Plan pracy
Hufca ZHP Starogard Gdański
im. gen Józefa Wybickiego
w roku harcerskim 2014 / 2015

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

Chcemy, aby Hufiec ZHP Starogard Gd. 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.

I. CHARAKTERYSTYKA HUFCA
Hufiec ZHP Starogard Gdański im. gen. Józefa Wybickiego działa na terenie Powiatu
starogardzkiego wyłączając gminy Czarna Woda, Kaliska i Zblewo. Hufiec zrzesza
aktualnie ok 210 osób w dziewięciu jednostkach z czego siedem  2 SDH, 3 WDH, 4
DH, 5 SDW, 6 GZ, 9 WGZ, 16 DH działa na terenie miasta Starogard Gd.,(w tym 2
SDH posiada zastęp w Pelplinie a 3 WDH w Bobowie). Jedna jednostka  10 DH
działa w Rokocinie i Skarszewach a kolejna  15 DH w Godziszewie. Dwie jednostki:
9 WGZ, 3 WDH posiadają specjalność żeglarską. Ponadto w Hufcu działa Harcerski
Klub Ratowniczy oraz nieformalna Grupa Artystyczna.
W Hufcu działa Zespół Kadry Kształcącej, który z uwagi na osłabienie kadrowe
zamierza zainicjować powstanie Międzyhufcowego zespołu wraz z hufcami
Kościerzyna, Tczew, Malbork. W obszarze kształcenia realizujemy projekt “ Nasze
Wspólne Wędrowanie VII”, współfinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Starogard
Gd. Szczegółowe zamierzenia w sferze kształcenia, zostały zawarte w Planie
Kształcenia Hufca.
Hufiec działa zgodnie z przyjmowanym co roku planem pracy, uwzględniającym
cykliczne imprezy hufca, ogólnozwiązkowe i chorągwiane propozycje programowe
oraz przedsięwzięcia samorządu. Powołanie nowego instruktora programowego
znacznie polepszyło realizację programu i współpracę drużyn. W obszarze programu
realizujemy projekt “Skaut”, współfinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Starogard
Gd.

Hufiec co roku organizuje Harcerską Akcje Letnią i Harcerską Akcję Zimową
skierowaną w 99% do harcerzy  członków drużyn, pomyślaną jako kontynuacja i
podsumowanie całorocznej pracy. W tegorocznej HAL uczestniczyli członkowie
większości jednostek za wyjątkiem 5 SDW, 10 DH i 15 DH.
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
● hufiec organizuje HAL i HAZ
● w programie hufca coraz częstsze korzystanie z propozycji KCH, GK
● hufiec posiada jednostki działające we wszystkich metodykach
● hufiec posada Harcerski Klub Ratowniczy
Warunki do działania:
● istotna część kadry hufca aktywnie działa i podnosi kwalifikacje
● hufiec posiada instruktora ds programu
● hufiec posiada instruktora do spraw promocji i wizerunku
● hufiec posiada osobę prowadzącą sekretariat
● hufiec posiada bazę lokalową  Stanicę Harcerską z harcówkami
● hufiec posiada 5 sprawnych jachtów z odpowiednim osprzętem
● hufiec posiada Harcerską Bazę Obozową w Skrzyni
● hufiec dobrze współpracuje z władzami lokalnymi i instytucjami
samorządowymi oraz ze szkołami
● hufiec dobrze współpracuje z organizacjami pozarządowymi
● hufiec otrzymuje dotacje na zadania celowe,realizacja dofinansowywanych z
samorządu miejskiego i powiatowego oraz Kuratorium Oświaty (HAL),
● hufiec pozyskuje środki finansowe na bieżącą działalność z dotacji, wynajmu
pomieszczeń, wynajmu HBO Skrzynia z akcji letniej,
SŁABE STRONY:
Program
● nie wszystkie drużyny korzystają z propozycji programowych hufca
● nie wszystkie drużyny uczestniczą w HAL i HAZ
● mała praca z duchowością ???
● zbyt mała rywalizacja między drużynami
Warunki do działania:
● część kadry hufca nie włącza się w bierzącą działalność
● Stanica Hufca pomimo dokonanych remontów wymaga kolejnych
● brak kadry gospodarczej do HBO Skrzynia uniemożliwia organizację w nie
obozów
● mała aktywność drużynowych w zaangażowanie rodziców w pomoc
remontową i materialną dla hufca

POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI:
Program:
● zwiększona świadomość drużynowych dotycząca możliwości wpływania na
kształt programu hufca
● możliwość pozyskania zewnętrznego dofinansowania
● kontakty ze specjalistami z różnych dziedzin
● możliwość czerpania z bogatej historii starogardzkiego harcerstwa
● dostęp do ściany wspinaczkowej, sprzętu wspinaczkowego, sprzętu wodnego
● możliwa współpraca z LOK, z Grodziskiem Owidz, ze Schroniskiem dla
zwierząt
Warunki do działania:
● nawiązanie bliższej współpracy z rodzicami członków drużyn
● organizacja Dnia Harcerskiego w szkołach
● przyjazne nastawienie i otwartość do współpracy mediów
● pomoc w organizowaniu impez plenerowych w mieście
● możliwość udziału w programach młodzieżowych np.: „Młodzież w działaniu”
● położenie Stanicy nad Wierzycą i możliwość stworzenia bazy dla spływów
kajakowych
● czarterowanie jachtów
● organizacja biwaków harcerskich dla klas szkolnych (zielone szkoły) w HBO
Skrzynia (położenie geograficzne na wschodnim skraju Borów Tucholskich),
● wykorzystanie sali kominkowej jako sali szkoleniowej jako możliwość
pozyskania środków
POTENCJALNE ZAGROŻENIA:
Program:
● zbyt duży natłok zewnętrznych przedsięwzięć (miejskich, hufcowych,
chorągwianych) zagrażający rzeczywistej pracy drużyn i realizowania ich celu.
● konkurencyjne organizacje
Warunki do działania:
● stan Stanicy i drogi dojazdowej nie spełniający “współczesnych “ standardów

II. GŁÓWNE ZAMIERZENIA HUFCA NA ROK 2014/2015
Program:
● zorganizowanie wszystkich priorytetowych przedsięwzięć programowych
● realizowanie propozycji programowej RAZEM PO ZDROWIE jako propozycji
na ten rok dla wszystkich jednostek hufca.
● dbanie o wysoki poziom i harcerski styl przedsięwzięć hufcowych
● udział dużej reprezwntacji hufca na XXI Rajdzie Rodło,
● udział reprezentacji w pozostałychimprezach na szczeblu Chorągwi
Spartakiada Drużyn Wodnych, Chorągwiane Zawody Pływackie, XX Zlot
Westerplatte
● praca nad wykreowaniem imprezy będącej wizytówką hufca na forum miasta
Warunki do działania:
● dbałość o dobry wizerunek hufca na,
● zwiększenie kontaktu z rodzicami

●
●
●
●
●

opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych hufca,
rozszerzenie akcji 1%
pozyskiwanie środków na działalność statutową
dalszy remont budynku Stanicy Hufca
dalsze ulepszanie HBO Skrzynia

III. HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ
WRZESIEŃ 2014
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych  Osiek
poniedziałek
Rocznica wybuchu II Wojny Światowej  Pomnik
1
Poległych i Pomordowanych Harcerzy
Start Hufca biwak o miano Drużyny Sztandarowej
1214
Hufca ZHP Starogard Gdański
XLVI Spartakiada Harcerskich Drużyn Wodnych oraz
2628
Drużyn Realizujących Elementy Specjalności Wodnej

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
Instruktor programowy
Komenda Hufca
Instruktor programowy
pwd. Aneta Witakowska

PAŹDZIERNIK 2014
TERMIN
pierwszy
poniedziałek
1819
1718
2731

ZADANIE / IMPREZA

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY

Odprawa drużynowych

Instruktor programowy

JOTI międzynarodowy czat.
Biwak dla drużynowych hufca
Akcja Pamiętamy 2014!

