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1. Charakterystyka ogólna
Członkami namiestnictwa są drużynowi oraz przyboczni drużyn starszoharcerskich
i wędrowniczych Hufca Kraków – Nowa Huta z sześciu nowohuckich środowisk, zrzeszeni
w 6 Drużynach Starszoharcerskich, 3 Drużynach Wędrowniczych oraz 2 Drużynach
Wielopoziomowych. Są to:
• Szczep „Unia”:
• Szczep „Orogen”:
• Szczep „Tęczowy”:

316 KDSH „Legion”
327 KDSH „Z.W.I.Ś.”
335 KDSH „Niewidzialni”
PKDSH „Hadrenalien”
• Szczep „Halny”:
377 KDSH „Odyseja”
• Szczep „Bartoszowcy”: PKDSH „Gniazdo”
PKDWiel. „Semper Fidelis”
• Szczep „Kolorowy”:
262 KDWiel. „Czarne Wilki”
• Szczep „Unia”:
• Szczep „Orogen”:
• Szczep „Tęczowy”:

PKDW „Sokół”
PKDW „Orogen”
PKDW „Bastion”

Sytuacja Drużyn…
W przypadku drużyn starszoharcerskich sytuacja jest od kilku już lat stabilna – obecnie
istniejące drużyny działają dobrze, mają wyszkoloną kadrę, a ich programy są różnorodne
i dobrze odpowiadają na oczekiwania harcerzy starszych. Od września swoją działalność
rozpoczynają 2 kolejne drużyny – świadczy to o dużych możliwościach rozwojowych
w gimnazjach na obszarze naszej dzielnicy.
W przypadku drużyn wędrowniczych sytuacja jest trochę gorsza – drużyn jest mało,
mają problemy z liczebnością, trudniej też wyjść im z atrakcyjnym programem do młodzieży
ze szkół ponadgimnazjalnych, czego efektem jest status próbny tych drużyn. Jest jednak
zauważalna poprawa w stosunku do zeszłego roku – planowane są zamknięcia okresu
próbnego wszystkich drużyn.
Działają także 2 drużyny wielopoziomowe – jedna z nich w zeszłym roku została
zarejestrowana i jest to równocześnie jedna z lepiej działających drużyn Namiestnictwa,
druga – w zeszłym roku zaczęła swoją działalność jako drużyna HS, w tym roku poszerza
grono odbiorców o wędrowników, jest drużyną próbną.
Sytuacja Namiestnictwa…
Obecnie Namiestnictwo składa się z 3 doświadczonych instruktorek, które stanowią
stabilną podstawę jego działania. W tym roku oraz w kolejnych na pewno będziemy się starać
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o powiększenie tego grona, tak aby dać możliwość rozwoju młodym instruktorom, zwłaszcza
tym myślącym o zdobywaniu kolejnych stopni.
Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym przeprowadzony będzie rajd RAJ, a tym samym –
mamy nadzieję – przywrócona zostanie tradycja jego corocznej organizacji. Przygotowywane
są także warsztaty dla pełnych kadr drużyn, czyli drużynowych, przybocznych i zastępowych,
na których chcemy postawić głównie na integrację oraz poczucie wspólnoty w obrębie naszej
jednostki. W ramach pozostałych zajęć chcemy poruszyć tematy takie jak wizerunek drużyn,
pozyskiwanie środków, wymiany zagraniczne, itp. – czyli coraz ważniejsze aspekty w pracy
drużyn, dzięki którym mogą wzbogacić swój program, a co za tym idzie przyciągnąć nowe
osoby. Oprócz rajdu i warsztatów drużyny zostaną również zaproszone na Harcmiting
(zawody sportowe) oraz zawody strzeleckie, organizowane przez poszczególne szczepu –
Halny oraz Kolorowy.
Od tego roku obowiązywać będzie także całkiem nowy arkusz wizytacji – zostanie on
podzielony na 3 części:
 ocena wizytowanej zbiórki – przeprowadzana na zbiórkach wizytowanych,
 ocena działalności drużyny na podstawie instrukcji działania drużyny ZHP – w przypadku
drużyn próbnych przeprowadzana na zbiórkach wizytowanych, w przypadku drużyn
zarejestrowanych przeprowadzana sporadycznie w ciągu roku i na pewno na zakończenie
roku,
 ocena aktywności drużyny – przeprowadzana na zakończenie roku harcerskiego,
najpóźniej do 31 maja (ze względów organizacyjnych).
Nowy arkusz ma być bardziej przyjazny w odbiorze dla drużynowych, a członkom
Namiestnictwa pozwoli na sprawniejsze ocenianie drużyn oraz podsumowanie rywalizacji na
koniec roku.
Równocześnie aby usprawnić działanie zespołu oraz kontakt z drużynami, do każdego
członka Namiestnictwa przypisaliśmy drużyny, którymi będzie się „opiekował” – służył
pomocą i radą, sprawdzał plan pracy, wizytował zbiórki, itd. Podział jest następujący:
Drużyna
Szczep
Namiestnictwo
316 KDSH „Legion
Unia
Gosia
327 KDSH „Z.W.I.Ś.”
Orogen
Ania
335 KDSH „Niewidzialni”
Tęczowy
Gosia
PKDSH „Hadrenalien”
Tęczowy
Ania
377 KDSH „Odyseja”
Halny
Gosia
PKDSH „Gniazdo”
Bartoszowcy
Gosia
PKDWiel „Semper Fidelis”
Bartoszowcy
Ania, Beata
262 KDWiel. „Czarne Wilki” Kolorowy
Ania, Beata
PKDW „Sokół”
Unia
Beata
PKDW „Orogen”
Orogen
Beata
PKDW „Bastion”
Tęczowy
Beata
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1. Charakterystyka członków Namiestnictwa
Mail Namiestnictwa: ruber.ignis@gmail.com

