Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej
Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 34/2017
z dnia 30 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia planu programowego Hufca na rok 2017/2018.
1. Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP Komenda Hufca przyjmuje plan
programowy Hufca na rok 2017/2018.
2. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się dh. phm. Alicji Janickiej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 6 oddanych głosów 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała

PLAN ZESPOŁU PROGRAMOWEGO NA ROK 2017/2018
1. CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU
Zespół Programowy Hufca Ziemi Gliwickiej to grupa wędrowników i instruktorów odpowiedzialnych za organizację wydarzeń
programowych w Hufcu. Wcześniej działał pod przewodnictwem pwd. Elżbiety Janerki, następnie przejęła go phm. Alicja Janicka, która
zaczęła współpracę z chętnymi osobami w hufcu.
Wszelkie informacje o zespole można znaleźć
http://gliwice.zhp.pl/struktura/zespol-programowy/

na

stronie

internetowej

hufca

w

zakładce

„Zespół

Programowy”

-

2. CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW ZESPOŁU
a. Szef zespołu – phm. Alicja Janicka HR – 23 lata – członek Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, członek kapituły „Lider” działającej
przy RPM „Akademicy”, członek hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Do ZHP należy od 12 lat, w tym 7 lat pracuje z dziećmi.
Ukończony kurs pierwszej pomocy, kurs przewodnikowski, kurs drużynowych zuchowych, kurs podharcmistrzowski, kurs
wychowawców kolonijnych oraz kierowników placówek wypoczynku. Prywatnie studentka I roku studiów magisterskich na
kierunku „Technologia Żywności” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie,
Kontakt – alicja.janicka@gliwice.zhp.pl lub pod numerem telefonu 798-782-884
b. pwd. Klaudia Kotowicz – 20 lat – drużynowa 6 GDW „Tajfun”, w harcerstwie od 13 lat. Ukończone kursy: kurs zastępowych
zorganizowany przez VI szczep „Pangea” (2011), warsztaty da przybocznych „Kino mani” w Hufcu Katowice (2013), kurs
przybocznych organizowany przez 13 GDW (2013), kurs przewodnikowski w Hufcu Ziemi Gliwickiej (2014), kurs pierwszej pomocy
dla przewodników (2014), kurs drużynowych harcerskich w Hufcu Ziemi Gliwickiej (2015), kurs drużynowych wędrowniczych w
Hufcu Beskidzkim (2015), WKPP (2015), Kurs drużynowych starszoharcerskich zorganizowany przez Hufiec Katowice (2016), kurs
wychowawców kolonijnych (2017). Prywatnie studentka kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej.
c. pwd. Joanna Śmieja – 21 lat – drużynowa 4 GDH „Żeremia”, w harcerstwie od 11 lat. Ukończone kursy: przewodnikowski,
drużynowych harcerskich, WKPP. Prywatnie studentka 3 roku na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej,

d. sam. Martyna Jorasz – Rensz – 17 lat – drużynowa 10 GDH „Żagwie”, w harcerstwie od 7 lat; Ukończone kursy: przewodnikowski,
drużynowych harcerskich, WKPP. Prywatnie uczennica klasy maturalnej w IV LO w Gliwicach.
e. sam. Magda Pach – 16 lat – przyboczna w 28 GDH „Stokrotki”, w harcerstwie od 9 lat. Ukończone kursy: przybocznych,
przewodnikowski, WKPP, SKPP. Prywatnie uczennica 2 LO w Gliwicach.
f.

