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Płock, dnia 3 czerwca 2020 r.
Oświadczenie
Reprezentując środowisko harcerek, harcerzy i instruktorów, będących członkami Związku
Harcerstwa Polskiego (ZHP), działających na terenie Chorągwi Mazowieckiej ZHP, która
obszarem swojego działania obejmuje m.in. Miasto Siedlce i powiat siedlecki - Hufiec ZHP
„Podlasie” Siedlce, niniejszym protestujemy przeciwko łączeniu działalności stowarzyszenia
zwykłego Niezależna Drużyna Harcerska (NDH) z działalnością ZHP. Oświadczamy z całą
stanowczością, że drużyny zrzeszone w NDH nie są w żaden sposób związane funkcjonalnie
z ZHP, a wykorzystywanie przez członków NDH oficjalnego umundurowania ZHP jest
nadużyciem. Taki stan rzeczy może wywoływać u postronnego obserwatora błędne
przekonanie, że jednostki NDH działają jednak w strukturze ZHP, co jest oczywistą
nieprawdą.
ZHP stawia sobie za cel wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży i pozostaje
otwarte na każdego bez względu na płeć, wiek, przekonania czy predyspozycje fizyczne. ZHP
jest organizacją objętą Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jedyną
polską organizacją harcerską należącą do Światowego Stowarzyszenia Ruchu Skautowego
i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek.
Kierując się w swojej pracy wychowawczej Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim
oraz Zobowiązaniem Instruktorskim, które stanowią fundament tej pracy, w działaniach
realizowanych przez instruktorów harcerskich w sposób priorytetowy traktujemy
bezpieczeństwo i zdrowie naszych podopiecznych. To z tych podstaw wynika również zakaz
spożywania alkoholu, obowiązujący podczas harcerskich spotkań i wyjazdów.
Nieodłącznym elementem naszej pracy i starannego procesu szkolenia wychowawców jest
dbałość o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a status organizacji pożytku
publicznego jest gwarantem transparentności finansów naszej organizacji.
Nie możemy pozostać obojętni wobec nadużywania określenia „harcerski”
i wykorzystywania w sposób nieuprawniony ponad stuletniej historii naszej organizacji
i zaufania społecznego do harcerstwa przy okazji podejmowania przez NDH działań
odległych od harcerskich ideałów.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z działalnością ZHP na terenie Miasta Siedlce
i powiatu siedleckiego, pozostajemy do dyspozycji każdego zainteresowanego.
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