Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Gdańsk- Śródmieście
im. Alfa Liczmańskiego

Gdańsk, 22.01.2015 r.

Rozkaz L 01 /15
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o podjętej uchwale komendy hufca z dnia 22 stycznia 2015 r. w
sprawie przyjęcia planu operacyjnego hufca na rok 2015. Treść uchwały stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 stycznia 2015 r. zwalniam:
hm. Artura Glebko z pełnienia funkcji przewodniczącego oraz członka KSI
hm. Agniesztę Święcicką z pełnienia funkcji członkini KSI
hm. Karolinę Dębską z pełnienia funkcji zastępczyni przewodniczącego KSI
2.1.2. Zwalniam z dniem 22 stycznia 2015 r. hm. Artura Glebko z funkcji
komendanta Harcerskiej Stanicy Obozowej w Olpuchu.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 stycznia 2015 r. mianuję:
hm. Karolinę Dębską na funkcję przewodniczącej KSI
hm. Katarzynę Michałowską na funkcję zastępczyni przewodniczącej KSI
phm. Annę Bąk na funkcję członkini KSI
2.2.2. Mianuję z dniem 22 stycznia 2015 r. hm. Patrycię Błoch na funkcję
komendantki Harcerskiej Stanicy Obozowej w Olpuchu.
3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek drużynowego przynaznaję 91 Gdańskiej Drużynie Harcerskiej
działającej przy Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku nazwę „Źródło” .
.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z dniem 22 stycznia 2015 r. pwd Paulinę Grzegorczyk z
pełnienia funkcji drużynowej 71 Gdańskiej Drużyny Harcerek „Leśny Szlak” im. Olgi
Drahonowsko-Małkowskiej.
Dziękuję Druhnie za wieloletnie pełnienie funkcji. Życzę powodzenia w realizacji
dalszych celów życiowych.
3.3.2. Zwalniam z dniem 22 stycznia 2015 r. pwd. Karola Grodzickiego z
pełnienia funkcji drużynowego 91 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Żródło”.
Dzięĸuję Druhowi za wkład pracy włożony w budowanie drużyny. Życzę
powodzenia w realizacji dalszych celów życiowych.
3.3.3. Mianuję z dniem 22 stycznia 2015 r. dh. Joannę Filmanowicz na funkcję
drużynowej 71 Gdańskiej Drużyny Harcerek „Leśny Szlak” im. Olgi DrahonowskoMałkowskiej.
3.3.4. Mianuję z dniem 22 stycznia 2015 r. dh. Martę Dąbrowską na funkcję
drużynowej 91 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Źródło”.
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7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 stycznia 2015 r zamykam.
próbę na stopień przewodniczki
druhnom i dopuszczam do złożenia
Zobowiązania Instruktorskiego:
dh. Weronice Leksztoń
- opiekun próby phm. Jacek Grzebielucha
dh. Agacie Pastuszak
- opiekunka próby hm. Katarzyna Michałowska
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 grudnia 2014 r. otwieram
próbę na stopień podharcmistrza
pwd. Filipowi Pastuszakowi
- opiekun próby hm. Artur Glebko
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 22 stycznia 2015 r. przyjmuję przewodniczkę Weronikę Leksztoń w
poczet instruktorów ZHP.
Zobowiązanie Instruktorskie przyjął phm. Jacek Gebielucha.
11. Inne
11.1. Na wniosek Członkini Komendy Hufca ds. Kształcenia przyznaję patent
drużynowego druhnom:
100/KH/2015 Weronice Leksztoń
101/KH/2015 Monice Gołębiewskiej
Czuwaj!

hm. Zenobia Glac-Ściebura
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Załącznik nr 2

Uchwała nr 1 Komendy Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia planu operacyjnego Hufca Gdańsk - Śródmieście
na rok 2015

1.

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt. 8 Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP GdańskŚródmieście postanawia:

- przyjąć plan operacyjny Hufca Gdańsk – Śródmieście na rok 2015.
- treśc planu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Realizację uchwały w trybie nadzoru powierza się Komendantce Hufca oraz
Skarbnikowi Hufca.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendantka Hufca Gdańsk-Śródmieście
hm. Zenobia Glac-Ściebura
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PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP GDAŃSKŚRÓDMIEŚCIE NA ROK 2015
przyjęty na posiedzeniu Komendy Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście
w dniu 22 stycznia 2015r. uchwałą nr 1/2015

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY
Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia realizacji
zadania

Umocnienie
pozycji
Namiestników
wśród
drużynowych

Praca z
programem
drużyny i hufca

Czas
wykonania

Źródła finansowania
zadania

Odpowiedzialni

Monitorowanie ich działań
namiestników i wsparcie ich
działań

2015

brak kosztów

phm. Patrycja
Błoch

Spotkania namiestników z
członkiem komendy hufca ds.
programu min, raz na kwartał

2015

brak kosztów

phm. Patrycja
Błoch

Spotkania namiestników z
komendą hufca raz na kwartał.

