Zasady przyznawania mian druŜynom wędrowniczek ZHR
(Zatwierdzono rozkazem Naczelniczki Harcerek L. 12/1005 z dnia 01.10.2005 r.)
KATEGORYZACJI NIE PODLEGAJĄ DRUśYNY PRÓBNE.
JEŚLI DRUśYNA SPEŁNIA WYMAGANIA REGULAMINU DRUśYNY ZHR JEST
DRUśYNĄ ZWIĄZKOWĄ. MIANO PRZYZNAJE SIĘ, JEŚLI SPEŁNIA DODATKOWE
WYMAGANIA ZGODNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.
1. Miana przyznawane są wszystkim druŜynom wędrowniczek na następny rok harcerski, a
ich przyznanie stanowi podsumowanie całorocznej pracy druŜyny i druŜynowej.
2. Dla kaŜdej druŜyny przewidziane są trzy rodzaje mian.
Są to:
- druŜyna Ŝółtego płomienia,
- druŜyna pomarańczowego płomienia,
- druŜyna czerwonego płomienia.
3. Celem kategoryzacji jest sprawdzenie, czy w druŜynie realizuje się prawidłowo i we
właściwych warunkach program wychowawczy dla kaŜdej wędrowniczki. A takŜe czy
druŜyna realizuje plan pracy. Warto pamiętać, Ŝe jednym z głównych celów wychowawczych
jest indywidualny kontakt druŜynowej z wędrowniczką. Nie mniej nie moŜemy zaniedbywać
pracy całej druŜyny!
Dla dobrego zweryfikowania poziomu druŜyny konieczna jest przynajmniej jedna wizytacja
w ciągu roku. Podczas wizytacji naleŜy połoŜyć szczególny nacisk na efekty pracy
wychowawczej druŜynowej, a takŜe czy druŜyna ma pole słuŜby i organizuje wędrówki.
Miana nie muszą być zdobywane po kolei, tzn. nowopowstała druŜyna próbna moŜe uzyskać
w roku następnym najwyŜszy rodzaj miana. Zasada ta działa takŜe w drugą stronę. W
szczególnych przypadkach druŜyna ma prawo wnioskować o zmianę przyznanego miana.
Przebieg kategoryzacji:
- początek kategoryzacji wraz z oddaniem planu pracy na nowy rok harcerski
- wizytacja pracy śródrocznej przez referentkę lub hufcową hufca wędrowniczek
- referentka lub hufcowa powinna dąŜyć do zwizytowania obozów lub zimowisk
- po zakończonej akcji letniej druŜynowa podsumowuje z druŜyną rok harcerski. Wnioski
przedstawia hufcowej.
4. Wszystkie miana przyznaje rozkazem Komendantka Chorągwi/Namiestniczka na wniosek
Hufcowych/Komendantek Związków DruŜyn po decyzjach podjętych przez Rady Hufców i
Związków DruŜyn.
5. Komendantka odpowiada za prawidłowe przyznawanie mian druŜynom w swej Chorągwi.
6. Lista druŜyn czerwonego płomienia, za poprzedni rok harcerski, jest ogłaszana przez
Naczelniczkę Harcerek w rozkazie wydawanym z okazji Dnia Polskiej Harcerki.
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* posiada stopień
przewodniczki

* posiada stopień
wędrowniczki

* zdobywa stopień
wędrowniczki

* ma przyboczną
przygotowującą się do
przejęcia druŜyny

* ma ukończony kurs
druŜynowej
wędrowniczek

* prowadzi pracę
indywidualną z
wędrowniczkami

* ma naramiennik
wędrowniczy
* posiada swoje
zwyczaje
* posiada
zatwierdzony przez
hufcową roczny plan
pracy
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* utrzymuje kontakt z
rodzicami,
przyjaciółmi druŜyny
* współpracuje z
druŜynami innych
pionów
* uczestniczy w
bieŜącej pracy hufca,
chorągwi
* została pozytywnie
oceniona przez
hufcową/referentkę w
czasie śródrocznej
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* realizuje próbę na
stopień
podharcmistrzyni
* zdobywa stopień
HR
* prowadzi zajęcia,
szkolenia na kursach.
* prowadzi pracę
indywidualną z
wędrowniczkami

