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Hufca ZHP Starogard Gdański
im. gen Józefa Wybickiego
w roku harcerskim
2013 / 2014

MISJA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru
I. CHARAKTERYSTYKA HUFCA
Hufiec ZHP Starogard Gdański im. gen. Józefa Wybickiego działa na terenie
Powiatu starogardzkiego wyłączając gminy Czarna Woda, Kaliska, Zblewo i
Skarszewy. Hufiec zrzesza aktualnie ok 200 osób w dziesięciu jednostkach z czego
osiem działa na terenie miasta Starogard Gd., jedna w Rokocinie i jedna w Skórczu.
Trzy jednostki: 9 WGZ, 13WDH i próbna WDH pracują ze specjalnością żeglarską.
Ponadto w Hufcu działa Harcerski Klub Wspinaczkowy.
W hufcu działaj Komisja Stopni Instruktorskich z uprawnieniami przyznawania
stopnia przewodnika. Komisja Stopni nie podejmuje żadnych dodatkowych form
szkolących i doszkalających siebie. Działa również Hufcowy Zespół Kadry
Kształcącej. Hufiec pracuje chorągwianym systemem kształcenia i współpracuje z
MAK.
Komenda Hufca i ZKK pracuje z kadrą organizując systematyczne comiesięczne
odprawy drużynowych i przybocznych oraz kilka razy do roku warsztaty i inne formy
rozwijania wiedzy i umiejętności instruktorskich. Motywowanie młodych funkcyjnych
prowadzi do corocznego udziału co najmniej kilku osób na kursach
przewodnikowskich i obozach metodycznych Chorągwianej Szkoły MAK. Działania
te doprowadziły do sytuacji gdzie prawie wszyscy drużynowi i część przybocznych
ukończyła kursy. Ponadto absolwenci kursów decydują się na tworzenie nowych
jednostek.
Hufiec działa zgodnie z przyjmowanym co roku planem pracy, uwzględniającym
cykliczne imprezy hufca, ogólnozwiązkowe i chorągwiane propozycje programowe
oraz przedsięwzięcia samorządu.
Brak w hufcu zespołu programowego obniża współpracę drużyn.
Harcerze wyjeżdżają co roku na obozy letnie, a trzem jednostkom udało się
wyjechać na samodzielne obozy.
Małymi krokami rozwijają się wędrownicy.
Hufiec podejmuje doraźne akcje promujące harcerstwo na zewnątrz, takie jak,
Betlejemskie Światło Pokoju, Akcja „1 procent dla ZHP ”, prezentacje w szkołach,
pomoc przy organizacji imprez lokalnych i uroczystości patriotycznych.

SILNE STRONY:
Program:
 hufiec tworzy co roku swój program, z którego mogą korzystać drużyny
 organizacja HAL
 coraz częstsze korzystanie z propozycji KCH, GK
 hufiec posiada wszystkie piony harcerskie
Kadra:
 drużynowi przeszkolenie z każdej metodyki harcerskiej / mamy wszystkie
piony w hufcu
 cieszymy się dobrym wizerunkiem w Chorągwi
 większość drużynowych jest przygotowana do prowadzenia drużyn (oprócz
1)
 zwiększona świadomość drużynowych w konieczności pracy z zastępowymi
oraz pracy Metodą Harcerską i zachowaniu Harcerskiego Ciągu
Wychowawczego.
 kreatywność i przedsiębiorczość instruktorów
 osoby po kursie Kadry Kształcącej
 2 osoby posiadają brązową Odznakę Kadry Kształcącej
 1 srebrną odznakę KK
 dużo specjalistów (instruktor wspinaczki skałkowej, profilaktyk
antyalkoholowy, osoby z patentami żeglarskimi, ratownicy PCK, BORM) 5
instruktorów z uprawnieniami kierownika wypoczynku
 doświadczenia w realizacji projektów
 3 otwarte próby przewodnikowskie
 2 otwarte próby podharcmistrzowskie
 1 otwarta próba harcmistrzowska
Drużyny:
 zamknięto pozytywnie 3 próbne drużyny
 otwarto próbę kolejnej gromadzie
 silnie działający funkcyjni w drużynach
 drużyny biorą udział w propozycjach zewnętrznych (Zlot Westerplatte,
Rodło...)
 drużyny są w większości umundurowane
Warunki do działania:











