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Załącznik nr 2  

 Omówienie wybranych programów edukacyjnych, kampanii i narzędzi 

oferowanych przez WAGGGS i WOSM. 

 

Action on Body Confidence (ABC) – program WAGGGS dotyczący akceptacji własnego ciała 

wykorzystujący elementy rzecznictwa.  Program uczy jak zaplanować i przeprowadzić kampanię, 

projekt oraz w jaki sposób mówić o akceptacji własnego ciała, siebie, co przekłada się na wzrost 

poczucia własnego wartości. Program kierowany jest do osób między 7 a 25 rokiem życia.  

Na zakończenie każda osoba, która zrealizowała program otrzymuje plakietkę.  

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/action-body-confidence/ 

 

Być liderką, być liderem. Leadership: 110 lat przygody – to propozycja WAGGGS stworzona  

z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2019. Tegoroczna propozycja koncentruje się wokół tematu 

przywództwa oraz nowego modelu liderskiego WAGGGS i w formie gry pozwala się z nim zapoznać 

i przećwiczyć. Propozycja upamiętnia pierwsze liderki, które pragnęły, by powstał ruch skautowy 

dla dziewcząt oraz wszystkie skautki, które stały się liderkami w ruchu skautowym na przestrzeni 

wieków.  Gra zabiera nas w podróż w czasie, podczas której zbieramy karty z wypisanymi dobrymi 

praktykami liderek i liderów i kończy się zadaniem, w którym każdy z zespołów „buduje” swojego 

inspirującego lidera.  Program został przetłumaczony na język polski i jest szeroko promowany jako 

ogólnozwiązkowa propozycja na Dzień Myśli Braterskiej. 

ZHP: http://cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-mysli-braterskiej-2019-byc-liderka-byc-liderem/ 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals, Global Goals) – to cele 

i zadania wynikające z Agendy 2030 przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Dokładna nazwa dokumentu to „Przekształcamy nasz świat: 

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Określa on program działań w zakresie 17 

obszarów, w których zauważane są problemy mogące mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie 

każdego człowieka i świata globalnie. Wśród celów tych wymienić można działania na rzecz 

środowiska, ochrony klimatu, równości płci, dostępności do edukacji oraz przeciwdziałania biedzie. 

Do realizacji CZR przystępują organizacje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa. WAGGGS i WOSM 

proponują narzędzia i kampanie, które wprost realizują lub wyposażają w wiedzę i inspiracje oraz 

wspierają Organizacje Członkowskie w realizacji CZR.  

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/action-body-confidence/
http://cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-mysli-braterskiej-2019-byc-liderka-byc-liderem/
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WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/sustainable-development-goals/ 

WOSM: https://sdgs.scout.org/ 

 

Dobrze być sobą (Free Being Me) – program WAGGGS, który dedykowany jest zuchom, harcerkom 

i harcerzom w wieku 7-14 lat. Program przygotowany jest w dwóch wersjach – dla dziewcząt  

i jednostki koedukacyjnej. Zachęca uczestników do poszukiwania idei dotyczących piękna 

i akceptacji swojego ciała. Pokazuje uczestnikom, że nie istnieje tylko jeden sposób bycia 

pięknym, a to, co wewnątrz nas liczy się najbardziej. Działania podejmowane w ramach programu 

rozwijają poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz akceptację i sposób postrzegania siebie 

i innych. Po wykonaniu zadań z propozycji uczestnicy otrzymują plakietkę. Cały program kończy się 

zaplanowaniem przedsięwzięcia dla środowiska lokalnego. Jest to program opracowany  

w partnerstwie z firmą Dove. 

ZHP: https://zhp.pl/dobrze-byc-soba/ 

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/free-being-me/ 

 

Obchody międzynarodowych dni (Przyjaźni, Kobiet, Uchodźcy) - International Days of 

(Friendship, Women, Refugee…) – WAGGGS organizuje oraz przystępuje do kampanii lub 

przygotowuje materiały programowe z okazji świąt międzynarodowych. Wprowadzone przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych dni, mają na celu podkreślenie szczególnej wagi zjawisk oraz 

znaczenia osób, które otaczają nas na co dzień. Opracowane materiały można wykorzystywać 

 w codziennej pracy drużyny lub gromady. 

WAGGGS: 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/international-womens-day/ 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-refugee-day/ 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/International-Day-of-Friendship/ 

 

Odznaka Skautów Świata, OSŚ (Scouts of the World Award, SWA) – jedyne odznaczenie 

przyznawane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM) młodzieży w wieku 15-26 lat. 

Stawia wyzwania wszystkim młodym ludziom (skautom i młodzieży niezrzeszonej), aby zastanowili 

się nad problemami świata i spróbowali rozwiązywać je w swoim środowisku lokalnym. Zdobywanie 

odznaki składa się z trzech etapów: odkrycie OSŚ (eksploracja i reakcja), służba OSŚ (podjęcie 

działania), dołączenie do społeczności OSŚ.  