ćw. Bartosz Witek – 16 lat – przyboczny 12 GDHS „Grań” w harcerstwie 7 lat. Ukończony kurs WKPP oraz kurs przybocznych.
Prywatnie uczeń 1 klasy w I LO.

g. ćw. Kamil Szołtysek – 17 lat - przyboczny 16 GDH „Wykrot”, w harcerstwie 7 lat. Ukończony kurs WKPP, kurs przybocznych, kurs
przewodnikowski. Prywatnie uczeń 2 klasy Technikum TEB Edukacja o profilu informatycznym.
h. sam. Emilia Kiełtyka - 16 lat – przyboczna w 28 GDH „Stokrotki”, w harcerstwie od 7 lat. Ukończone kursy: przybocznych. Prywatnie
uczennica 1 LO w Gliwicach na profilu ekonomiczno-językowym.
i.

dh. Julia Kożuch – 17 lat – przyboczna w 6 GDW „Tajfn”, w harcerstwie od 4 lat. Prywatnie uczennica 3 klasy Szkoły z Charakterem
im. Edith Stein.

3. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
phm. Alicja Janicka – koordynacja działania zespołu programowego. Pomoc i wsparcie merytoryczne zespołu. Kontakt z Komendą Hufca.
Reprezentowanie zespołu na odprawach drużynowych, moderowanie zakładki zespołu na stronie hufca. Tworzenie prezentacji
i przedstawianie ich na odprawach hufca. Koordynacja wybranych przedsięwzięć hufca, nadzór nad wydarzeniami organizowanymi przez
pozostałych członków zespołu,
pwd. Klaudia Kotowicz – koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca, koordynacja zbiórek dla pionu wędrowniczego w hufcu, realizacja
współzawodnictwa drużyn - zaplanowanie punktacji, sposobu weryfikowania zadań, zliczania punktów i przyznawania zdobytych przez
drużyny miejsc,
pwd. Joanna Śmieja - koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca,
sam. Martyna Jorasz – Rensz - koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca, realizacja współzawodnictwa drużyn - zaplanowanie
punktacji, sposobu weryfikowania zadań, zliczania punktów i przyznawania zdobytych przez drużyny miejsc,
sam. Magda Pach - koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca,
ćw. Bartosz Witek - koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca,
ćw. Kamil Szołtysek - koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca,
sam. Emilia Kiełtyka - koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca, zbieranie informacji na temat wydarzeń, rajdów i propozycji
programowych. Rozsyłanie e-maili do drużynowych,
dh. Julia Kożuch - koordynacja wybranych przedsięwzięć Hufca, tworzenie info-grafik - planowanie wyglądu grafiki i jej kwestie
merytoryczne.
4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA POSZCZEGÓLNE PIONY METODYCZNE
Pion
ZUCHOWY
HARCERSKI
STARSZOHARCERSKI
WĘDROWNICZY

Osoba przypisana do danego pionu
Ala Janicka
Emilia Kiełtyka, Martyna Jorasz – Rensz, Magda Pach, Joanna Śmieja
Bartek Witek, Kamil Szołtysek, Joanna Śmieja
Julia Kożuch, Klaudia Kotowicz

5. ANALIZA SWOT
SŁABE STRONY
- nowy zespół nie posiada doświadczenia w pracy na poziomie
hufca
- mała liczba osób w zespole jest instruktorem ZHP (przewaga
wędrowników)
- tylko jedna osoba w zespole zna się na metodyce zuchowej
- wśród członków zespołu brak osoby posiadającej odznakę kadry
programowej
- mała ilość odbytych przez członków zespołu kursów i warsztatów
programowych
- nie wszyscy członkowie zespołu mieszkają w Gliwicach
- członkowie zespołu mają niewiele czasu spotkania w pełnym
składzie

MOCNE STRONY
- doświadczony programowo przewodniczący zespołu
- młody, chętny do pracy zespół
- członkowie zespołu programowego pochodzą z różnych
środowisk
- niektórzy członkowie zespołu pełnią funkcje w kadrze drużyn,
dzięki czemu znają potrzeby drużyn