Szef Namiestnictwa:

phm. ANNA KOPERCZAK HO
Członek Namiestnictwa:

Urodzona: 15.05.1984
Telefon: 608 487 398
Mail: ania-koperczak@wp.pl
W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- koordynację pracy zespołu
- kontakt z drużynowymi i przybocznymi
- organizację części imprez Namiestnictwa
- wizytację drużyn starszoharcerskich
Urodzona: 05.01.1984
Telefon: 505 947 076
Mail: beataszczypczyk@gmail.com
W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- organizację części imprez Namiestnictwa
- pomoc drużynom wędrowniczym
- wizytacje drużyn wędrowniczych

pwd. BEATA SZCZYPCZYK HO
Członek Namiestnictwa:

pwd. MAŁGORZATA BIENIEK HO
Członek Namiestnictwa:

Może to właśnie TY?!?!

Urodzona: 20.06.1984
Telefon: 782 502 902
Mail: malgorzatabieniek@o2.pl
W Namiestnictwie odpowiedzialna za:
- organizację części imprez Namiestnictwa
- rywalizację Namiestnictwa
- wizytacje drużyn starszoharcerskich
R – rozwijać się chcący..
U – umysłowo niepadający..
B – beczeć nielubiący..
E – empirycznie działający..
R – rozbrajający lub rozrabiający..
I – inteligentnie myślący lub mówiący..
G – gorąco ludzi pociągający..
N – nagminnie się uśmiechający..
I – i stale gadający..
S – słonecznie promieniujący!
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2. Obrzędowość
Obrzędowość Namiestnictwa została opracowana na początku jego działalności i jest
ściśle związana z ogniem. Opiera się ona na zdobywaniu przez drużyny starszoharcerskie
i wędrownicze Znaczków Namiestnictwa w trzech stopniach: Płomień Żółty, Płomień
Pomarańczowy oraz Płomień Czerwony.
„Drużyna Żółtego Płomienia” to drużyna młoda, która jeszcze nie ma
sprecyzowanych planów na przyszłość, bądź je ma, ale do ich realizacji będzie
potrzebowała więcej zapału i entuzjazmu, ze strony każdego z jej członków.
Drużyna taka spełnia do 59% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji
Namiestnictwa.
„Drużyna Pomarańczowego Płomienia” to drużyna dobrze działająca,
spełniająca od 60 do 84% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji. Jest
to drużyna, która ma już dość dobrze sprecyzowane plany na przyszłość, ale do
ich realizacji potrzebuje jeszcze sporo pomocy z zewnątrz.
„Drużyna Czerwonego Płomienia” jest to drużyna najlepiej działająca,
spełniająca min. 85% wymagań określonych w regulaminie rywalizacji. Jest to
drużyna działająca bez zastrzeżeń, stanowiąca wzór dla pozostałych.
Drużynowy jak i cała drużyna dobrze wiedzą, na czym polega ich harcerska
służba, dzięki temu mogą w pełni realizować swoje plany, dążąc do
doskonałości.
Wraz z mianem drużyna otrzymuje znaczek- symbol, płomień w odpowiednim
kolorze. Znaczek ten nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni.
Namiestnictwo „Ruber Ignis” nadaje tytuł i odznaczenie na okres jednego roku
harcerskiego, dlatego też istnieje możliwość zdobycia wyższego miana jak i stracenie
zapracowanego płomienia.
Znaczki specjalne
Znaczek specjalny namiestnictwa – symbol płomienia w kolorze żółtym na czarnym tle
w kształcie ośmiokąta, mogą nosić harcerze, instruktorzy, od których namiestnictwo
otrzymało pomoc i wsparcie.
Znaczek specjalny namiestnictwa – symbol czerwonego płomienia na czarnym tle
w kształcie ośmiokąta, jako honorową dla namiestnictwa odznakę mogą nosić harcerze
i instruktorzy, którzy w sposób szczególny zaistnieli w życiu namiestnictwa.
Znaczek specjalny namiestnictwa nosi się w prawym rogu, prawej klapy od kieszeni.
Znaczek specjalny namiestnictwa nadaje się na wniosek. Wnioskować o nadanie
znaczka specjalnego może każdy członek zespołu namiestnictwa jak również każdy
drużynowy drużyny czynnie uczestniczącej w życiu namiestnictwa „Ruber Ignis”.
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3.

