Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Người Trưởng
1- ÐỊNH NGHĨA:
Tuổi tác: Là người lớn theo quy luật xã hội là 18 tuổi trở lên.
Ðịnh nghĩa: Trưởng là người đã tuyên hứa và được huấn luyện, ít nhất qua khóa cơ bản của đơn
vị, phong trào HÐ địa phương sở tại và đang điều hành đoàn hoặc đang đảm nhận một trách vụ HÐ ở
cấp Liên Ðoàn, Ðạo, Châu hay cao hơn...
Trưởng không phải là một chức vụ hay một tước hiệu để phong cho người lớn mà đó là một Trách Vụ,
một trách nhiệm của một việc làm. Khi còn đang làm nhiệm vụ thì gọi là Trưởng, khi hết nhiệm vụ thì gọi
là Cựu Trưởng.
Ghi chú: Khi có một người lớn mới đến với phong trào để giúp các em, nếu chưa hoàn tất phần
huấn luyện cơ bản thì được gọi là Dự Trưởng. Những người dù đã lớn, có sinh hoạt HÐ lúc thiếu thời,
nhưng chưa làm Trưởng bao giờ thì vẫn gọi là Hướng Ðạo Sinh chứ không thể gọi là Trưởng được.
2- VAI TRÒ:
- Là người anh, chị: Trưởng là người anh, chị trong đoàn, tỏ đủ tình thương đến với trẻ, có tinh thần
giúp đỡ và bảo bọc cho các em trong mọi vấn đề.
- Là người bạn: Trưởng là một người bạn tốt của trẻ, thân thiện, tự nhiên và gần gũi với trẻ để các em
không thấy sự cách biệt giữa tuổi tác. Là một người bạn của trẻ thì trẻ mới tâm sự được với mình trong
những khi cần sự giúp đỡ. Ðiều này không có nghĩa là mình quá dễ dãi, lố bịch dễ làm cho trẻ không phục.
- Là người hướng dẫn viên: Trưởng phải được huấn luyện hoặc tự huấn luyện để có đủ khả năng là
một người hướng dẫn cho trẻ trong sinh hoạt hướng đạo. Trẻ mỗi ngày một lớn, Trưởng cũng phải thăng
tiến hơn để giúp cho các em hữu hiệu. Hướng dẫn các em bằng tình cảm và xây dựng kỷ luật tự giác sẽ
giúp cho vai trò của Trưởng hay nói đúng hơn là thiên chức của Trưởng có kết quả hơn.
3- NHIỆM VỤ:
- Lo phần hành chánh cho đơn vị. Giúp huấn luyện các Dự Trưởng.
- Trưởng có trách nhiệm với đoàn về các mặt tinh thần, hoạt động và kết quả sinh hoạt của đoàn.
- Tạo chương trình sinh hoạt đều đặn, tích cực và đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ trong đoàn.
- Nâng cao tinh thần Hướng Ðạo cho tất cả mọi thành viên trong đoàn. Bạn cố gắng hết sức để
làm người tiêu biểu, tích cực trong mọi sinh hoạt, và có lẽ là người hy sinh nhiều thì giờ và công sức hơn
các đoàn sinh. Trưởng luôn tạo nguồn thông cảm, nhiệt tâm và xứng đáng trong vai trò hướng dẫn trẻ của
mình.

Trách Nhiệm Trong Ðoàn
Trong sinh hoạt của một đoàn HÐ cần nên phân biệt một số trách nhiệm để phần điều hành và sinh
hoạt đoàn đạt kết quả cũng như tạo cơ hội cho các em tư biết lãnh đạo. Chúng ta có thể tạm chia ra các
phần như sau:
Ngành Ấu (Sói Con & Chim Non):
a- Trưởng: Có trách nhiệm điều hành và hướng đẫn các sinh hoạt đoàn.
b- Các em: Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của Trưởng.
Ngành Thiếu:
a- Trưởng: Có trách nhiệm vừa điều hành vừa đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn các em trong điều
hành và sinh hoạt đoàn. Theo dõi và giúp đỡ sinh hoạt của các em.
b- Các em: Phần lớn là tự điều hành sinh hoạt đơn vị mình (theo phương pháp hàng đội). Khi cần
sự giúp đỡ, các em sẽ tham khảo với trưởng.
Ngành Thanh và Tráng:
a- Trưởng: Phần lớn là trách nhiệm cố vấn.
b- Thanh, Tráng sinh: Tự điều hành đơn vị. Tham khảo với Trưởng khi cần.
(Bạn chưa có một đoàn Hướng Ðạo thực sự nếu bạn không áp dụng phương pháp hàng đội. BP)

