Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Kraków - Nowa Huta
im. Mariusz Zaruskiego

Plan Pracy Namiestnictwa

na rok 2010/2011

Hufiec Kraków - Nowa Huta
Zatwierdzony w dniu 29.09.2010
przez Zespół Namiestnictwa

1. Wstępna charakterystyka
Namiestnictwo Harcerskie „Orla Perć” działa przy Hufcu Kraków – Nowa Huta i pomaga
drużynowym i przybocznym w pracy z ich drużynami. W tym roku Namiestnictwo będzie miała pod
swoją opieką następujące drużyny działające w 6 nowohuckich szczepach:

Szczep
„Bartoszowcy”
„Halny”
„Orogen” &
„Słoneczne
Wzgórza”
„Tęczowy”

„Unia”
“Kolorowy”

Drużyna
307 KDH „Azymut” im. gen. M. Zaruskiego
Próbna Drużyna Harcerska „Nullo Retenta Impedimento’
217 KDH „Evelienn”
347 KDH „Manitoba”
Próbna Drużyna Harcerska „Atlantis Nesos”
300 KDH „Zawrat” im. Bronisława Czecha
313 KDH „Młody Orogen” im. Klimka Bachledy
305 KDH „Odkrywcy Nieznanych Szlaków”
207 KDH „Żagiew” im. Marii Konopnickiej
208 KDH „Hakratury” im. Kazimierza Pułaskiego
345 KDH „Orion”
Próbna Drużyna Harcerska „Destemido”
302 KDH„Połonina” im. Janka Bytnara
212 KDH „Drakkar” im. Emilii Plater
317 KDH „Akka Larentia” im. Lady Olave Baden - Powell
308 KDH „Legion” im. Kazimierza Pułaskiego
Próbna Drużyna Harcerska „Zawiszacy”

Z nowym rokiem harcerskim w kilku środowiskach zostały utworzone nowe drużyny (Szczepy:
Tęczowy, Halny, Bartoszowcy, Kolorowi). Ponadto w wielu jednostkach zaszły zmiany na funkcji
drużynowego. Daje to razem 8 młodych drużynowych i kilkunastu nowych przybocznych. Czeka nas zatem
bardzo ważny rok pracy aby pomimo tych zmian jakość pracy wszystkich drużyn namiestnictwa została
utrzymana na dobrym poziomie.
Mała dyspozycyjność członków zespołu oraz duże ich rotacje w ubiegłym roku przyczyniły się do
tego, że jakość pracy naszego namiestnictwa nie była dobra. Dlatego już na samym początku tego roku
skład zespołu został dokładnie ustalony, powołaliśmy również pomocników, uaktualniliśmy podział
obowiązków. Wprowadziliśmy również modyfikacje w harmonogramie i zasadach działania namiestnictwa,
tak aby oferta naszego zespołu była atrakcyjna dla wszystkich drużynowych i przybocznych, bez względu
na staż, a dla nas możliwa do zrealizowana. Chodzi tu przede wszystkim o formułę warsztatów –
postanowiliśmy, że tylko jedne warsztaty będą punktowane, a zarazem obowiązkowe. Oprócz tego
postanowiliśmy zorganizować sześć krótkich warsztatów, o różnej tematyce (harcerskiej, specjalistycznej)
i różnym stopniu zaawansowania – udział w nich będzie dobrowolny. Jak co roku odbędzie się „Rajd Tylko
dla Orłów”. Postanowiliśmy również zorganizować grę miejską dla zastępów.
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2. Charakterystyka kadry
Szef Zespołu – phm. Agata Bębenek HO
lat 26
tel.: 506491425
e-mail: agatabebenek@interia.pl
Obecnie jest również członkiem Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Przez kilka lat
prowadziła 227 KDH „Nullo Retenta Impedimento”, następnie 369 KDSH
„Gniazdo” oraz była z-cą Kom. Szczepu „Bartoszowcy”.
Z-ca Szefa Zespołu – phm. Adam Madej HO
lat 22
tel.: 660817302
e-mail: arkorocky@poczta.onet.pl
Obecnie jest z-cą Komendanta Szczepu „Halny”, oraz członkiem KSH i ZKK
w naszym Hufcu. Przez kilka lat był drużynowym 217 KDH „Evelienn”,
następnie 347 KDH „Manitoba” oraz 377 KDSH „Odyseja”.
Członek Zespołu – pwd. Katarzyna Pucułek HO
Lat: 21
tel.: 506657422
e-mail: kasia.puculek@gmail.com
Obecnie jest z-cą Komendanta Szczepu „Tęczowy”. Przez kilka lat była
drużynową 207 KDH „Żagiew”. Jest w trakcie realizacji próby na stopień
podharcmistrzyni.
Członek Zespołu – pwd. Beata Kobos HO
lat 21
tel.: 505649771
e-mail: beatakobos@gmail.com
Obecnie jest Kwatermistrzem Szczepu „Unia”. Był drużynową 212 KDH
„Drakkar”.
Ponadto powyższemu zespołowi w działalności namiestnictwa pomagają na stałe następujące osoby:
Pomocnik – pwd. Karolina Ciastoń
lat 19
tel.: KarolinaCiaston@poczta.fm
e-mail: 505119347
Obecnie jest drużynową 300 KDH „Zawrat”.
Pomocnik – Marta Kapturkiewicz
lat 20
tel.: 883911884
e-mail: kapturkiewicz.marta@gmail.com
Obecnie jest drużynową 345 KDH „Orion”. Jest w trakcie realizacji próby na
stopień przewodniczki oraz HO.
Zasady współpracy między instruktorami Zespołu Namiestnictwa są zawarte w „Orlej
Księdze”. Ponadto każdy członek namiestnictwa ma swój przydział obowiązków, który jest zawarty
w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego planu pracy (Podział_obowiązków_20102011).
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3. Cele i założenia na ten rok :
Na spotkaniu Zespołu w dniu 30.08.2010 została przeanalizowana realizacja
zeszłorocznego planu pracy namiestnictwa oraz wyciągnięte wnioski z przeprowadzonych wizytacji.
W tym roku postanowiliśmy skupić więcej uwagi na jakości pracy namiestnictwa oraz odbudowie
zaufania wśród drużynowych i przybocznych. Ponieważ większość drużyn będzie prowadzone przez
bardzo młodą kadrę, dlatego też cele które obraliśmy skupiają się na podstawowych
i najważniejszych kwestiach działania drużyn.
Określiliśmy następujące cele i założenia na nowy rok:

