Plan pracy Hufca ZHP im. Kwidzyniaków w Kwidzynie przyjęty do realizacji w
dniu 30.12.2015 na rok harcerski 2015/2016
Ogólne:






Hufiec ZHP im. Kwidzyniaków w Kwidzynie obejmuje obszar całego powiatu (6
gmin). Środowiska harcerskie działają w Kwidzynie, Janowie, Sadlinkach, Prabutach,
Obrzynowie.
Siedziba Hufca znajduje się w Kwidzynie przy ul Warszawskiej 14.
Hufiec Kwidzyn pracuje w oparciu o „Program rozwoju Hufca na lata 2015 2019” przyjęty przez Zjazd Hufca w 16 listopada 2015 roku.
Teren Hufca Kwidzyn jest atrakcyjny turystycznie.
Program:
Działalność programową oraz pracę z drużynowymi koordynuje Komenda



Hufca.



Zbiórki drużynowych i instruktorów odbywają się raz w miesiącu;
Przedsięwzięcia programowe odbywające się w hufcu cyklicznie to: Harcerski
Start, Złaz Andrzejkowy, przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, Wieczór Kolęd
i Pastorałek, Wigilia Hufcowa, Mikołajki Zuchowe, Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej,
Zuchowy Bal Karnawałowy, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej
i Poezji Śpiewanej „Szałamaja”, Zawody strzeleckie o Puchar Komendanta Hufca,
Manewry Techniczno-Obronne, Majówka Hufcowa, Festiwal Piosenki Zuchowej
„Trelolandia”, HAL,
Kształcenie:








Za kształcenie i pracę z kadrą odpowiadają: członek Komendy Hufca phm.
Magdalena Jankowska, Komisja Stopni Instruktorskich oraz Kapituła Stopni
Harcerskich.
Stałe formy kształceniowe organizowane przez KH to: warsztaty dla
drużynowych odbywające się dwa razy w roku, kurs zastępowych.
W latach ubiegłych były organizowane kursy drużynowych, w związku z tym
większość drużynowych w hufcu jest przeszkolona do pełnionych funkcji. Jest
potrzeba przeszkolenia młodzieży, która chce i wykazuje predyspozycje do pełnienia
funkcji drużynowych.
KSI posiada uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.

Wizerunek:







Za pozytywny wizerunek hufca w środowisku odpowiada komenda hufca, a o
wizerunek hufca w środowisku dbają wszyscy członkowie hufca, w szczególności
drużynowi;
Wizerunek hufca w Powiecie Kwidzyńskim jest pozytywny, hufiec posiada
wielu sojuszników i jest przez instytucje traktowany partnersko
Za promocję działań hufca odpowiada Zespół Promocji i Informacji Hufca.
Hufiec posiada swoją stronę internetową, która jest podstawowym narzędziem
promocji działań hufca, strona internetowa jest czytelna i przyjazna dla odbiorcy.
Hufiec posiada sztandar hufca, jednak będzie się starał o wykonanie nowego
zgodnego z regulaminem sztandarów.

Kwatermistrzostwo i finanse:










Za sprawy kwatermistrzowskie w hufcu odpowiada Zespół Kwatermistrzowski.
Hufiec posiada ośrodek obozowy w Siemianach w powiecie iławskim, poza
tym hufiec posiada Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży Bazę Kolonijna-Obozową w
Orkuszu – w powiecie kwidzyńskim.
Sytuacja finansowa hufca jest stabilna.
Hufiec uczestniczy w konkursach ofert organizowanych w mieście Kwidzynie,
Prabutach, powiecie kwidzyńskim, Kuratorium Oświaty, PFRON, w wyniku których
pozyskuje środki na działalność programową,
Składki członkowskie są systematycznie pobierane od jednostek i instruktorów
i przekazywane do KCH i GK ZHP;
Hufiec co roku prowadzi akcję „1% Twojego podatku dla Hufca ZHP Kwidzyn”.
Komenda hufca co roku zatwierdza budżet i przyjmuje sprawozdanie z jego
wykonania.

Kadra Hufca
Komenda Hufca

Rola zespołu: Komenda Hufca Kwidzyn jest zespołem organizującym pracę
hufca i koordynującym pracę wszystkich hufcowych zespołów. Komenda Hufca
powinna stwarzać atmosferę oraz warunki do działania wszystkim zespołom i
jednostkom hufca, a także budować pozytywny wizerunek hufca współpracując z
samorządem, szkołami oraz instytucjami i organizacjami działającymi na terenie
powiatu kwidzyńskiego.

Skład Komendy Hufca
Komendant – phm. Andrzej Delewski
Z-ca Komendanta Hufca – pwd. Izabela Karpińska
Z-ca Komendanta Hufca – hm. Anna Pokrzeptowicz
Z-ca Komendanta Hufca – phm. Magdalena Jankowska
Członek KH- hm. Grażyna Piwar-Więcek
Członek KH – pwd. Joanna Kierlin- Serocka
Skarbnik –hm. Andrzej Pliszka
Zespół Programowy
Rola zespołu: Rolą Zespołu Programowego jest inicjowanie i koordynowanie
działalności programowej oraz wspieranie i koordynowanie działalności drużyn i
gromad hufca.