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/sustainable-development-goals/
https://sdgs.scout.org/
https://zhp.pl/dobrze-byc-soba/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/free-being-me/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/international-womens-day/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-refugee-day/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/International-Day-of-Friendship/
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ZHP: https://zhp.pl/swa/ 

WOSM: https://www.scout.org/SWAward 

 

Posłańcy Pokoju (Messengers of Peace) – to program grantowy realizowany przez WOSM, który ma 

na celu inspirowanie młodych ludzi do dokonywania zmian i wspieranie ich w czynnej służbie na 

rzecz społeczności lokalnej działając w myśl idei posłannictwa pokoju.   

Każde podejmowane przez skautów działanie, niezależnie od skali, które wiąże się z poprawą 

bezpieczeństwa czy pozytywną zmianą warunków bytowych lub zdrowotnych części społeczeństwa 

wpisuje się w ideę posłannictwa pokoju. Służba może dotyczyć pracy z uchodźcami, szybkiego 

reagowania w przypadku katastrofy, środowiska naturalnego, lokalnych grup społecznych i relacji 

między ludźmi. Celem programu jest również to by realizowane przedsięwzięcia były przykładem 

 i inspiracją dla kolejnych osób. 

WOSM: https://www.scout.org/messengersofpeace 

 

Propozycje WAGGGS tworzone na Dzień Myśli Braterskiej – pod tym hasłem zebraliśmy wszystkie 

pozostałe propozycje programowe WAGGGS przygotowywane każdego roku z okazji Światowego 

Dnia Myśli Braterskiej. Dzień Myśli Braterskiej posiada swój temat przewodni, w duchu którego 

WAGGGS przygotowuje materiały i propozycje programowe, które pozwalają realizować misję 

kreowania świata praktycznie wykorzystując ideę braterstwa. Propozycje nawiązują do ruchu 

skautingu żeńskiego, organizacji WAGGGS – jej historii, misji, programów edukacyjnych, 

kształcenia liderek i liderów, ośrodków skautowych oraz oferty wolontariatu. Każdy materiał 

porusza także temat wyzwań współczesnego świata i skautingu oraz spraw ważnych społecznie, 

często nawiązując do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.  

Propozycje od 2005 roku posiadały następujące myśli przewodnie:  

2005 – Think about food (Pomyśl o jedzeniu)   

2006 –  Think about adolescent health (Pomyśl o zdrowiu nastolatków)                         

2007 – Discover your potential (Odkryj swój potencjał)   

2008 – Think about water (Pomyśl o wodzie)     

2009-2015 – propozycje dotyczące Milenijnych Celów Rozwoju, uchwalonych przez ONZ. 

Nawiązywały do ośmiu celów związanych z warunkami socjalnymi i ekonomicznymi, w których żyją 

ludzie na całym świecie.    

https://zhp.pl/swa/
https://www.scout.org/SWAward
https://www.scout.org/messengersofpeace
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2016 – Connect (Więź)   

2017 – Grow (Wzrost)   

2018 – Impact (Wpływ)   

2019 – Leadership (Przywództwo) 

 

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/ 

ZHP: https://zhp.pl/historia-dmb/ 

 

SCENES, ośrodki skautowe z certyfikatem doskonałości przyrodniczo-ekologicznej (A Scout 

Centre of Excellence for Nature and Environment) – to sieć ośrodków skautowych, które spełniają 

określone zasady i posiadają konkretne cechy, będące przykładem, w jaki sposób można 

minimalizować wpływ działalności człowieka na środowisko. Aby otrzymać miano ośrodka  

z certyfikatem doskonałości przyrodniczo-ekologicznej ośrodek podejmuje długotrwałe 

zobowiązania wobec środowiska naturalnego i wdraża inicjatywy jego ochrony oraz promuje 

zachowania proekologiczne. Obecnie jest to kilkanaście ośrodków na całym świecie, które mają 

cechy SCENE, a w ramach swojej oferty przygotowują dla swoich gości specjalne projekty 

edukacyjne. 

WOSM: https://www.scout.org/scenes 

 

Scouts Go Solar – program Solafrica szwajcarskiej organizacji zajmującej się ochroną klimatu 

stworzony w partnerstwie z WOSM, Greenpeace oraz YUNGA. Pozwala on zbudować świadomość, 

pracować nad swoją wiedza i umiejętnościami związanymi z energią słoneczną i jej 

wykorzystaniem. To program edukacyjny, który ma na celu przygotować liderów w organizacjach 

do poszukiwania, planowania i realizacji przedsięwzięć mających na celu wdrożenie rozwiązań oraz 

edukację w zakresie stosowania energii słonecznej. 

WOSM: https://www.scout.org/scoutsgosolar 

 

Stop przemocy (Stop the Violence) – kampania globalna WAGGGS oraz przewodnik po programie 

edukacyjnym, których celem jest zwiększenie świadomości i przeciwdziałanie przemocy wobec 

dziewcząt i kobiet. Aby ten cel osiągnąć  WAGGGS stworzył akcję edukacyjną skierowaną do 

szerokiej koedukacyjnej grupy odbiorców w różnym wieku. Kluczem do rozwiązania problemu jest 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/
https://zhp.pl/historia-dmb/
https://www.scout.org/scenes
https://www.scout.org/scoutsgosolar
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mówienie o nim, edukowanie młodych ludzi, eliminowanie przyczyn przemocy wobec dziewcząt  

i kobiet oraz odważne bronienie praw człowieka. Materiały przygotowane przez WAGGGS pozwalają 

na kształtowanie wrażliwości i umiejętności rozpoznawania nieprzestrzegania praw człowieka  

i praw kobiet. Program podejmuje temat przemocy, opisuje jej rodzaje oraz sposoby 

przeciwdziałania. Przewodnik po kampanii jest inicjatywą stworzoną w partnerstwie z UN Women. 