I.

Praca nad systemem zastępowym w drużynach :
W bieżącym roku postanowiliśmy kontynuować realizacje powyższego celu. Nie we
wszystkich drużynach system zastępowy działa poprawnie, w namiestnictwie powstały w tym
roku nowe jednostki a także mamy dużo młodej kadry. Ponieważ prac z zastępami to jeden
z ważniejszych aspektów dobrze działającej drużyny dlatego też nie zrezygnowaliśmy z tego
celu. Chcemy wspierać zwłaszcza młodych drużynowych w pracy z tym elementem metodyki.
Założenia organizacyjne i programowe związane z tym celem :
zwrócenie podczas wizytacji szczególnej uwagi na funkcjonowanie w drużynie
pracy z zastępami i zastępowymi i monitorowanie postępów lub ich braku,
zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię pracy z zastępami i zastępowymi
w planach pracy drużyn oraz monitorowanie realizacji tych założeń,
organizacja przedsięwzięć skierowanych do zastępów i zastępów zastępowych
np.: gra miejska dla zastępów,
zajęcia podczas warsztatów
Jak planujemy zmierzyć wykonanie celu :
oceny z arkusza za pracę z systemem zastępowych,
ilość wypracowanych materiałów na ten temat,
ilość rzeczywistych zastępów biorących udział w przedsięwzięciach namiestnictwa,
odpowiednie komentarze w arkuszach wizytacyjnych.

II.

Zwracanie uwagi na aspekty wychowawcze pracy z dziećmi; planowanie pracy i stawianie
celów
Od kilku lat zauważyliśmy, że wielu drużynowych zapomina o tym, że ich głównym
zadaniem jest wychowywanie młodych ludzi, zbytnio skupiając się na samym
przeprowadzaniu zbiórek. Nie zastanawiają się przy tym, co tak naprawdę chcą osiągnąć
organizując poszczególne zajęcia, jakie postawy w swoich harcerzach należy kształtować.
W wielu sytuacjach brakuje ich reakcji na głupie zachowania dzieci. Sami też często dają zły
przykład harcerzom, zachowując się nieodpowiednio w stosunku do swojej funkcji.
Dodatkowo w tym roku w namiestnictwie jest bardzo dużo młodych drużynowych, nie
przeszkolonych, którzy będą pierwszy raz pisać plan pracy swojej drużyny. Już na starcie
chcemy wesprzeć ich w tym trudnym zadaniu.
Założenia organizacyjne i programowe związane z tym celem:
zwracanie uwagi podczas akcji na reakcje i zachowania drużynowych
zwrócenie uwagi na poprawne sporządzanie planów pracy (cele, zamierzenia),
4

