Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2017
z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia planu programowego Hufca na rok 2017
Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP, Komenda Hufca postanawia co następuje:
1. Przyjmuje się plan programowy Hufca na rok 2017, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Wykonanie uchwały powierza się dh. pwd. Elżbiecie Płonce.
4. Uchwała została przyjęta większością głosów.
Na 7 oddanych głosów 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

(—) phm. Patryk Rempała
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PLAN PRACY
ZESPOŁU PROGRAMOWEGO
2017
CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU:
Zespół programowy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej to grupa wędrowników i instruktorów
odpowiedzialnych za realizację hufcowego programu. Praca zespołu opiera się na zasadach
mówiących, że harcerstwo nie może zamykać się do wewnątrz. Harcerski program powinien
rozwiązywać problemy i reagować na zjawiska w życiu społecznym wokół nas.
Powinien rozwiązywać problemy wychowawcze w gromadzie i drużynie. Temu mają służyć
propozycje programowe realizowane w hufcu, chorągwi lub całej organizacji. Wiemy, że działanie
zespołu powinno odbywać się poprzez poprzez właściwe stawianie celów i ich realizowanie.
Pamiętamy, że harcerski program powinien również podejmować służbę na rzecz środowiska
lokalnego, regionu oraz kraju.
CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW ZESPOŁU:
przewodniczący zespołu – pwd. Elżbieta Płonka HO. Przyboczna w 12 Gliwickiej Drużynie Wodnej
Mistral. 22 lata, do ZHP należy od 12 lat. Siedmioletni staż pracy wychowawczej z dziećmi
i młodzieżą. Członek Komendy Hufca ds. programu. Ukończony Kurs Drużynowych Harcerskich,
ukończony kurs przewodnikowski, warsztaty i konferencja GK kadry programowej “Podaj Ręke”
i “INSPiRIADA”, kurs wychowawców wypoczynku. Posiada patent żeglarza jachtowego. Studentka
czwartego roku Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej.
członek zespołu - Maryla Sokołowska. Przyboczna 25 gdh „Szarotki”. 19 lat, do ZHP należy od
12 lat. Ukończony Kurs Przybocznych i Kurs Przewodnikowski. Studentka pierwszego roku
psychologii na Uniwersytecie Śląskim.
członek zespołu – pwd. Joanna Śmieja. Drużynowa 4 GDH “Żeremia”. W ZHP od 10 lat. Ukończone
kursy: przewodnikowski, drużynowych harcerskich, wychowawców wypoczynku, wędrowniczy
pierwszej pomocy. Studentka trzeciego roku Wydziału Matematyki na Politechnice Wrocławskiej.
członek zespołu - Martyna Jorasz-Rensz. Przyboczna 10 GDH “Żagwie”. 17 lat. W ZHP od 5 lat.
Ukończony kurs przewodnikowski,kurs drużynowych harcerskich, kurs pomocnika instruktora
narciarskiego i warsztaty animacji czasu wolnego. Uczennica drugiej klasy IV LO w Gliwicach.
członek zespołu - Kamil Szołtysek. Lat 16, w ZHP od 5 lat. Ukończony kurs przybocznych i kurs
przewodnikowski. Uczeń pierwszej klasy o profilu informatycznym w Teb Edukacja Gliwice.
członek zespołu - Krzysztof Wrzesień.
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PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
- Elżbieta Płonka - koordynacja działania zespołu programowego. Pomoc i wsparcie
merytoryczne zespołu. Kontakt z komendą hufca. Reprezentowanie zespołu na
odprawach drużynowych. Pomoc graficzna w tworzeniu info-grafik umieszczanych na fb
hufca oraz wysyłanych mailowo. Moderowanie zakładki zespołu prog. na stronie hufca,
koordynacja Rajdu Św. Jerzego.
-

Marylka Sokołowska - realizowanie współzawodnictwa drużyn - zaplanowanie punktacji,
sposobu weryfikowania zadań, zliczania punktów i przyznawania zdobytych przez
drużyny miejsc. Tworzenie info-grafik - planowanie wyglądu i kwestie merytoryczne.