Analiza SWOT sytuacji Namiestnictwa
Mocne strony
a) W skład Namiestnictwa wchodzą trzy
doświadczone instruktorki, posiadające
stopnie instruktorskie, stale doskonalące
swoje umiejętności
b) Zostały
opracowane
odpowiednie
dokumenty
potrzebne
do
pracy
Namiestnictwa:
arkusz
wizytacji
(podzielony na 3 części, w 2 wersjach: dla
drużyn
starszoharcerskich
oraz
wędrowniczych), regulamin rywalizacji,
opracowanie dotyczące rejestracji drużyny
oraz zdobywania specjalności
c) Obrzędowość została uaktualniona i jest
kontynuowana na imprezach całego
Namiestnictwa (Rajd, warsztaty)
d) Ponownie powraca tradycja organizacji
Rajdu RAJ
e) W hufcu wykonana została tablica
Namiestnictwa i jest na bieżąco
uaktualniana
f) Na stronie www hufca jest zakładka
Namiestnictwa i jest uaktualniana na
bieżąco
g) Sytuacja drużyn starszoharcerskich jest
dobra
Jak możemy wykorzystać te mocne strony
a) Dalsza praca, zaangażowanie w inne akcje
hufcowe np. kurs drużynowych
b) Publikacja materiałów, stosowanie ich
c) Kontynuacja, może należy wprowadzić
jakieś nowe elementy
d) Coroczna organizacja Rajdu
e) Uaktualnianie
tablicy
na
bieżąco,
dodawanie nowych elementów
f) Uaktualnianie zakładki na bieżąco,
dodawanie nowych elementów
g) Promocja
drużyn
starszoharcerskich
w dzielnicy – może artykuł w lokalnej
gazecie

Słabe strony
a) Brakuje w zespole nowych osób, które
w przyszłości stanowiłyby jego podstawę
b) Wizytacje drużyn są nieregularne
c) Arkusze po wizytacji nie są przesyłane do
drużynowych w odpowiednim czasie
d) Długa droga do rejestracji drużyny
e) W niektórych przypadkach zbyt długi
okres poprawiania planów pracy
f) Słaba sytuacja drużyn wędrowniczych
g) Brak
perspektyw
na
rozdział
Namiestnictwa
na
starszoharcerskie
i wędrownicze

