STARTEGIA HUFCA ZHP KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
NA LATA 2019-2023

I. Wizja hufca w roku 2023:
W 2023 roku hufiec będą tworzyć zuchy, harcerze i instruktorzy, którzy będą czuli się
częścią wspólnoty. Działania komendy i agend hufca będą nakierowane na tworzenie przyjaznych
warunków funkcjonowania dla podstawowych jednostek. Gromady i drużyny będą prowadzone
przez przeszkolonych instruktorów świadomie wychowujących swoich podopiecznych
w oparciu o metodę harcerską. Instruktorzy hufca będą wzajemnie darzyli się zaufaniem i chętnie
będą podejmowali współpracę. Hufiec będzie postrzegany jako wiarygodny i rzetelny partner
również dla podmiotów spoza ZHP.

II. Cele hufca na lata 2019-2023 to:
w obszarze WSPARCIE PROGRAMOWE
1. Organizacja przez hufiec stałych imprez programowych.
1.1. Odbywać się będą stałe wydarzenia programowe m.in.: rajd hufca oraz nocna gra
instruktorska (organizowane naprzemiennie, co drugi rok), spotkanie dla wędrowników
i instruktorów z okazji DMB, spotkanie opłatkowe dla wędrowników i instruktorów.
1.2. Przynajmniej raz w roku przeprowadzony zostanie warsztat programowy dla kadr drużyn.
1.3. W wydarzeniach programowych organizowanych przez hufiec będzie brało udział
przynajmniej 50% osób/jednostek, do których wydarzenia te są kierowane.
2. Powołanie namiestnictw w każdym pionie.
2.1. Zostaną pozyskani i przeszkoleni instruktorzy, którzy obejmą funkcje namiestników.
2.2. Zbiórki

metodyczne

namiestnictw

będą

odbywać

się

regularnie,

zgodnie

z zatwierdzonym planem działań danego namiestnictwa.
2.3. Każdy drużynowy i przyboczny drużyny z danego pionu przynajmniej raz w roku weźmie
udział w spotkaniach namiestnictwa.
2.4. Namiestniczka/namiestnik będzie prowadzić indywidualne konsultacje dla kadr drużyn
oraz wspierać je w bieżącej pracy z drużyną.
2.5. Namiestniczka/namiestnik będzie weryfikować projekty planów pracy drużyn z danego
pionu.
3. Realizacja projektu „Świetlice podwórkowe”.
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3.1. Kadra drużyn realizujących projekt będzie wspierana w swojej działalności przez
wychowawców i wychowawcę wspierającego.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie obchodów 50-lecia istnienia Hufca.
4.1. Stworzone zostanie archiwum historii mówionej Hufca.
4.2. Powstanie druga część monografii o historii Hufca (autorstwa byłych i obecnych
instruktorów Hufca).
4.3. Powołany zostanie komitet organizacyjny 50-lecia, który skoordynuje wydarzenia
towarzyszące i zorganizuje wydarzenie główne skierowane do zuchów, harcerzy,
instruktorów, byłych instruktorów i zaproszonych gości.
5. Promowanie przez kadrę programową hufca propozycji programowych GK i Chorągwi.
w obszarze ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
1. Przeniesienie całości bieżącej dokumentacji Hufca na platformę eZHP (Office 365).
1.1. Wszelkie dokumenty, w tym w szczególności te zawierające dane osobowe, gromadzone
będą na platformie eZHP (Office 365).
1.2. Zgody na przynależność do ZHP oraz potwierdzenia zapoznania się z klauzulami RODO
uzyskiwane będą w formie e-deklaracji.
2. Tworzenie „otwartego Hufca”.
2.1. Stworzona zostanie przestrzeń („kawiarenka”) instruktorska w lokalu hufca.
2.2. Lokal hufca udostępniany będzie jednostkom hufca zgodnie z ich potrzebami (w tym
w szczególności dla organizacji zbiórek i innych wydarzeń programowych).

w obszarze FINANSE I GOSPODARKA
1. Uzyskiwanie funduszy z programów rozliczanych przez Komendę Chorągwi.
2. Pozyskiwanie grantów miejskich oraz poszukiwanie innych źródeł finansowania działalności
Hufca i jego jednostek.
3. Wsparcie jednostek w utrzymaniu i remontach harcówek (ze środków pochodzących
z Urzędu Miasta Krakowa, w sytuacjach kryzysowych i innych w miarę możliwości) oraz
pozyskiwaniu i utrzymaniu sprzętu.
4. Przeszkolenie instruktorów w zakresie prowadzenia finansów, gospodarki sprzętowej oraz
pozyskiwania środków i ich rozliczania.
5. Nawiązanie współpracy z Fundacją Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie w celu
pozyskania innych źródeł finansowania hufca i jego jednostek.
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w obszarze PRACA Z KADRĄ
1. Sprawowanie funkcji drużynowego przez osoby, które spełniają wszystkie wymagania
określone w stosownych dokumentach ZHP.
1.1. Drużynowi będą osobami pełnoletnimi.
1.2. Drużynowi będą posiadali stopień instruktorski.
1.3. Drużynowi będą przeszkoleni do pełnienia funkcji (ukończą kurs drużynowych
odpowiedniej metodyki).
1.4. Drużynowi podpiszą Zobowiązanie do prowadzenia gromady/drużyny oraz zawrą
umowę wolontariacką w sprawie pełnienia funkcji.
2. Organizowanie przez Hufiec (poprzez Zespół Kadry Kształcącej Hufca) form kształceniowych,
a także promowanie wydarzeń kształceniowych Chorągwi i centralnych.
2.1. ZKK zorganizuje i przeprowadzi kursy przewodnikowskie oraz (w miarę potrzeb
i możliwości) kursy drużynowych wszystkich metodyk i inne kursy.
2.2. Zostanie zorganizowany kurs zastępowych.
2.3. Co roku odbywać się będzie przynajmniej jeden warsztat metodyczny dla kadr drużyn.
3. Regularne zgłaszanie kandydatów do plebiscytu TADEK, wnioskowanie o przyznanie
odznaczeń harcerskich i państwowych, nadawanie i wręczanie odznaczeń hufcowych.
4. Wspieranie instruktorów w poszerzaniu kompetencji i odbywania kursów potrzebnych do
pełnienia funkcji, poszerzenie składu Zespołu Kadry Kształcącej.