nowe jednostki
baza lokalowa (Stanica z harcówkami),
osoba prowadząca sekretariat
ustabilizowana sytuacja ze „sprzętem pływającym” NOWY JACHT
baza obozowa w Skrzyni z nowym zarządcą
przynależność do rejonu kształceniowego w KCH
dobra współpraca z władzami lokalnymi i instytucjami samorządowymi
dobra współpraca ze szkołami
przyjazne nastawienie władz lokalnych,
dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi





hufiec otrzymuje dotacje na zadania celowe,realizacja dofinansowywanych z
samorządu miejskiego i powiatowego, Kuratorium Oświaty, Młodzieży w
działaniu projektów
hufiec pozyskuje środki finansowe na bieżącą działalność z dotacji, wynajmu
pomieszczeń, z akcji letniej,

SŁABE STRONY:
Program:
 brak przedsięwzięcia integrującego drużyny
 brak wyjazdu wszystkich drużyn na samodzielne obozy
 mała praca z duchowością
Kadra:
 „luki” w pracy Metodą Harcerską u kilku instruktorów
 jest kilku instruktorów, którzy nie rozwijają się, jednak zmniejsza się ich ilość
 brak pracy z przybocznymi
 nie rozwijająca się cała Komisja Stopni Instruktorskich
 czasami niektórym brakuje zachowania hierarchii
 Komisja rewizyjna nie działa w całości (tylko przewodnicząca)
 Często podczas różnych przedsięwzięć brakuje instruktorów komendy Hufca
(akcje, biwaki, pomniki)
 Brak konsekwencji w niektórych działaniach
 Brak wypracowanego (spisanego) systemu motywacji kadry)
Drużyny:




jedna drużyna kwalifikuje się do rozwiązania
brak integracji wszystkich drużyn
„niedopracowane” umundurowanie w niektórych jednostkach

Warunki do działania:
 wciąż zbyt mała ilość jednostek w terenie
 zły stanu technicznego budynku Hufca i niewystarczające środki na jego
remont ulega ciągłemu polepszaniu, zaczęliśmy remont
POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI:
Program:
 znajomość specjalistów
 dofinansowania

 bogata historia starogardzkiego harcerstwa w tym z czasów II Wojny
Światowej
 zwiększona świadomość drużynowych dotycząca możliwości wpływania na
program hufca



dostęp do ściany wspinaczkowej, sprzętu wspinaczkowego, sprzętu wodnego
itp.

Kadra:
 młodzi funkcyjni po szkoleniach z możliwością otwarcia próby na stopień
przewodnika
 wielu instruktorów z możliwością otwarcia próby na kolejne stopnie
 „zagospodarowanie” instruktorów bez funkcji np.: do stworzenia zespołu
programowego
 nauczyciele, którzy chcieliby prowadzić drużyny harcerskie przesz szkołach
 znajomość specjalistów w różnych dziedzinach
 dobry program
 Nasi ludzie w chorągwianych referatach.
Drużyny:
 zainteresowanie ze strony dyrektorów powołaniem nowych drużyn w szkołach
Warunki do działania:
 nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami członków drużyn
 organizacja Dnia Harcerskiego w szkołach
 organizacja biwaków harcerskich szkołom
 przyjazne nastawienie i otwartość do współpracy mediów
 możliwość udziału w programach młodzieżowych np.: „Młodzież w działaniu”
 położenie Stanicy nad Wierzycą i możliwość stworzenia bazy dla spływów
kajakowych
 położenie geograficzne HBO Skrzynia na wschodnim skraju Tucholskich,
 wykorzystanie sali kominkowej jako sali szkoleniowej jako możliwość
pozyskania środków
POTENCJALNE ZAGROŻENIA:
Program:
 konkurencyjne organizacje
 zbyt duży natłok zewnętrznych przedsięwzięć (miejskich, hufcowych,
chorągwianych) zagrażający rzeczywistej pracy drużyn i realizowania ich celu.
 Nie na bieżąco prowadzona strona www

Kadra:
 kadra studiująca ma często mniej czasu
 brak czasu u kadry pracującej
 NASI ludzie w referatach Chorągwianych
 drobne niedopatrzenia np.: podczas obozów/koloni psują nam wizerunek
Drużyny:
 są drużyny, które nie obierają świadomie celu na cały rok czy kilka lat (takie
drużyny się nie rozwijają)



brak wystarczającej liczby kadry w drużynach może spowodować osłabienie
pracy a w konsekwencji ich rozwiązanie.

