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czyli przenieśmy się w przyszłość do roku 2023,
kiedy możemy powiedzieć, że...
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Obszar PROGRAM

1. Polepszenie organizacji i realizacji  przedsięwzięć programowych Hufca:

1. Przez okres całej kadencji przedsięwzięcia programowe Hufca zawierały elementy 

promujące specjalności harcerskie.

2. Przez okres całej kadencji program przedsięwzięć hufcowych był dostosowany do 

każdej metodyki przewidzianej w ramach przedsięwzięcia.

3. Przez  okres  całej  kadencji  program  przedsięwzięć  hufcowych  budowany  był 

w oparciu o Harcerski System Wychowawczy.

4. Przynajmniej raz na pół roku organizowane były wspólne imprezy poszczególnych 

pionów metodycznych (biwaki, rajdy, ogniska).

5. Każdego  roku  przyjmowana  była  dominująca  technika  harcerska,  promowana 

podczas przedsięwzięć programowych Hufca.

2. Wzrost atrakcyjności programowej drużyn:

1. Co roku organizowane było całoroczne i obligatoryjne współzawodnictwo drużyn.

2. Każda drużyna przynajmniej raz do roku wykorzystała propozycję z Centralnego 

Banku Pomysłów i/lub propozycję programową Głównej Kwatery i/lub propozycję 

programową Komendy Chorągwi.

3. W ciągu kadencji instruktorzy hufca opublikowali przynajmniej jedną propozycję 

w Centralnym Banku Pomysłów.

4. Przez  okres  całej  kadencji  programy  pracy  drużyn  uwzględniały  wykorzystanie 

wielu technik harcerskich.

5. Pod koniec kadencji 90% drużyn posiada i regularnie pracuje z bohaterem drużyny 

(z wyłączeniem gromad zuchowych).

6. Drużyny  specjalnościowe  corocznie,  w  terminie  do  końca  września,  składały 

sprawozdanie z realizacji specjalności za rok poprzedni.

3. Propagowanie postaw patriotycznych w działalności harcerskiej:

1. W  trakcie  wszystkich  lokalnych  uroczystości  patriotycznych  w  okresie  całej 

kadencji obecna była harcerska reprezentacja.

2. W ciągu całej kadencji przeprowadzono działania promujące Ruch Programowo-

Metodyczny "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich".

4. Propagowanie postaw ekologicznych w działalności harcerskiej:

1. Podczas  organizacji  przedsięwzięć  hufcowych,  przez  okres  całej  kadencji, 
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promowane były postawy ekologiczne (np. rezygnacja z opakowań jednorazowych 

przy organizacji posiłków).

2. Przez okres całej kadencji programy pracy drużyn corocznie zawierały elementy 

edukacji ekologicznej w praktycznym działaniu.

3. Każda drużyna, przynajmniej dwa razy w ciągu kadencji, zorganizowała biwak "bez 

cywilizacji"  (brak  telefonów,  prądu,  jednorazowych  opakowań,  gotowanie  we 

własnym zakresie, minimalizm).

5. Polepszenie organizacji akcji letniej i zimowej:

1. Przez okres całej  kadencji  corocznie organizowana była Harcerska Akcja Letnia 

i Harcerka Akcja Zimowa.

2. Przez okres całej kadencji całoroczna praca programowa każdej drużyny kończona 

była obozem lub przynajmniej biwakiem organizowanym w okresie letnim.

3. Przez  okres  całej  kadencji  każda  drużyna  przynajmniej  raz  zorganizowała  lub 

wzięła udział w letnim obozie harcerskim.

6. Organizacja wieczorów tematycznych w Domu Harcerza:

1. Przynajmniej raz na kwartał organizowany był wieczór tematyczny (filmowy, gier 

planszowych itp.), otwarty również dla osób niezrzeszonych.
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Obszar PRACA Z KADRĄ

1. Pozyskanie nowych instruktorów:

1. W okresie  całej  kadencji  pozyskano minimum  5  nowych  instruktorów czynnie 

pracujących z harcerzami.

2. W okresie  całej  kadencji  pozyskano minimum  5  nowych  instruktorów czynnie 

pracujących na rzecz hufca.

2. W okresie pierwszego roku zaktualizowany został „System motywacyjny instruktorów”.

3. Prowadzenie  działań  w  celu  nawiązania  i  utrzymania  współpracy  z  byłymi 

instruktorami, harcerzami i seniorami:

1. W  ciągu  pierwszego  roku  zaktualizowana  została  baza  adresowa  byłych 

instruktorów, harcerzy i seniorów.

2. Przez okres całej kadencji do byłych instruktorów, harcerzy i seniorów rozsyłane 

były  zaproszenia  na  przedsięwzięcia  programowe Hufca  oraz  życzenia  z  okazji 

świąt (w tym harcerskich).

3. Przez okres całej kadencji, raz w miesiącu podczas dyżurów instruktorskich, Sala 

Instruktorska  była  dostępna  dla  seniorów,  na  potrzeby  organizacji  spotkań 

wspominkowo-towarzyskich.