-

Martyna Jorasz-Rensz - Tworzenie info-grafik - planowanie wyglądu grafiki i jej kwestie
merytoryczne. Utworzenie konta pocztowego z hufcową domeną. Zbieranie informacji
na temat wydarzeń, rajdów i propozycji programowych.
Rozsyłanie e-maili do
drużynowych, odbieranie poczty. Organizacja trasy na Rajdzie Św. Jerzego.

-

Joanna Śmieja - realizowanie współzawodnictwa drużyn - zaplanowanie punktacji,
sposobu weryfikowania zadań, zliczania punktów i przyznawania zdobytych przez
drużyny miejsc. Organizacja trasy na Rajdzie Św. Jerzego.

-

Krzysztof Wrzesień - Tworzenie prezentacji i prostych memów prezentowanych podczas
odpraw drużynowych. Zbieranie informacji na temat wydarzeń, rajdów i propozycji
programowych. Rozsyłanie e-maili do drużynowych, odbieranie poczty.

-

Kamil Szołtysek - Tworzenie prezentacji i prostych memów prezentowanych podczas
odpraw drużynowych. Utworzenie i moderowanie zakładki zespołu prog. na stronie hufca.
Pomoc informatyczna w tworzeniu ankiety współzawodnictwa drużyn. Organizacja trasy
na Rajdzie Św. Jerzego.
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ANALIZA SWOT:
SŁABE STRONY
-

nowy zespół nie posiada doświadczenia
w pracy na poziomie hufca
większość wydarzeń organizowana jest
po raz pierwszy
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

ZAGROŻENIA
-

brak regularnych spotkań zespołu
brak zaufania drużynowych do nowego
zespołu
zaburzenia w komunikacji pomiędzy
członkami zespołu
przerost pomysłów nad czasem na ich
realizację
brak czasu na zrealizowanie wszystkich
planów
brak dobrego zorganizowania zespołu,
co utrudnić może sprawne działanie

MOCNE STRONY
- chętny do pracy, kreatywny zespół
- członkowie zespołu programowego
pochodzą z różnych środowisk (brak
hermetyczności, więcej pomysłów i
doświadczeń)
- różny poziom wieku i długości czasu
organizowania programu przez członków
zespołu - różnorodność pomysłów i
doświadczeń
- różnorodny teren działania hufca: miasto,
lasy, bliskość terenów wiejskich; bliskość
obiektów sportowych (np. lodowisko); dobre
możliwości komunikacyjne między częściami
miasta
- bliskość (w sensie lokalizacji) do różnych
organizacji i stowarzyszeń - wiele możliwości
współpracy
- niektórzy członkowie zespołu pełnią funkcje
w kadrze drużyn, dzięki czemu mają
doświadczenie w pracy z programem
SZANSE
- wsparcie ze strony komendy hufca
- dobra organizacja i zgranie zespołu
- różnorodne podejście, członków zespołu, do
rozwiązywania problemów
- realizowanie ciekawego i zróżnicowanego
tematycznie programu hufca
- wykorzystanie potencjału obszaru działania
hufca - realizacja programu w terenie
- nawiązanie kontaktu z organizacjami
pozarządowymi, co ułatwi organizację
ciekawych wydarzeń programowych
- dobry kontakt z drużynowymi i kreowanie
trafnych komunikatów do kadr drużyn w
hufcu
- wyrobienie swoich stałych funkcji w zespole,
co usprawnia działanie
- stworzenie samokoordynułującego się
zespołu
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CELE I ZAMIERZENIA:
- wspieranie działania drużynowych:
a) powstanie bank pomysłów w którym zawarte będą konspekty drużynowych chętnych
do podzielenia się nimi z innymi środowiskami. Bank znajdować się będzie na stronie
hufca,
b) zorganizowane będą warsztaty programowe dla instruktorów,
c) tworzone będą infografiki inspirujące harcerzy i instruktorów. Wyznaczone zostaną
odpowiedzialne za to osoby,
d) utworzony zostanie e-mail zespołu z domeną hufcową, na który przysyłać będzie
można pytania dotyczące programu. Wyznaczone zostaną osoby koordynujące
przesyłanie i odbieranie wiadomości,
e) na odprawach drużynowych pokazywane będą krótkie prezentacje zachęcające
drużynowych do innego spojrzenia na niektóre ważne sprawy. Wyznaczona zostanie
osoba, która odpowiedzialna będzie za to zadanie,
f) wysyłane będą do drużynowych informacje na temat propozycji programowych /
rajdów / wydarzeń. Wyznaczone zostaną osoby odpowiedzialne za to zadanie,
-

