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ŚRODOWISKO LOKALNE 

SŁUŻBA
ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

Jeżeli masz jakieś pytania zgłoś się do nas!
Kontakt: Referat Wędrowniczy Chorągwi Podkarpackiej ZHP
podkarpacka@zhp.pl
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WĘDROWNICZA

WSKAZÓWKI DO REALIZACJI DZIAŁAŃ

Akcja ”Harcerska Apteczka” jest skierowana do wędrowników i harce-
rzy starszych z hufców Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Ma charakter 
ciągły. Finansowana jest przez Komendę Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

Głównymi zadaniami zgłoszonego zespołu są umieszczenie apteczki 
(w formie skrzynki) w wiacie lub miejscu odpoczynku na szlaku tury-
stycznym oraz troska o jej stan i wyposażenie.

Działanie to ma wzmacniać wychowawczą rolę służby, co odpowiada 
realizacji Strategii ZHP w obszarze „Odpowiedzialni społecznie”. Pro-
jekt podkreśla jak istotnym narzędziem w rękach drużynowego jest 
służba i jak wielką wagę ma ona w działaniu na rzecz społeczeństwa.

Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach, a jednocze-
śnie promocja wizerunku harcerstwa poprzez wychowanie przez 
służbę.

Hufcowi koordynatorzy akcji zbierają zapotrzebowanie w środowi-
skach i odbierają z komendy chorągwi darmowe pakiety dla swoich 
drużynowych.

• Akcję możesz rozpisać w formie tropu wędrowniczego ze stałą służbą. Mogą 
w niej wziąć udział również drużyny HS.
• Odpowiedz na potrzeby miejsca. Zrób zwiad i wybierz miejsca, w których 
warto, żeby znalazła się harcerska apteczka.
• Określ zadania. Podziel się nimi z patrolem. Wśród nich powinno się znaleźć:
- Uzyskanie zgody na jej zawieszenie od lokalnych władz i komendy hufca.
-- Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w akcji do chorągwi przez formularz. Po 
zgłoszeniu otrzymasz bezpłatnie pakiet Harcerskiej Apteczki, który będziesz 
mógł odebrać w komendzie swojego hufca.
- Zawieszenie apteczki. Można zawiesić dowolną ilość apteczek. Trzeba się 
jednak każdą z nich regularnie opiekować (zaopatrywać).
-- Podział zadań związanych z regularnym uzupełnianiem apteczki wg zapo-
trzebowania zgłoszonego przez formularz, do którego kod znajduje się            
w każdej apteczce.



ZAPLANUJ TROP ZGODNIE 
Z DEWIZĄ WĘDROWNICZĄ

ZGŁOSZENIE 
DO AKCJI

PLANOWANIE 
OCZEKIWANY EFEKT

PLAN

ZWIAD
• Jakie szlaki turystyczne znajdują się w naszej okolicy?
• Jak często są uczęszczane przez turystów?
• Czy znajdują się na nich wiaty/miejsca odpoczynku?

WYJDŹ W ŚWIAT, ZOBACZ POZNANIE 
ANALIZA ŚRODOWISKA

• Jakie działania stoją przed nami?
• Który szlak wybieramy?
• Ile apteczek obejmiemy opieką?
• Jakich zgód potrzebujemy?
• Kto będzie odpowiedziany za poszczególne zadania?

POMYŚL

• Jak zgłosimy się do akcji?
• Jakie narzędzia zabierzemy do pracy?
• Kiedy udamy się w dane miejsca?
• Kto będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie danej apteczki?
• Jak często będziemy sprawdzać czy apteczki nie uległy zniszczeniu?

PODSUMUJ I INSPIRUJ
• Czy osiągnęliśmy cel?
• Jak służba wpłynęła na lokalne środowisko?
• Co czuliśmy w trakcie realizacji służby?
• Jak podzielimy się efektami?

SŁUŻBA

MELDUNEK
ZE SŁUŻBY

MAPA
APTECZEK

POMÓŻ - CZYLI DZIAŁAJ REALIZACJA TROPU