Kadra:

hm. Grażyna Piwar- Więcek- szefowa zespołu ds. Programu
pwd. Aleksandra Karpińska
pwd. Stefania Zdral
samarytanka. Judyta Jabłońska
tropicielka Aniela Mordak

Zespół Kadry Kształcącej
Rola zespołu: Przygotowanie kadry drużyn do wypełniania obowiązków
wynikających z pełnionej funkcji przez szkolenia i poradnictwo. Stwarzanie
warunków do rozwoju kadrze hufca przez umożliwianie uczestnictwa w

szkoleniach. Współkształtowanie polityki kadrowej hufca.
Kadra:
phm. Magdalena Jankowska – szefowa zespołu ds. Kształcenia
phm. Wiesława Szkutnik
hm. Anna Pokrzeptowicz
hm. Dorota Łoś BOKK
hm. Grażyna Piwar-Więcek
hm. Andrzej Pliszka
phm. Katarzyna Grabowska
Zespół Kwatermistrzowski
hm. Andrzej Pliszka-szef zespołu kwatermistrzowskiego
phm. Andrzej Szatkowski
pwd. Wojciech Przysowa
pwd. Remigiusz Lempski
pwd. Maciej Pokrzeptowicz
odkrywca Adam Mulik

Komisja Stopni Instruktorskich
Rola zespołu: Wspieranie rozwoju indywidualnego kadry hufca. Poradnictwo w
zakresie planowania i realizacji zadań prób instruktorskich.
Kadra:

hm. Dorota Łoś– przewodnicząca
hm. Mieczysław Dzikowski
hm. Wanda Kozakowska
hm. Anna Pokrzeptowicz
hm. Grażyna Piwar- Więcek

Zespół Promocji i Informacji
Rola zespołu: Zespół Promocji i Informacji wspiera Komendę Hufca w
budowaniu i kreowaniu pozytywnego wizerunku harcerstwa na terenie Powiatu
Kwidzyńskiego. Zadaniem zespołu jest promowanie działań harcerskich w

lokalnym środowisku oraz koordynacja przepływu informacji w hufcu.
Kadra
hm. Dorota Łoś- szefowa zespołu Promocji i Informacji
phm. Andrzej Szatkowski
pwd. Judyta Jabłońska
pwd. Dawid Guze

PROGRAM
- zapełnienie „luk drużynowych” w kwidzyńskich szkołach,
- wprowadzenie i upowszechnienie Podstaw Wychowawczych ZHP wśród
Instruktorów,
- wzbogacenie oferty programowej imprez hufcowych - opracowanie ciekawego
i stymulującego programu pracy hufca z wykorzystaniem ofert komendy
chorągwi i Głównej Kwatery ZHP,
- szukanie, gromadzenie i upowszechnianie innowacyjnych, atrakcyjnych form
realizacji programu,
- wzmocnienie pionu zuchowego i wędrowniczego,
- zapewnienie dostępu do materiałów, poradników i środków niezbędnych do
prowadzenie drużyn,
- stworzenie funkcjonalnej biblioteczki hufca,
- organizowanie ciekawych form wypoczynku.

PRACA Z KADRA:
- systematyczne motywowanie wędrowników do otwierania prób na stopnie
instruktorskie oraz instruktorów do zdobywania wyższych stopni
instruktorskich,
- organizowanie spotkań szkoleniowych dla instruktorów i wędrowników hufca,
- przygotowanie wędrowników do objęcia funkcji instruktorskich – zwłaszcza
funkcji drużynowych,
- pozyskiwanie nowej kadry, przede wszystkim wśród nauczycieli,

- zdobycie uprawnień do funkcjonowania ZKK – min. 3 odznaki kadry
Kształcącej,
- zapewnienie możliwości rozwoju drużynowych poprzez częściowe
finansowanie ich udziału w warsztatach i kursach organizowanych przez
Komendę Chorągwi.
- organizowanie kursów drużynowych.
ROZWÓJ LICZEBNY
- Wprowadzenie sprawdzonych rozwiązań w zakresie przekazywania członków
do wyższych grup metodycznych,
- przeprowadzenie szkolenia drużynowych zakresu ciągu wychowawczego ZHP
dla instruktorów hufca,
- zwiększenie ilości podstawowych jednostek organizacyjnych,
- motywowanie instruktorów do objęcia funkcji drużynowych
- nagradzanie pozytywnych efektów rozwoju liczebnego w drużynach,
- pomoc drużynowym w funkcjonowaniu w środowiskach szkolnych (promocja
harcerstwa wśród dyrektorów szkół, pomoc w rozwiązywaniu problemów
lokalowych)
ZARZĄDZANIE
- podnoszenie zdolności administracyjnej biura komendy hufca,
- zarządzanie internetowe
- opracowanie programu rozwoju baz obozowych w Siemianach i Orkuszu,
- systematyczne rozliczanie instruktorów z powierzonych im zadań (opis funkcji).
WIZERUNEK
- opracowanie jednolitych materiałów promujących hufiec,
- opracowanie planu i koordynacja działań promocyjnych,
- kontynuowanie współpracy z władzami miast, powiatu oraz mediami,
- dobre administrowanie stronami www Hufca ZHP Kwidzyn

FINANSE
- wprowadzenie zasad rozliczeń instruktorów i drużyn z księgową hufca,
- pracowanie i prowadzenie kampanii 1% dla kwidzyńskiego hufca,
- organizowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych do Orkusza,
- poszukiwanie sponsorów i sojuszników hufca,
- opracowanie sposobu pracy ze składkami (zwiększenie ściągalności składek),
- Przeprowadzenie szkolenia dla drużynowych, skarbników i kwatermistrzów
drużyn z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej.