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/ 

 

Surf Smart – program edukacyjny stworzony przez WAGGGS, którego celem jest propagowanie 

bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Pokazuje, w jaki sposób skauci i skautki 

mogą właściwie korzystać z dóbr Internetu, unikać niebezpieczeństw i niewłaściwego 

wykorzystywania tego narzędzia oraz szanować swoje prawa i dbać o reputację online.  Program 

podzielony jest na trzy części, w których każda zawiera zadania odpowiednie dla poszczególnych 

grup wiekowych zaprojektowane tak, by uczyć odpowiedzialności i aktywnego kreowania 

bezpiecznego środowiska w Internecie dla siebie i innych.  

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart/ 

 

#TeamGirl – kampania WAGGGS realizowana z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewcząt 

11 października. W ramach obchodów tego dnia WAGGGS przygotowuje propozycje programowe  

i materiały, które mają swój temat przewodni i zwracają uwagę na kwestie związane  

z dziewczętami. W roku 2019 zachęcano do dzielenia się ze światem historiami wyjątkowych  

i przebojowych dziewcząt z naszego otoczenia, naszych rodzin i środowisk. To właśnie z tej okazji 

organizowana była Konferencja instruktorska i harcmistrzowska Kobieta-Skautka-Harcerka. 

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/day-of-the-girl/ 

 

U-Raport – to wspierane przez UNICEF narzędzie badawcze pozwalające na komunikowanie swoich 

opinii przez społeczeństwo z wykorzystaniem mediów społecznościowych i Internetu. Do tego 

narzędzia dołączyć można za pomocą wiadomości SMS, Facebooka lub aplikacji U-Report. Pełni 

również rolę systemu gromadzenia danych, które odpowiednio zanalizowane mogą pozwolić na 

dostrzeżenie i eliminację problemu oraz podjęcie właściwych decyzji przez osoby do tego 

uprawnione. Dzięki jego funkcjonowaniu U-Reporterzy mogą wyrażać swoje opinie i pomysły na 

działania mogące zmienić współczesny świat i kwestie, które są dla nich ważne. Biorą udział w 

ankietach, w których udzielają odpowiedzi na pytania na tematy ważne dla współczesnego świata 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/day-of-the-girl/
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(np. edukacja, zdrowie, życie społeczne). Ma to zwiększyć zaangażowanie obywateli, skautów  

i skautek w kreowanie rzeczywistości i wprowadzanie pozytywnych zmian.  

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/u-report/ 

WOSM: https://www.scout.org/es/ureport 

 

WSEP (The World Scout Environment Programme) - to program WOSM dotyczący środowiska  

i przyrody. Oferuje narzędzia i materiały oraz opisuje propozycje inicjatyw dla wszystkich grup 

wiekowych. Program opiera się na określonym zbiorze zasad dotyczących środowiska naturalnego, 

które stanowią podstawy edukacji środowiskowej w skautingu. Pozwala na kształtowanie postaw 

ekologicznych i inspirowanie do podjęcia działań, które będą miały wpływ na środowisko lokalne  

i globalne. Obejmuje przykłady zadań oraz ulotki informacyjne. 

WOSM: https://www.scout.org/wsep-activities-factsheets 

 

Younga Challenge Badges – propozycje programowe tworzone przy współpracy z agencjami ONZ, 

WAGGGS, WOSM oraz  innymi organizacjami na tematy związane ze środowiskiem, zmianami 

klimatu, bioróżnorodnością, zasobami naturalnymi świata. Wykonanie zadań z propozycji prowadzi 

do zdobycia plakietki. Propozycje mają na celu kształtowanie świadomości i wiedzy oraz 

motywowanie do pracy nad sobą i stawania się inicjatorem zmian w społecznościach lokalnych. 

Mają nie tylko wartość edukacyjną, ale także są skonstruowane w taki sposób, by zawierały 

elementy zabawy i były ciekawe dla odbiorcy. Wśród nich znajdziemy między innymi takie, które 

dotyczą: bioróżnorodności, bezpieczeństwa żywności, zmian klimatu, walki z głodem, energii, 

plastiku, lasów czy wody. Wciąż powstają nowe propozycje tematyczne, które mają edukować  

o wyzwaniach globalnych współczesnego świata i społeczeństwa. 

WAGGGS: https://www.wagggs.org/en/resources/yunga-challenge-badges/ 

WOSM: https://www.scout.org 

 

 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/u-report/
https://www.scout.org/es/ureport
https://www.scout.org/wsep-activities-factsheets
https://www.wagggs.org/en/resources/yunga-challenge-badges/
https://www.scout.org/