4. Poprawienie pracy na linii Hufiec - drużynowi/instruktorzy:

1. Każdego  roku,  do  połowy września  został  opracowany  i  wdrożony  roczny 

harmonogram spotkań z drużynowymi.

2. Każdego  roku,  do  połowy września  został  opracowywany  i  wdrożony  roczny 

harmonogram dyżurów poszczególnych członków Komendy Hufca.

3. Przez okres całej kadencji raz na kwartał organizowana była zbiórka instruktorska.

4. Każdego  roku  w  okresie  czerwiec/lipiec  przeprowadzane  było  badanie  potrzeb 

drużynowych i  badanie  potrzeb instruktorów.  Wnioski  z  badania  uwzględniane 

były w corocznych planach pracy Hufca.

5. Wsparcie w pozyskaniu nowych zastępowych i przybocznych - praca z małą kadrą:

1. W ciągu pierwszych dwóch lat zorganizowany został całoroczny cykl warsztatów 

"Cztery kroki, czyli Rady dla Rady", skierowany do drużynowych i ich rad drużyn.

2. Przynajmniej  raz  w  okresie  całej  kadencji  drużyny  zorganizowały  kurs 

zastępowych oraz kurs przybocznych (samodzielnie lub w grupie kilku drużyn).
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Obszar ZARZĄDZANIE

1. Przydzielenie funkcji i obowiązków na poziomie Hufca:

1. W ciągu pierwszego roku przygotowana została lista funkcji niezbędnych do pracy 

hufca. Do każdej funkcji przygotowany został szkic opisu funkcji.

2. W ciągu pierwszych dwóch lat pozyskano osoby do pełnienia wyszczególnionych 

funkcji.

2. Usprawnienie przepływu informacji między Komendą Hufca, a instruktorami:

1. Przez okres całej kadencji regularnie aktualizowano stronę internetową Hufca.

2. W ciągu pierwszego półrocza kadencji wszyscy drużynowi, instruktorzy i funkcyjni 

hufca posiadali adresy w domenie @zhp.net.pl.

3. Przez  okres  całej  kadencji  korespondencja  pomiędzy  Komendą  Hufca, 

instruktorami, drużynowymi i funkcyjnymi odbywała się wyłącznie poprzez pocztę 

w domenie @zhp.net.pl.

4. W  ciągu  pierwszej  połowy  roku  na  stronie  internetowej  Hufca  zamieszczone 

zostały służbowe adresy e-mail wszystkich członków władz i funkcyjnych Hufca. 

Adresy były aktualizowane na bieżąco przez okres całej kadencji.

3. Budowanie wspólnoty Komendy Hufca:

1. Przez  okres  całej  kadencji  członkowie  Komendy  Hufca  przynajmniej  raz  wzięli 

udział w wyjazdowym szkoleniu lub aktywnej formie integracji.

2. W ciągu pierwszego roku zaktualizowane zostały opisy funkcji członków Komendy 

Hufca.

4. Przed  ukończeniem  kadencji  odtworzona  została  działalności  Rady  Przyjaciół 

Harcerstwa.

5. Coroczne tworzenie i ewaluacja planu pracy Hufca:

1. Każdego roku, w terminie do połowy września, tworzony i publikowany był plan 

pracy Hufca.

2. Każdego roku, w terminie do końca sierpnia, dokonywana była ewaluacja realizacji 

planu pracy Hufca za rok poprzedni.
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Obszar FINANSE i MAJĄTEK

1. Modernizacja i utrzymanie Domu Harcerza:

1. W ciągu pierwszego roku opracowano długoterminowy harmonogram dyżurów 

drużyn. Przez okres całej kadencji drużyny dbały o czystość i stan Domu Harcerza 

zgodnie z opracowanym harmonogramem.

2. Przynajmniej  raz  na  rok  został  przeprowadzony  przegląd  techniczny  Domu 

Harcerza.

3. Przed  końcem  kadencji  zmodernizowano  Dom  Harcerza,  dostosowując  go  do 

działalności zarobkowej.

4. Przed końcem kadencji zapewniono samofinansowanie Domu Harcerza.

2. Poprawienie stanu magazynu sprzętu Hufca:

1. W ciągu pierwszych dwóch lat powołany został zespół kwatermistrzowski.

2. W ciągu pierwszych dwóch lat doposażono magazyn Hufca w sprzęt biwakowy 

i obozowy (wedle zapotrzebowania).

3. Przez  okres  całej  kadencji  regularnie  dokonywano  ewaluacji  stanu  sprzętu. 

Wymian dokonywano w miarę potrzeb.

4. Przed końcem kadencji wykonano remont magazynu Hufca.

3. Bieżący monitoring sytuacji finansowej Hufca:

1. Każdego  roku,  w  terminie  do  końca  września,  instruktorzy  i  drużynowi  byli 

informowani o aktualnym stanie sytuacji finansowej Hufca.

4. Zdywersyfikowane pozyskiwanie  środków finansowych na rzecz  działalności  Hufca 

i drużyn:

1. Przez okres całej kadencji wszystkie pozyskane środki zostały rozliczone rzetelnie 

i w wyznaczonym terminie.