2015

brak kosztów

hm. Zenobia
Glac-Ściebura

Wdrażanie narzędzi do oceny
planów pracy jednostek przez
namiestników
i
komendę
hufca

05/2015

brak kosztów

phm. Patrycja
Błoch
Komenda
Hufca

Opracowanie harmonogramu
imprez hufca na rok 2016 na
spotkaniu szefów środowisk.

05/2015

brak kosztów

Komenda
Hufca

PROSTA DOKUMENTACJA, E-ZHP
Nazwa zadania
operacyjnego

Aktualizacja
obowiązujących
dokumentów
dla
drużynowych i
instruktorów

Ewidencja ZHP

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Stałe
aktualizowanie
dokumentów
dla
drużynowych
i
instruktorów
niezbędnych do służby
instruktorskiej.
Stałe motywowanie
drużynowych i szefów
kręgów do bieżącej
aktualizacji danych w
systemie Ewidencja
ZHP.

Czas wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Odpowiedzialni

2015

brak kosztów

hm. Zenobia GlacŚciebura

2015

brak kosztów

phm. Piotr Gryziak
phm. Dawid
Szymański
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MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY

Kształcenie kadry

System nagradzania instruktorów

Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Czas wykonania

Źródła finansowania
zadania

Odpowiedzialni

Zachęcanie członków
hufca do zgłaszania
kandydatów z hufca
do
plebiscytu
instruktorskiego
„Niezwyczajni”
i
późniejsza promocja
osób, które dostały się
do finału.

01-03/2015

brak kosztów

hm. Zenobia GlacŚciebura

Przyznanie
Nagrody
Alfa
im.
Tadeusza
Polaka dla najlepszego
instruktora hufca.

02/2015

budżet hufca

hm. Zenobia GlacŚciebura

Przyznanie
przez
Namiestnika
Zuchowego nagrody
dla
najlepszego
drużynowego
gromady zuchowej.

02/2015

budżet hufca

Namiestnik Zuchowy

Stały
monitoring
potrzeb szkoleniowych
członków hufca.

2015

brak kosztów

phm. Magdalena
Łapińska

Zorganizowanie form
kształcenia służących
zdobywaniu
wiedzy,
rozwijaniu
umiejętności
oraz
kształtowaniu postaw i
wartości.

wg planu
kształcenia

budżet hufca,
składka
zadaniowa

ZKK
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LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

Pozyskiwanie środków

Nazwa
zadania
operacyjneg
o

Planowanie
finansowe
hufca

Sposób pomiaru
stopnia realizacji
zadania

Czas
wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Odpowiedzialni

Zachęcenie
drużynowych
do
korzystania
z
systemu
„małych
grantów”

2015

brak kosztów

phm. Dawid Szymański

Zwiększenie
pozyskiwanych
środków
z
projektów
grantowych
z
miasta
przy
współudziale
Namiestników.

2015

brak kosztów

phm. Dawid Szymański

brak kosztów

hm. Anna Stępkowska

Zorganizowanie
szkoleń
tzw.
finansowych
wg
zgłaszanych
potrzeb.

2015

PRZYJAZNA STRUKTURA

Jasny podział obowiązków

Nazwa
zadania
operacyjneg
o

Prężnie
działające
namiestnict
wa

Sposób pomiaru
stopnia realizacji
zadania
Umieszczenie
na
stronie internetowej
hufca informacji o
podziale
obowiązków między
członkami komendy
, namiestników oraz
instruktorów
funkcyjnych hufca,

Spotkania
poszczególnych
namiestnictw
minimum raz na
kwartał.

Czas
wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Odpowiedzialni

03/2015

brak kosztów

phm. Dawid Szymański

01-12/2015

brak kosztów

Namiestnicy
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Otwarty
hufiec

„Integrujmy
się!”

EWALUACJA
PLANU

Stała aktualizacja na
stronie internetowej
hufca informacji o
dyżurach członków
komendy.

01-12/2015

brak kosztów

ZI

Na
bieżąco
aktualizowany
kalendarz na stronie
hufca z informacją o
dostępie
pomieszczeń hufca
dla harcerzy.

01-12/2015

brak kosztów

ZI

Wyjazd integracyjny
instruktorów hufca i
drużynowych
minimum raz w
roku.

01-12/2015

budżet hufca +
składka
zadaniowa

Komenda Hufca

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Czas wykonania

Źródła finansowania
zadania

Odpowiedzialni

Autoewaluacja
–
kwestionariusz
realizacji założeń.

05/2015
10/2015

brak kosztów

osoby odpowiedzialne na
poszczególne zadania

Ankiety dla
drużynowych przy
ocenie form pracy,
imprez, warsztatów
oraz na koniec roku
harcerskiego
2013/2014

na bieżąco po
każdej
imprezie

brak kosztów

organizatorzy imprez,
hm. Zenobia GlacŚciebura
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