Uchwała nr 1/01/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2
w sprawie przyjęcia „Planu operacyjnego Hufca do Strategii ZHP”

§1
Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 9 Statutu ZHP w wykonaniu Uchwały XXXVII Zjazdu
Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii
rozwoju ZHP na lata 2012-2017, komenda hufca przyjmuje do realizacji plan operacyjny do
Strategii ZHP na rok 2017, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

KOMENDANT HUFCA
/-/ hm. Marcin Janiszewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Komendy Hufca nr 1/01/2017
z dnia 23 stycznia 2017 r.

PLAN OPERACYJNY
HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI
im. KORPUSU KADETÓW nr 2
NA ROK 2017
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DOBRY PROGRAM DRUŻYNY
Nazwa zadania
Sposób pomiaru
operacyjnego
stopnia realizacji
Wzbogacenie
warsztatu
programowego

Powstanie zespołu
programowego
hufca

Powstanie
biblioteczki na
stronie Hufca
(materiały
programowe Hufca,
Chorągwi i GK), druk
2 propozycji
programowych
związanych z
Korpusem Kadetów
nr 2
Wdrożenie
dokumentu Zasady
wsparcia
programowometodycznego
drużynowych.
Zaangażowanie
instruktorów i
wędrowników w
działanie na rzecz
programu hufca

Czas wykonania

Do końca 2017 r.

wrzesień 2017 r.

Źródła
finansowania
zadania
środki własne hufca,
sponsoring

środki własne hufca

Odpowiedzialni

phm. Radosław Nowak
– członek komendy ds.
programu we
współpracy z
Namiestnikami

phm. Radosław Nowak
– członek komendy ds.
programu
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Warsztaty "Sobótki
Warsztatowe"

Ankieta ewaluacyjna
po każdych
warsztatach wśród
uczestników oraz
półroczna i roczna
ewaluacja KH.
Modyfikacja planu
„Sobótek” raz na pół
roku

„Sobótki
Warsztatowe” cykliczne warsztaty –
raz w miesiącu w
sobotę

środki własne hufca

phm. Sylwia Gardynik
– członek komendy ds.
kształcenia

Odpowiedzialni

Luty/marzec 2017 r.

Źródła
finansowania
zadania
brak kosztów

na bieżąco

brak kosztów

phm. Radosław Nowak
– administrator
ewidencji hufca

Do końca 2017 roku

środki własne hufca

Administrator strony
www hufca

PROSTA DOKUMENTACJA, E-ZHP

Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru
stopnia realizacji

Publikacja standardów
Wyznaczenie
na stronie
standardów
internetowej
dokumentacji
finansowej
Uzupełnienie bazy
Aktualna ewidencja
danych do min. 90 %
ZHP
członków, kwartalna
aktualizacja ewidencji
Stworzenie
Nowa strona Hufca
przejrzystej strony
www Hufca

Czas wykonania

phm. Bożena Chorąży
– skarbnik hufca
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Wdrożenie
procedury
zatwierdzania form
wyjazdowych

Opracowanie
jednolitej
dokumentacji i
opublikowanie jej na
stronie www hufca

kwiecień 2017 r.

MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY ZHP
Nazwa zadania
Sposób pomiaru
Czas wykonania
operacyjnego
stopnia realizacji
Budowanie
wspólnoty
instruktorskiej

Tytuł "Instruktora
roku"
Tytuł
"Drużynowego
roku"

Organizacja imprez
hufcowych
dedykowanych
kadrze drużyn i
szczepów.
Cykliczne spotkania
integracyjne kadry
Stworzenie jasnego
systemu nagradzania
działalności
instruktorów
Stworzenie jasnego
systemu nagradzania
działalności
instruktorów drużyn

na bieżąco

brak kosztów

phm. Radosław Nowak
– członek komendy ds.
programu

Źródła
finansowania
zadania
środki własne
uczestników

Odpowiedzialni

marzec 2017 r.

środki własne hufca

marzec 2017 r.

środki własne hufca

phm. Mariusz
Ziółkowski – członek
komendy ds. pracy z
kadrą

phm. Mariusz
Ziółkowski – członek
komendy ds. pracy z
kadrą
phm. Mariusz
Ziółkowski – członek
komendy ds. pracy z
kadrą
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Praca z opiekunem
prób
Kształcenie kadry

Organizacja
warsztatów dla
opiekunów prób
instruktorskich
Wdrożenie planu
kształcenia od
zastępowego do
drużynowego
zgodnie z Wizją
rozwoju Hufca na lata
2017-2019.
Zaktualizowanie
potrzeb
kształceniowych w
hufcu.

luty 2017 r.

środki własne hufca

KSI

Zgodnie z
zatwierdzonym
planem kształcenia

brak kosztów

phm. Sylwia Gardynik
– członek komendy ds.
kształcenia

Odpowiedzialni

do końca 2017 r.

Źródła
finansowania
zadania
brak kosztów

Wrzesień 2017 r.

środki własne hufca

LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW
Nazwa zadania
Sposób pomiaru
Czas wykonania
operacyjnego
stopnia realizacji
Składka
członkowska
Wychowanie
finansowe -

Zbieranie min. 80%
składek w
odpowiednim czasie
Ewaluacja – ankiety
ewaluacyjne

phm. Bożena Chorąży
– skarbnik hufca
phm. Bożena Chorąży
– skarbnik hufca
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„Sobótka
Warsztatowa” Finanse w szczepie/
drużynie/gromadzie
Powstanie zespołu
finansowego i
zespołu pozyskania
środków zgodnie z
Wizją rozwoju
Hufca

uczestników

Ewaluacja i
sprawozdanie z
realizacji planu na
każdy rok zgodnie z
wizją rozwoju Hufca
na lata 2017-2019

PRYJAZNA STRUKTURA
Nazwa zadania
Sposób pomiaru
operacyjnego
stopnia realizacji
Przejrzysta struktura

Aktualizacja i
opublikowanie na
stronie hufca opisu
funkcji oraz zakresu
kompetencji
członków KH oraz
zespołów hufca

Do końca roku 2017
r.

środki własne hufca

phm. Bożena Chorąży
– skarbnik hufca
phm. Robert Goś

Czas wykonania

Źródła
finansowania
zadania
brak kosztów

Odpowiedzialni

do końca 2017 r. - w
miarę powstawania
zespołów w 2017 r.

Komenda hufca
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Powstanie
Namiestnictwa
zuchowego,
harcerskiego i
starszoharcerskiego
zgodnie z Wizją
rozwoju Hufca

Stworzenie jasnego
systemu wsparcia
drużynowych

Do czerwca 2017 r.

środki własne hufca

phm. Radosław
Nowak– członek
komendy ds.
programu,
phm. Mariusz
Ziółkowski – członek
komendy ds. pracy z
kadrą
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