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3 listopad 2020
Drogie Druhny!
Piszę dziś w sprawie rocznej rejestracji. Formularz w tym roku jest zasadniczo ten sam, co rok temu.
Przypominam, że Druhna Naczelniczka prosi, aby Druhny odpowiedziały na wszystkie pytania. W
tym roku, w związku z nadchodzącymi zmianami regulaminowymi Związku, Naczelniczka będzie
zatwierdzała osobno te rejestracje, które wpłyną w terminie od tych, które są spóźnione. Niestety,
instruktorki, których rejestracje są zaliczone po terminie, nie będą uważane jako dopełnienie
obowiązków w terminie, a w związku z tym nie będzie przysługiwało im prawo uczestniczenia w
konferencjach ani Zjazdach. Zatem bardzo usilnie proszę, żeby Druhny rejestrowały się w terminie!
Jest to tak samo ważne dla Was, jak dla całego Związku.
Pragnę przypomnieć, że pytanie odn. sprawdzianu przeszłości i niekaralności odnosi się jedynie do
sprawdzianu zrobionego przez naszą firmę ubezpieczeniową. Jak Druhny wiedzą, sprawdzian
przeszłości jest teraz wymagany przez ubezpieczenie Okręgu, a ponad to obecnie jest wymagany w
naszym Związku. Rozumiem, że niejedna z Was już coś podobnego przechodziła w pracy, nie raz ze
znacznie wyższymi wymaganiami i że zapewne, mogłybyście się tym wykazać. Ale, dla naszych
potrzeb organizacyjnych wymagane jest nasze sprawdzenie niekaralności a nie to zrobione w innej
firmie. Dla wytłumaczenia, Druhny wchodzą na zabezpieczoną stronę, do której adres jest podany
niżej, i same wypełniają wszystkie informacje. Informacje prywatne takie, jak numer Social Security,
nie są widoczne nikomu innemu poza Druhną i firmą przeprowadzającą sprawdzian. Druhny nie
ponoszą żadnego kosztu za przejście tego sprawdzianu, który jest przeprowadzany raz na trzy lata.
Każda instruktorka ma obowiązek przejścia sprawdzianu, wyjątkiem są instruktorki w wieku powyżej
80 lat nie pracujące z młodzieżą. Instruktorka w górnej granicy wiekowej pracująca z młodzieżą jest
objęta obowiązkiem sprawdzenia niekaralności. Proszę zrozumieć, że ten wymóg mało różni się od
wymagań osób pracujących w budynkach archidiecezjalnych. To wymaganie chroni nas wszystkich i
zabezpiecza organizację. Rejestracje instruktorek, które nie spełniły wymagania sprawdzenia
niekaralności, nie będą zatwierdzone.
W zeszłym roku minął okres pierwszych trzech lat od początku sprawdzania przeszłości i
niekaralności. Jednak, ze względu na pandemię, Referentka ds. niekaralności nie wysyłała
przypomnień elektronicznie tym instruktorkom, które od połowy marca b.r. powinny były ponownie
sprawdzić przeszłość. Cały proces sprawdzania przeszłości i niekaralności był zatrzymany do końca
tego roku kalendarzowego. Referentka ds. niekaralności pracuje blisko z resztą komitetu
ds. niekaralności, by sprawdzić czy firmy ubezpieczeniowe mogą ponownie przeprowadzać
sprawdziany. Referentka zatem prześle zawiadomienia do tych instruktorek, które powinny zrobić

ponownie sprawdzian, kiedy będzie wszystko postanowione. Uwaga: Przypominam, że zgodnie z
postanowieniem Zarządu Okręgu osoby, które niepotrzebnie wtórnie przechodzą sprawdzian
przeszłości, otrzymają rachunek za koszt wtórnego sprawdzianu.
Wykorzystuję okazję do szybkiego wytłumaczenia składki rocznej i pogłównego. Składka dzieli się
na pogłówne, które jest dzielone pomiędzy Chorągwią, Okręgiem, Główną Kwaterą i Naczelnictwem,
i składką, która pokrywa koszt ubezpieczenia starszyzny i koszty administracyjne. Samo
ubezpieczenie kosztuje prawie $30 od osoby, więc bardzo proszę, aby każda z nas pokryła
przynajmniej tą sumę. Może wśród nas być kilka instruktorek, dla których pełna składka jest trudna
do zapłacenia. Zostawiamy więc na arkuszu rejestracyjnym możliwość zwolnienia ze składki, ale
bardzo proszę wziąć pod uwagę fakty wyżej wymienione. Jak w ubiegłym roku, składkę można
zapłacić czekiem i odesłać na adres podany na arkuszu rejestracyjnym lub przez PayPal na witrynie
Chorągwi. Na dole strony głównej Chorągwi należy pocisnąć guzik „Przekaż darowiznę” i wybrać
sumę, którą się wpłaca na rejestrację. Chorągiew także bada możliwość opłacania składki przez
Venmo. W obecnej chwili taka możliwość jeszcze nie została uruchomiona. Proszę Druhny o
śledzenie aktualności na witrynie i Instagramie Chorągwi. Arkusz rejestracyjny dalej jednak należy
odesłać na adres podany na drugiej stronie.
Jeszcze parę słów o „Węzełku”. Węzełek, który w wersji elektronicznej dotychczas był dostępny
ogólnie na witrynie Głównej Kwatery, będzie dostępny na innej zabezpieczonej stronie tylko pod
hasłem. Zatem zachęcam, aby Druhny uwzględniły prenumeratę „Węzełka”, gdyż dostęp do niego
będzie ograniczony. Jest to szczególnie ważne dla wszystkich podharcmistrzyń i harcmistrzyń, które
według Regulaminu Organizacji Harcerek, mają obowiązek prenumeraty „Węzełka”. Szczegóły
odnośnie wersji i kosztów prenumeraty są umieszczone na formie rejestracyjnej.
Główna Kwatera zarządziła, że arkusze muszą być przesłane pocztą. Zatem usilnie proszę, by
Druhny sprawdziły przy drukowaniu arkusza, że całość mieści się na tylko dwóch kartkach. Arkusze
są przesyłane do Głównej Kwatery i powinny wyglądać schludnie. Jeżeli Druhny mają z tym trudność
z powodu oprogramowania komputerowego, proszę zwrócić się do Referentki Rejestracji.
Załączamy arkusz rejestracyjny, kopię zrzeczenia od odpowiedzialności w związku z koronawirusem
do podpisania przez te instruktorki, które jeszcze tego nie podpisały oraz informacje odn.
sprawdzianu przeszłości i niekaralności (https://zhpusa.volunteerportal.net). Bardzo proszę
rejestrację odesłać na wskazany adres w terminie. Z pytaniami proszę także zwracać się do
Referentki ds. Rejestracji, na adres beata33@aol.com lub pod numer 773.286.6014.
Czuwaj!
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