, patrzący szerzej i widzący więcej. Wędrownik to zaangażowany członek społeczności lokalnej.
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