Warunki do działania:
 mało funduszy na polepszenie stanu technicznego budynku i Bazy obozów
 sytuacja społeczno-ekonomiczna części harcerzy należących do hufca,

 słaba promocja na zewnątrz

WIZJA HUFCA W 2015 ROKU
/przyjęta w Planie Rozwoju Hufca przez Zjazd Hufca 28 października 2011 roku/

Chcemy, aby Hufiec ZHP im. gen. Józefa Wybickiego w 2015 r.
stał się aktywną i sprawną jednostką,
stawiającą drużynowego w centrum zainteresowania i stwarzającą tym
samym drużynowym dobre warunki do pracy z drużyną,
niezbędne do wychowywania: zuchów, harcerzy, harcerzy starszych
i wędrowników a w dalszej kolejności instruktorów.
II. GŁÓWNE ZAMIERZENIA HUFCA NA ROK 2013/2014
Program:






zorganizowanie wszystkich priorytetowych przedsięwzięć programowych
dbanie o wysoki poziom i harcerski styl przedsięwzięć hufcowych
udział w wybranej imprezie na szczeblu Chorągwi
wykreowanie imprezy będącej wizytówką hufca na forum miasta !!!!!!!!!
Stworzenie drużyny drużynowych

Kadra:





organizacja zbiórek drużyny drużynowych
podnoszony będzie poziomu wyszkolenia kadry poprzez udział w różnych
formach kształcenia,
instruktorzy będą motywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez
zdobywanie wyższych stopni oraz udział w szkoleniach na poziomie hufca i
chorągwi,

Drużyna:





podniesienie jakości pracy podstawowych jednostek organizacyjnych,
wzmocnienie pozycji drużynowego
usprawnienie przepływu informacji między komendą hufca a drużynowymi,
podnoszenie jakości dokumentacji drużyn

Warunki do działania:
dalszy remont budynku Stanicy Hufca
pozyskiwanie kolejnych środków na działalność statutową
dalsze ulepszanie HBO Skrzynia
dbałość o dobry wizerunek hufca na imprezach zewnętrznych,
opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych hufca,
stała aktualizacja i ulepszanie strony internetowej Hufca,
zwiększenie liczby artykułów na temat Hufca ukazujących się w lokalnej
prasie.









CEL: Wykreowanie imprezy będącej wizytówką hufca na forum miasta !!!!!!!!!
III. HARMONOGRAM PRACY HUFCA NA ROK 2013 / 2014
WRZESIEŃ
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA
ODPOWIEDZIALNY
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej - Pomnik
1
Komenda Hufca
Poległych i Pomordowanych Harcerzy
Rozpoczęcie roku harcerskiego „Rajd o miano
13-15
hm Monika Michna
Drużyny Sztandarowej hufca”
XLV Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych
26-29
oraz Drużyn Realizujących Elementy
Sam. Aneta witakowska
Specjalności Wodnej
Pwd Michał Hinc – instruktor
4 września Zbiórka Drużyny Drużynowych
programowy
PAŹDZIERNIK
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

11-12
Turniej Antka Cwaniaka
Październik I Spotkanie zastępu żeglarskiego

Przygotowanie do zimowania sprzętu
Pażdziernik
żeglarskiego
pierwszy
Zbiórka Drużyny Drużynowych
poniedziałek

