Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 11/2018
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie ustalenia zakresów obowiązków Namiestnika Starszoharcerskiego.
Na podstawie § 53 ust 1 pkt. 2 Statutu ZHP, postanawiam co następuje:
1. Ustalam zakres obowiązków dh. phm. Łukasza Jurkiewicza – Namiestnika

Starszoharcerskiego. Zakres obowiązków stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(—) phm. Patryk Rempała

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

NAMIESTNIK STARSZOHARCERSKI
PHM. ŁUKASZ JURKIEWICZ HR

OPIS
FUNKCJI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

KOMPETENCJE

 monitoruje stan wyszkolenia kadry starszoharcerskiej
 dba o nagradzanie kadry starszoharcerskiej,, a w szczególności:
- wnioskuje o przyznanie Listów Gratulacyjnych Komendanta
- wnioskuje o przyznanie Odznak Za Zasługi dla Hufca
 dba o motywację drużynowych starszoharcerskich

motywuje kadrę starszoharcerskądo rozwoju

wspomaga i koordynuje działalność drużyn starszoharcerskich
 stale współpracuje z Członkinią Komendy Hufca ds. programu
i Zespołem Programowym, w szczególności w zakresie:
- wydarzeń programowych dla pionu starszoharcerskiego
- czuwania, byprogram namiestnictwa był pomocniczy w stosunku do
programu drużyny
- czuwania, by program namiestnictwa miał charakter integracyjny
i metodyczny
- czuwania, by drużyny starszoharcerskie realizowały propozycje
programowe
 stale współpracuje z Członkiem Komendy Hufca ds. kształcenia i ZKK,
w szczególności w zakresie kursów drużynowych starszoharcerskich
oraz innych form kształcenia,
 pozyskuje drużynowych drużyn starszoharcerskich
 czuwa nad kształceniem zastępowych i przybocznych w drużynach
starszoharcerskich
 przeprowadza bieżące rozmowy z kadrą starszoharcerską
 rozwiązuje konflikty wewnątrz drużyn oraz zw. z drużynowymi
 przeprowadza wizytacje i odwiedziny zbióreki innych wydarzeń
programowych drużyn starszoharcerskich
 przedkłada opinie bezpośredniego przełożonego

KOMPETENCJE DECYZYJNE

PROWADZONA / NADZOROWANA DOKUMENTACJA

PRZEŁOŻONY

 dokumentacja namiestnictwa
 plany pracy namiestnictwa

 Członkini Komendy Hufca – Paulina Król

 w sprawie doboru współpracowników
 w sprawie wydatków wynikających z planu
pracy Namiestnictwa

zatwierdzanie przekazanych planów pracy
podstawowych jednostek organizacyjnych

zatwierdzenie kandydata na drużynowego

KOMPETENCJE WNIOSKODAWCZE
 o przyznanie odznaczeń i wyróżnień
 wniosek
ws.
mianowania/zwolnienia
drużynowego

PODWŁADNI / NADZOROWANE
ZESPOŁY
 drużynowi starszoharcerscy

KRYTERIA OCENY

ZAPEWNIANE WSPARCIE

 bieżącej oceny pracy Namiestnika Starszoharcerskiego dokonuje
Członkini Komendy Hufca przedkładając bieżące spostrzeżenia
dotyczące pracy

 bieżący kontakt i wsparcie Członkini
Komendy Hufca ds. pracy z kadrą
 darmowy
udział
w
szkoleniach
organizowanych
przez
Hufiec
oraz
dofinansowanie do szkoleń zewnętrznych
(100%) związanych z pełnioną funkcją
 zwrot kosztów podróży uzgodnionych
z Komendantem Hufca
 darmowy
udział
w
wydarzeniach
organizowanych przez Hufiec