Co możemy zrobić, aby usunąć te słabości
i przekształcić je w atuty?
a) Pozyskanie nowych osób do zespołu,
integracja z obecną kadrą drużyn
b) Ustalenie harmonogramu wizytacji i tego
kto kogo wizytuje oraz trzymanie się tego
c) Ustalenie terminu nadsyłania arkuszy –
max. 2 tygodnie po wizytacji
d) Opracowanie
dotyczące
rejestracji
drużyny, szczególna opieka nad tymi
drużynami
e) Ustalenie terminu poprawiania planów –
max. 2 tygodnie od dnia nadesłania
f) Szczególna
opieka
nad
drużynami
wędrowniczymi,
atrakcyjny
program
warsztatów
g) Pozyskanie nowych osób do zespołu,
integracja z obecną kadrą drużyn
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4. Cele i założenia
Cel krótkookresowy na rok 2010/2011 – integracja z drużynami starszoharcerskimi
i wędrowniczymi, wprowadzenie do zespołu osób nowych, poprawa działania drużyn
wędrowniczych, realizacja założonych na ten rok zadań programowych i organizacyjnych.
Cele szczegółowe i zadania:
A. Integracja między drużynami, a zwłaszcza drużynowymi, przybocznymi i zastępowymi
w obrębie Namiestnictwa, integracja między członkami drużyn, tworzenie wspólnoty
hufcowej
 Integracyjna forma warsztatów Namiestnictwa
 Spotkania z kadrami drużyn przed zatwierdzeniem planów pracy oraz przed
zakończeniem roku harcerskiego
 Wszystkie zadania programowe Namiestnictwa: Rajd, Harcmiting, zawody strzeleckie
B. Dobra organizacja pracy Namiestnictwa
 Zebranie, ocena i zatwierdzenie planów pracy drużyn, sprawdzanie planów pracy max.
2 tyg. od daty przysłania planu
 Wizytacje zbiórek drużyn, przesyłanie arkusza wizytacyjnego do drużynowych max. 2
tygodnie po wizytacji
 Spotkanie indywidualne z kadrami drużyn, podsumowujące pracę całoroczną
 Dyżury w Hufcu- w razie potrzeby w na wcześniejszą prośbę drużynowych lub
przybocznych
 Pozyskanie nowych osób do Zespołu
C. Poprawa działania drużyn pionu wędrowniczego
 Warsztaty skierowane do tej grupy metodycznej
 Opieka metodyczna i merytoryczna nad konkretnymi drużynami sprawowana przez
wyznaczoną osobę z zespołu, wizytacje zbiórek
 Pomoc przy organizacji Kursu Drużynowych
D.





Praca z obrzędowością Namiestnictwa
Elementy obrzędowe na Rajdzie RAJ oraz na warsztatach
Prowadzenie rywalizacji, przyznanie Znaczków Namiestnictwa na koniec roku
Regularne uaktualnianie tablicy Namiestnictwa w lokalu Hufca
Regularne uaktualnianie zakładki Namiestnictwa na hufcowej strony internetowej
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5.

Harmonogram pracy Namiestnictwa

Miesiąc

Data

Nazwa zadania programowego

Odpowiedzialny

Cel

Listopad

Październik

Wrzesień
08-10.10.2010

Złaz Hufca – realizacja zadania programowego „100 lat Harcerstwa”
– Sąspów

Komenda Hufca

A

Do 15.10.2010

Zebranie planów pracy drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych

Ania, Beata,
Gosia

B

Początek
miesiąca

Rozpoczęcie wizytacji drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych

Wg podziału
wewnętrznego

B

Do 15.11.2010

Zatwierdzenie planów pracy drużyn

Ania, Beata,
Gosia

B

19-21.11.2010

Warsztaty integracyjno – inauguracyjne

Ania, Beata,
Gosia

A, D, C

Szczep Halny

A

27.11.2010

Harcmiting – zawody sportowe

Stycz
eń

29.01.201102.02.2011

Kurs Drużynowych – zjazd I

Kadra Kursu

C

Luty

Grudzień

25-27.02.2011

Kurs Drużynowych – zjazd II

Kadra Kursu

C
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Marzec

11-13.03.2011

Kurs Drużynowych – zjazd III

Kadra Kursu

C

19.03.2011

Zawody strzeleckie Namiestnictwa

Szczep Kolorowy

A

31.03.2011

Zakończenie Kursu Drużynowych

Kadra Kursu

C

Maj

13-15.05.2011

Rajd Namiestnictwa – RAJ 2011

Marek Balon

A, D

Czerwiec

Kwiecień

Do 15.06.2011

Indywidualne spotkania z kadrami drużyn, podsumowujące
całoroczną pracę

Ania, Beata,
Gosia

B

Hufcowe zakończenie
Namiestnictwa

Ania, Beata,
Gosia

B, D

19.06.2011

roku,

Apel,

wręczenie

odznaczeń

Uwaga! Harmonogram pracy jest ruchomy i dostosowuje się do bieżącej sytuacji.
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