organizacja ciekawych alternatyw programowych
a) zespół programowy zaangażowany będzie w Rajd Św. Jerzego,
b) zespół zorganizuje min. jedne warsztaty dla harcerzy i jedne warsztaty dla
drużynowych. Wyznaczone zostaną osoby odpowiedzialne za realizację zadania,
c) zespół nawiąże współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi (np PCK, Związek
Kombatatów, Bractwo Białej Bramy, Forum Ceramików, Gliwickie Metamorfozy itp),

-

organizacja współzawodnictwa drużyn
a) utworzona zostanie punktacja drużyn,
b) utworzony zostanie sposób weryfikacji punktów,
c) zespół wytypuje osoby odpowiedzialne za współzawodnictwo,
d) współzawodnictwo działać będzie według zaproponowanego przez członków systemu.

HARMONOGRAM PRACY:
czas
nazwa
STYCZEŃ
15.01.2017

30.01.2017

poczta!

jesteśmy w
sieci!

LUTY
01.02.2017 współzawod
nictwo czas
START

cel

utworzenie konta e-mail zespołu
programowego i rozesłanie
pierwszych informacji
programowych na nadchodzący rok
Sprzątnięcie starych danych
dotyczących zespołu. Utworzenie
zakładki nowego zespołu
programowego na stronie hufca.
Utworzenie w niej charakterystyki
członków zespołu

forma
pracy

odpowiedzialny

uwagi/
sprawności

-

Martyna JoraszRensz, Krzysztof
Wrzesień

pozyskanie
hasła i
uprawnień do
poczty

-

pwd. Elżbieta
Płonka, Kamil
Szkołtysek

zmotywowanie drużyn do coraz
lepszego i sprawniejszego działania.
Sprawienie, by drużyny działały
zgodnie ze standardami ZHP, by
program byl zgodny z metodą
harcerską. Opowiedzenie o zasadach

Maryla
Sokołowska,
pwd. Joanna
Śmieja, Kamil
Szołtysek

stworzenie
ankiety
internetowej

Załącznik do Uchwały Komendy Hufca nr 3/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

15.02.2017 pierwsza
info-grafika

współzawodnictwa na odprawie
drużynowych.
dostarczenie drużynowym inspiracji
do działania z harcerzami na
zbiórkach i wyjazdach

plakat
Marylka
graficzny Sokołowska,
Martyna JoraszRensz, Elżbieta
Płonka - pomoc
graficzna
pwd Elżbieta
Płonka

uzgodnienie
zasad z
zespołem
promocji

-

pwd Elżbieta
Plonka

przygotowanie
materiałów dla
druzynowych,
zebranie
drobnej oplaty
na materiały

Rajd Św.
Jerzego

-

Kami Szołtysek,
Martyna JoraszRensz, Krzysztof
Wrzesień,
Joanna Śmieja

Apel Hufca

-

pwd. Elżbieta
Płonka

-

pwd. Elżbieta
Płonka

-

pwd. Elżbieta
Płonka

-

pwd. Elżbieta
Płonka

25.02.2017 bal zucha

konsultacja z
kadrą zuchową

MARZEC
warsztaty
programowe

zwiększenie świadomości
programowej instruktorów,
wymiana doświadczeń

KWIECIEŃ

CZERWIEC

WRZESIEŃ
29-30.
Harcerski
09.2017
Start
GRUDZIEŃ
Betlejemskie
Światło
Pokoju
Wigilia
Instruktorska