H.O. Adrian Młyński
hm. Monika Michna
Instruktor programowy

LISTOPAD 2014
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych
poniedziałek
Uroczystość Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Polski  wyjście pod pomnik na uroczystość miejską,
11
warta przy Pomniku Poległych i Pomordowanych
Harcerzy, w nocy oglądanie filmów w hufcu

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
Instruktor programowy
phm. Wojtek Mokwa
H.O. Paulina Szulc

GRUDZIEŃ 2014
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych
poniedziałek
57

Biwak Świąteczny

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
Instruktor programowy
Sztab:
pwd. Aneta Witakowska,
pwd. Rafał Zachmielewski, H.O.
Paulina Szulc

1420
19
16
22

Wigilie w drużynach
Wigilia instruktorska hufca
Betlejemskie Światło Pokoju (BŚP)
Zabawa choinkowa z podziałem na grupy (Starostwo
Powiatowe)
Przerwa świąteczna w szkołach

Rady Drużyn
pwd. Maciej Bryja
H.O. Paulina Szulc
Drużynowi

STYCZEŃ 2015
TERMIN

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych / warsztaty Mogę Móc(ZKK)
poniedziałek
29
Rocznica wyzwolenia Starogardu Gdańskiego

Instruktor programowy
Komenda Hufca

LUTY 2015
TERMIN

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych
Instruktor programowy
poniedziałek
luty
Spotkanie dotyczące HAL 2015
Komendant hufca , drużynowi,
Ferie zimowe
27
Zimowisko
phm. Wojciech Mokwa
Dzień Myśli Braterskiej  158 rocznica urodzin Roberta
22
Baden Powella

MARZEC 2015
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych
poniedziałek
8
Chorągwiane Zawody Pływackie

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
Instruktor programowy
Instruktor programowy

KWIECIEŃ 2015
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych
poniedziałek
Przerwa świąteczna
Zdobywanie Odznaki Sportów Obronnych (termin w
11
zależności od wystąpienia MTO)
1012
Manewry Techniczno Obronne (MTO)
Dzień św. Jerzego patrona skautów i imieniny
23
komendanta
Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego “Lody puściły”
18
Regaty harcerskie!
kwiecień
Praca nad sprzętem wodnym

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
Instruktor programowy

phm. Andrzej Aleksandrowicz
phm. Andrzej Aleksandrowicz

pwd. Aneta Witakowska
3 WDH

MAJ 2015
TERMIN

pierwszy
Odprawa drużynowych
poniedziałek

Komenda Hufca

Jamboree wędrownicze

5 SDW

XXXI Rajd Rodło!

Instruktor programowy

Przygotowania do obozów
Praca nad sprzętem wodnym

drużynowi, kadra obozowa
3 WDH

maj

maj
maj

Instruktor programowy

Udział w uroczystościach z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

3

2224

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY

ZADANIE / IMPREZA

CZERWIEC 2015
TERMIN

ZADANIE / IMPREZA

pierwszy
Odprawa drużynowych
poniedziałek
13
Happening zdrowotny
ostatni
tydzień
Podsumowanie Roku Harcerskiego w Drużynach
czerwca
Rozpoczynamy wakacje!
czerwiec Przygotowania do obozów
czerwiec Praca nad sprzętem wodnym

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
Instruktor programowy
Instruktor programowy
drużynowi
drużynowi, kadra obozowa
3 WDH

LIPIEC 2015
TERMIN
do obozu
lipiec
34

ZADANIE / IMPREZA
Przygotowania do obozów
Harcerska Akcja Letnia
Dni Starogardu

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
drużynowi, kierownicy wypoczynku
drużynowi, kierownicy wypoczynku
Instruktor programowy

SIERPIEŃ 2015
TERMIN
1

ZADANIE / IMPREZA
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
wyjście pod Pomnik Poległych i Zamordowanych
Harcerzy

ORGANIZATOR /
ODPOWIEDZIALNY
drużynowi