ODPOWIEDZIALNY

pwd. Michał Hinc
PWD BEATA PAPKE
Drużynowi drużyn wodnych
Instruktor Programowy

LISTOPAD
TERMIN

11

ZADANIE / IMPREZA

Uroczystość Rocznicy Odzyskania w 1918 roku Pwd Wiktoria Guz
Niepodległości Polski - wyjście pod pomnik na
uroczystość miejską,
warta przy Pomniku Poległych i Pomordowanych phm. Wojtek Mokwa
Harcerzy,
Jesienna Wyprawa Beretów Bordo

pierwszy
poniedziałek

ODPOWIEDZIALNY

Zbiórka Drużyny Drużynowych

Krzysztof Wanat
Instruktor Programowy

GRUDZIEŃ
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA
Biwak Andrzejkowo- Mikołajkowy
Wigilie w drużynach
Wigilia Hufca
Betlejemskie Światło Pokoju (BŚP)
Zabawa choinkowa z podziałem na grupy
nieznany
(Starostwo Powiatowe)
pierwszy
Zbiórka Drużyny Drużynowych
6-8
14-20
nieznany
nieznany

poniedziałek

ODPOWIEDZIALNY
Paulina Szulc
Rada Drużyn
Mł. Filip Weyer
Instruktor Programowy
Instruktor Programowy

Przerwa świąteczna w szkołach
STYCZEŃ
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

20.01Ferie zimowe- ZIMOWISKO
02.02.14r
29
Rocznica wyzwolenia Starogardu Gdańskiego
pierwszy
Zbiórka Drużyny Drużynowych
poniedziałek

ODPOWIEDZIALNY
Komenda Hufca
Komenda Hufca
Instruktor Programowy

LUTY
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

luty

Spotkanie dotyczące HAL 2014

22

Dzień Myśli Braterskiej - 157 rocznica urodzin
Roberta Baden- Powella

pierwszy
poniedziałek

Zbiórka Drużyny Drużynowych

ODPOWIEDZIALNY
Komendant hufca , drużynowi,
kadra obozowa

Pwd Rafał Zachmielewski
Instruktor Programowy

MARZEC
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

9
Chorągwiane Zawody Pływackie
marzec
Kursy przewodnikowskie
pierwszy
Zbiórka Drużyny Drużynowych
poniedziałek

ODPOWIEDZIALNY
pwd. Michał Hinc
MAK
Instruktor Programowy

KWIECIEŃ
TERMIN
20-21
23

ZADANIE / IMPREZA
Przerwa świąteczna
Dzień św. Jerzego- patrona skautów i imieniny
komendanta 
Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego

nieznany
pierwszy
Zbiórka Drużyny Drużynowych
poniedziałek
kwiecień
Praca nad sprzętem wodnym

ODPOWIEDZIALNY

Drużynowi drużyn wodnych
Instruktor Programowy
Pwd Beata Papke

MAJ
TERMIN
3
pierwszy
poniedziałek

ZADANIE / IMPREZA
Udział w uroczystościach z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Zbiórka Drużyny Drużynowych

ODPOWIEDZIALNY
Komenda Hufca
Instruktor Programowy

maj

Wodowanie sprzętu żeglarskiego

PWD BEATA PAPKE

maj

Jamboree wędrownicze

HO Adrian Młyński

2 maja
maj
maj

Dzień Flagi
Przygotowania do obozów
Praca nad sprzętem wodnym

drużynowi, kadra obozowa
Drużynowi drużyn wodnych

CZERWIEC
TERMIN
ostatni
tydzień
czerwca
ostatni
tydzień
czerwca
27
pierwszy
poniedziałek
czerwiec
czerwiec

ZADANIE / IMPREZA

ODPOWIEDZIALNY

Podsumowanie Roku Harcerskiego w
Drużynach

drużynowi

Festyn dla Miasta! :)

Pwd Beata Papke

Rozpoczynamy wakacje! 
Zbiórka Drużyny Drużynowych

Instruktor Programowy

Przygotowania do obozów
Praca nad sprzętem wodnym

drużynowi, kadra obozowa
PWD BEATA PAPKE

LIPIEC
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

do obozu Przygotowania do obozów
Lipiec/sierpie
Kolonia zuchowa, obozy: harcerski i żeglarski
ń

ODPOWIEDZIALNY
drużynowi, kadra obozowa
drużynowi, kadra obozowa

SIERPIEŃ
TERMIN
1

ZADANIE / IMPREZA
ODPOWIEDZIALNY
70 rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego- wyjście pod Pomnik Poległych
Komendant Hufca
i Pomordowanych Harcerzy
Starogard Gdańskiego
pwd. Michał Hinc
Warszawa

ostatni
Zbiórka Drużyny Drużynowych
poniedziałek

Instruktor Programowy