* poszukuje wzorca
osobowego inspirującego
pracę druŜyny

* posiada wzorzec
osobowy inspirujący
pracę druŜyny

* posiada zatwierdzony
przez hufcową w terminie
roczny plan pracy i cel
długofalowy w pracy z
druŜyną

* posiada trzyletni
plan perspektywiczny
rozwoju druŜyny

* utrzymuje kontakt z
byłymi wędrowniczkami
z druŜyny
* organizuje akcje
zarobkowe
* podejmuje działania
mające na celu
przechodzenie harcerek
do wędrowniczek
* posiada jednolite
estetyczne
umundurowanie
* uczestniczy w zlotach
wędrowniczek

* utrzymuje kontakt z
środowiskiem (np.
gmina)
* zdobywa fundusze
na swoje potrzeby
* wypracowała system
swobodnego
przechodzenia
harcerek do
wędrowniczek
* uczestniczy w
bieŜącej pracy
Organizacji

* ma dostęp do
sprzętu biwakowego,
WYPOSAśENIE prawidłowo go
przechowuje i
konserwuje

* ma dostęp do sprzętu
biwakowego
pozwalającego na
zorganizowanie obozu
wędrownego, prawidłowo
go przechowuje i
konserwuje.
Systematycznie
kompletuje własny.

* ma dostep do
sprzętu biwakowego
pozwalającego na
zorganizowanie
samodzielnego obozu
wędrownego.
Prawidłowo go
przechowuje i
konserwuje.
Większość sprzetu
naleŜy do druŜyny.
* ma dostęp do
specjalistycznego
sprzętu pozwalającego
na realizację swojej
specjalizacji lub
turystyki
kwalifikowanej.

* w druŜynie
funkcjonuje system
stopni
STOPNIE I
SPRAWNOŚCI

* wędrowniczki
zdobywają
naramiennik

* program pracy druŜyny
jest powiązany z
wymaganiami stopni
zdobywanych przez
wędrowniczki

* wędrowniczki
zdobywają
uprawnienia
państwowe lub
kwalifikacje
zawodowe

* wędrowniczki
zdobywają naramiennik,
te będące w druŜynie
dłuŜej niŜ rok posiadają
go
* wędrowniczki mają
stopnie odpowiednie do
wieku i staŜu
* Kadra DruŜyny
zdobywa kwalifikacje
zawodowe lub
uprawnienia państwowe

SŁUśBA

WĘDRÓWKA

* druŜyna podejmuje
słuŜbę w środowisku

* druŜyna (patrole) pełni
cyklicznie słuŜbę

* wędrowniczki mają
stałe pole słuŜby

* druŜyna
współorganizowała
obóz letni

* druŜyna zorganizowała
obóz letni (minimum
samodzielny programowo
podobóz) z kilkudniową
wędrówką

* druŜyna
zorganizowała
samodzielny
programowo (bardzo
dobrze oceniony przez
wizytację) obóz letni,
wędrowny i wyjazd

*druŜyna zorganizuje
co najmniej jedną
wędrówkę

* druŜyna organizuje

weekendową i rajd

PRAWA I
PRZYWILEJE

wędrówki śródroczne w
zimowy
róŜnych porach roku
(minimum dwa wyjazdy
* druŜyna korzysta z
weekendowe + dwa rajdy) róŜnych form
obozowania i
wędrówek np. obóz
zagraniczny,
wędrowny, kolarski,
konny, spływ
kajakowy) lub posiada
swoją specjalizację

* ma prawo
* ma prawo
reprezentowania hufca reprezentowania
Chorągwi

* ma prawo
reprezentowania
Chorągwi i
Organizacji

