
Rusza Kurs Judymowy 2019 

 

Już w weekend 27-29 września 2019 r.  rozpoczyna się II ogólnopolska edycja kursu 

judymowego. Adresatami kursu są osoby, które: 

• ukończyły 25 rok życia, 

• posiadają wykształcenie wyższe  (w szczególnych przypadkach średnie lub wyższe 

niepełne), 

• mieszkają w miejscowości niebędącej ośrodkiem akademickim – takiej, z której 

większość młodych ludzi wyjeżdża na studia zaraz po maturze, 

• posiadają ustabilizowaną pozycję zawodową (bez względu na wykonywany aktualnie 

zawód), 

• posiadają ustabilizowane życie rodzinne, a najlepiej są rodzicami dzieci w wieku 

harcerskim, 

• nie planują w dającej się przewidzieć perspektywie czasu opuszczenia miejsca 

zamieszkania, 

• odczuwają potrzebę zrobienia czegoś pożytecznego, wykraczającego ponad ich 

obowiązki zawodowe, poprzez zaangażowanie się w lokalną działalność społeczną. 

 

Celem kursu jest stworzenie możliwości powstania nowych środowisk harcerskich w 

miejscowościach, gdzie ze względu na migrację młodzieży do ośrodków akademickich, praca 

harcerska rwie się lub dawno temu całkiem się załamała. Doświadczenie ZHR uczy, że w tego 

typu miejscowościach praca harcerska ma szansę być kontynuowana tylko wtedy, gdy na 

miejscu działa osoba w pełni dorosła i będąca w stanie brać na siebie część obowiązków 

organizacyjnych, a przez to stabilizować sytuację lokalnego  środowiska harcerskiego. Jest to 

zatem propozycja dla osób, które chciałyby poświęcić się służbie społecznej polegającej na 

tworzeniu lub choćby tylko wspieraniu harcerstwa w perspektywie kilku następnych lat. 

Jednym słowem kurs jest adresowany dla osób o duszy i o wrażliwości doktora Judyma.     

 

Wszystkie terminy z wyjątkiem pierwszego zjazdu zostaną dopasowane do możliwości 

uczestników. 

 

W wyniku ukończeniu kursu można uzyskać: 

• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metody harcerskiej (dla nauczycieli) 

• Uprawnienia działacza harcerskiego ZHR 

• Zaliczenie kursu instruktorskiego pwd (dla osób, które zdecydują się złożyć 

przyrzeczenie harcerskie i otworzyć próbę instruktorską). 

 

Osoby zainteresowane bliższymi szczegółami proszone są kontakt  pod adresem 

kolaska.kamila@gmail.com, tel. 501-048-068. Tam tez należy nadsyłać ankiety zgłoszeniowe. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września 2019 r. 
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