ZAGROŻENIA
SZANSE
- przerost pomysłów nad czasem na ich realizację
- wsparcie ze strony Komendy Hufca
- brak czasu na zrealizowanie wszystkich planów
- szef zespołu wzbudza zaufanie w Hufcu
- brak dobrego zorganizowania zespołu, co utrudnić może sprawne - różnorodny teren działania Hufca – miasto, lasy, pola, obecność
działanie
obiektów sportowych oraz kulturalnych
- możliwość współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
działającymi w Gliwicach
- dobry kontakt z drużynowymi i kreowanie trafnych komunikatów
do kadr drużyn w hufcu
- wyrobienie swoich stałych funkcji w zespole
- pozyskiwanie środków finansowych z grantów

6. CELE I ZAMIERZENIA
Cele

Zamierzenia

Organizacja i nadzór nad programowymi przedsięwzięciami
hufca

- zostanie zorganizowana przynajmniej jedna impreza programowa na miesiąc
- zespół programowy zostanie zaangażowany w organizację rajdu w kwietniu (min 50% zespołu)
- zorganizowane zostaną warsztaty programowe dla instruktorów
- zostanie utworzona punktacja drużyn,
- utworzony zostanie system weryfikacji punktów,
- współzawodnictwo będzie koordynowane przez 2 wyznaczone przez Zespół osoby,
- weryfikacja punktów odbędzie się raz na miesiąc.
- na odprawach drużynowych przedstawiane będą zarówno stare jak i nowe propozycje
programowe,
- raz w miesiącu wysyłane będą informacje na skrzynki mailowe dotyczące propozycji,
- za pracowanie z propozycjami programowymi na zbiórkach będą przydzielane większe punkty
w ramach współzawodnictwa,
- na każdej odprawie drużynowych przedstawiane będą organizowane w najbliższym czasie rajdy,
- raz w miesiącu wysyłane będą informacje na skrzynki mailowe dotyczące organizowanych
rajdów
- za wyjazdy na ogólnopolskie imprezy na będą przydzielane większe punkty za
współzawodnictwo,
- na zlot ZHP 201Z pojedzie min 40 osób z Hufca,
- raz na kwartał zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne kadry Hufca (instruktorzy, osoby
pełniące funkcje instruktorskie oraz przyboczni),
- odbędzie się wspólna wigilia instruktorska (min 50 % drużynowych i instruktorów weźmie w niej
udział)
- na podstronie Zespołu pojawią się aktualne informacje – przewodniczący, skład, plan zespołu
programowego,
- zostanie zaktualizowana zakładka „materiały dla drużynowych” – poprzez podzielenie jej na
materiały programowe oraz kształceniowe,
- raz w miesiącu, na podstronie Zespołu pojawi się harmonogram rajdów, które odbędą się
w najbliższym czasie

Organizacja i nadzór nad współzawodnictwem drużyn w
Hufcu
Promowanie wśród drużynowych propozycji programowych
GK ZHP i Chorągwi ZHP,

Promowanie
wśród
drużynowych
programowych GK ZHP i Chorągwi ZHP

przedsięwzięć

Budowanie wspólnoty instruktorskiej wśród instruktorów

Rewitalizacja zakładki Zespołu na stronie Hufca

7. HARMONOGRAM
(*Z- ZUCHY, H – HARCERZE, HS - HARCERZE STARSI, W – WĘDROWNICY, I – INSTRUKTORZY, C - OSOBY NIEZRZESZONE)

Data

Nazwa
przedsięwzięcia

Opis

Przeznaczenie*

Osoba
odpowiedzialna

Wrzesień
2017

Harcerski Start –
wyrusz na przygodę

Piknik harcerski
zorganizowany w ramach
Festiwalu Entuzjazmów
Sektora Trzeciego „FEST”

Z / H / HS / W / I / C

phm. Alicja Janicka

„No to strzelamy!”