2. Przez okres całej  kadencji  Hufiec brał  udział  w konkursach na realizację zadań 

publicznych,  których  zakres  pokrywał  się  ze  statutowym  zakresem działalności 

Hufca i/lub drużyn.

3. Przynajmniej  raz do roku organizowana była zbiórka publiczna, w której  udział 

brały wszystkie drużyny.

4. Przez  okres  całej  kadencji  prowadzona  była  sprzedaż  cegiełek  na  rzecz  Domu 

Harcerza w Ostródzie.

5. Każda  drużyna,  przynajmniej  raz  w okresie  całej  kadencji,  pozyskała  środki  na 
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działalność  z  programów  grantowych  skierowanych  do  organizacji 

pozarządowych.

6. W  ciągu  pierwszego  roku  przeprowadzono  analizę  zasadności  i  możliwości 

wynajmu  pomieszczeń  w  Domu  Harcerza.  Wynajem  pomieszczeń  został 

wprowadzony w życie w zależności od wyników analizy.

7. Każdego roku zwiększono liczbę środków pozyskanych z akcji 1% podatku dla ZHP 

o 5% rdr.

8. W ciągu pierwszego kwartału kadencji  Komendant wraz ze Skarbnikiem podjęli 

decyzję ws. ustanowienia dodatkowej składki członkowskiej na rzecz Hufca.
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Obszar WIZERUNEK

1. Budowanie pozytywnego wizerunku wśród społeczności:

1. Przez  okres  całej  kadencji  na  bieżąco  prowadzona  była  weryfikacja  jakości 

i zawartości  strony  internetowej  Hufca  oraz  stron  hufcowych  na  portalach 

społecznościowych.

2. Przez  okres  całej  kadencji  drużynowi  na  bieżąco  dostarczali  informacje 

o realizowanych  wyjazdach,  biwakach,  akcjach  zarobkowych  i  innych 

wydarzeniach. Informacje były regularnie udostępnianie na stronie internetowej 

hufca. Zestawienie było regularnie przesyłane do lokalnych mediów.

3. W okresie  pierwszego  roku  usystematyzowano  oraz  zwiększono  wykorzystanie 

mediów społecznościowych.

4. Przez  okres  całej  kadencji  informacje  publikowane  z  wykorzystaniem  mediów 

społecznościowe  były  spójne  z  informacjami  publikowanymi  na  stronie 

internetowej Hufca.

5. W ciągu pierwszego roku drużyny uzupełniły umundurowanie do stanu opisanego 

przez Regulamin Mundurowy. Przed końcem pierwszej połowy kadencji wszystkie 

drużyny  posiadały  pełne  (z  uwzględnieniem  nakryć  głowy!),  regulaminowe 

umundurowanie.

2. Budowanie pozytywnego wizerunku hufca na poziomie lokalnych samorządów:

1. Przez okres całej kadencji Komenda Hufca dbała o zapraszanie lokalnych władz na 

harcerskie przedsięwzięcia programowe.

2. Przez  okres  całej  kadencji  Komenda  Hufca  przesyłała  życzenia  z  okazji  świąt 

(w tym harcerskich), do wszystkich lokalnych władz i przyjaciół Hufca.

3. Przez okres całej  kadencji  organizowane były akcje promujące harcerstwo przy 

okazji wszystkich imprez lokalnych (np. Dni Dziecka, Dni Rodziny, lokalne imprezy 

typu Dni Ostródy itp). W organizację akcji włączały się środowiska pracujące na 

danym obszarze.

4. Przez  okres  całej  kadencji  każda  drużyna  przynajmniej  raz  zaangażowała  się 

w pomoc przy organizacji imprezy lokalnej (pikniki, regaty, półmaratony, koncerty 

itp).

3. Wzmocnienie działań promocyjnych:

1. W  ciągu  pierwszych  dwóch  lat  powołany  został  zespół  promocji  hufca, 
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odpowiedzialny za realizację działań promocyjnych i wizerunkowych.

2. W ciągu pierwszego roku odnowiona została Sala Tradycji.

3. W ciągu pierwszych dwóch lat opracowane zostały filmy promujące pracę drużyn, 

przeznaczone dla potencjalnych harcerzy. Filmy opublikowane zostały na stronie 

internetowej Hufca.

4. W  okresie  całej  kadencji  przynajmniej  5  osób  wzięło  udział  w  szkoleniach 

dotyczących promocji,  organizowanych przez Komendę Chorągwi i/lub Główną 

Kwaterę.

4. Uaktualnienie tablic informacyjnych w Domu Harcerza:

1. W ciągu pierwszego roku odświeżone (pod względem graficznym) zostały tablice 

informacyjne w Domu Harcerza w Ostródzie.

2. Przez okres całej kadencji regularnie zamieszczano na tablicach informacyjnych 

aktualne  informacje  o  działaniu  Hufca,  drużyn  i  organizowanych 

przedsięwzięciach programowych.
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