Instruktorskie wyjście na
zajęcia z paintballa

I

phm. Alicja Janicka

Z / H / HS / W /

phm. Alicja Janicka
pwd. Klaudia
Kotowicz
sam. Martyna Jorasz
- Rensz

Październik
2017

Współzawodnictwo

Ogłoszenie regulaminu
współzawodnictwa

Time’s up! – zlot ZHP

1 listopada zamykamy
hufcowe zgłoszenia na ZLOT
ZHP 2018

H / HS / W /

phm. Alicja Janicka

11 listopada

W ramach współzawodnictwa
odbędzie się dodatkowo
punktowane zadanie z okazji
11 listopada

Z / H / HS / W

phm. Alicja Janicka

Spotkajmy się wszyscy
przy wigilijnym stole

Wigilia instruktorska

I

phm. Alicja Janicka

Listopad 2017

Grudzień

Uwagi

do 15
listopada
zgłoszenia do
Chorągwi

2017
„Światło z Betlejem
nową światu da
nadzieję”

Uroczystość przekazania
światełka mieszkańcom na
gliwickim rynku

Z / H / HS / W / I

phm. Alicja Janicka

Czara ognia

Rajd organizowany przez
Szczep „Ignis” w Toszku

H / HS / W

pwd. Jacek Rotkegel
ćw. Damian Musiał

Styczeń 2018

„Świętujemy nowy
rok!”

Wyjazd do Bielska Białej do
Studia Filmów Rysunkowych

Z

phm. Alicja Janicka

Luty 2018

„Wymieńmy się
listami”

Akcja z okazji DMB mająca na
celu integrację drużyn w hufcu

Z / H / HS / W / I

Marzec 2018

„Powitanie wiosny”

Impreza dla pionu
harcerskiego (do ustalenia)

H

Kwiecień
2018

Rajd św. Jerzego

Za część programową rajdu
odpowiedzialny jest zespół.

Z / H / HS / W

phm. Alicja Janicka

Nazwa robocza –
„Poznajemy Gliwice z
Panem Gąsienicą”

Gra miejska dla mieszkańców
Gliwic (dzieci z rodzicami)

C

phm. Alicja Janicka

Zbiórka Polowa
Harcerzy Starszych
HZG

Zbiórka w lesie w okolicach
Gliwic dla wszystkich HSów z
Hufca. W planach ognisko,
leśna gra sprawdzająca
techniki harcerskie

HS

ćw. Bartosz Witek
ćw. Kamil Szołtysek

Apel z okazji zakończenia roku
harcerskiego

Z / H / HS / W

phm. Alicja Janicka

Ognisko instruktorskie (część
oficjalna i nieoficjalna z
kiełbaskami + niespodzianka)

I

phm. Alicja Janicka

Maj 2018

Czerwiec
2018

Do zobaczenia po
wakacjach!

sam. Martyna Jorasz
– Rensz,
ćw. Bartosz Witek
Emilia Kiełtyka
sam. Magda Pach
ćw. Kamil Szołtysek
dh. Julia Kożuch

Wymyśleć
formę
przekazania
światełka

ZLOT ZHP 2018

Zlot z okazji 100 lecia
harcerstwa organizowany na
wyspie Sobieszewskiej w
Gdańsku

Wrzesień
2018
Listopad 2018

Sierpień 2018

Grudzień
2018

H / HS / W / I

phm. Alicja Janicka

Harcerski Start!

Gra miejska z okazji
Harcerskiego Startu

H / HS / W / I

ćw. Bartosz Witek
pwd. Klaudia
Kotowicz
phm. Alicja Janicka

Warsztaty
programowe

Warsztaty dla wędrowników i
instruktorów – temat zostanie
podany bliżej terminu

W/I

phm. Alicja Janicka

‘Happy Christmas!”

Wigilia instruktorska

I

phm. Alicja Janicka

Z / H / HS / W / I / C

phm. Alicja Janicka

Wyjazd po BŚP
BŚP

Uroczystość przekazania
światełka mieszkańcom na
gliwickim rynku