zwracanie uwagi podczas wizytacji na konspekty zbiórek, czy zawierają cele
zajęcia na warsztatach
Jak planujemy zmierzyć wykonanie celu :
odpowiednie komentarze w arkuszach wizytacyjnych,
ilość terminowo zatwierdzonych planów pracy, jakość planów pracy
wypracowane materiały

III.

Inne założenia, postanowienia mające na celu odbudowanie wizerunku namiestnictwa wśród
drużynowych:

 Reaktywowanie bloga namiestnictwa (Agata)
 Regularne prowadzenie rywalizacji namiestnictwa – wyniki przekazywane min. raz na miesiąc
(Karolina)
 Zrealizowanie dwóch tur wizytacji (Adam)
 Regularne przesyłanie propozycji programowych z chorągwi, związku, innych organizacji, w formie
biuletynu (nie częściej niż raz na miesiąc) (Karolina)
 Maile okolicznościowe – przesyłanie maili z okazji urodzin drużynowego, świąt, DMB, matur itd.
(Marta)
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Harmonogram zadań organizacyjnych i programowych na rok harcerski 2009/2010
Data
Temat i forma
WRZESIEŃ
4-5.09.2010 Wyjazd integracyjny na Grzechynie

Kto odpowiedzialny:

Kto wykonuje

Komenda Hufca

Instruktorzy Hufca

05.09.2010 Składania meldunków dotyczących odznaki chorągwianej,

Referat chorągwiany

Wybrane drużyny

17–19.09.2010 Chorągwiana Inauguracja Roku Harcerskiego w Wadowicach.

Komenda Chorągwi

Chętne drużyny

do 30.09.2010 „Ściągnięcie” i zatwierdzenie planów pracy drużyn.

pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi

Cele i założenia

I, II,
PAŹDZIERNIK
9-10.10.2010 Złaz Hufca Kraków – Nowa Huta w Sąspowie

Phm. Jarosław Porański Wszystkie drużyny i
gromady Hufca

15.10.2010 Rozpoczęcie I tury wizytacji drużyn.

phm. Adam Madej

Zespół namiestnictwa

17.10.2010 Zjazd Hufca Kraków – Nowa Huta

Komenda Hufca

Wszyscy drużynowi i
instruktorzy

do 31.10.2010 Zakończenie poprawiania i zatwierdzania planów pracy.
LISTOPAD
19-21.11.2010 Warsztaty dla kadry Hufca
GRUDZIEŃ

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat

19.12.2010 Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
STYCZEŃ

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat

15.01.2011 Gra dla zastępów harcerskich

I,

III

pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi

I, II

ZKK, zespoły
namiestnictw

Wszyscy drużynowi i
przyboczni

I, II

pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi i
przyboczni

I, II

Komenda Chorągwi

Wszyscy harcerze
Chorągwi
pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi i
przyboczni
phm. Agata Bębenek

I, II

Zastępy w drużynach
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Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat
LUTY
ferie zimowe
29.01-2.02.2011 Kurs drużynowych I
25-27.02.2011 Kurs drużynowych II
MARZEC

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat

pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi i
przyboczni
ZKK

Chętni drużynowi

ZKK

Chętni drużynowi

pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi i
przyboczni
Szczep Halny

Wszystkie drużyny
namiestnictwa

ZKK

Chętni drużynowi

15.03.2011 Rozpoczęcie II tury wizytacji drużyn.

phm. Adam Madej

Zespół namiestnictwa

31.03.2011 Zakończenie kursu drużynowych

ZKK

Chętni drużynowi

5.03.2011 Harcmitting
11-13.03.2011 Kurs drużynowych III

I, II

I, II

I, II, III

KWIECIEŃ

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat

pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi i
przyboczni

I, II

MAJ

Warsztaty namiestnictwa na wybrany temat

pwd. Katarzyna Pucułek Wszyscy drużynowi i
przyboczni

I, II

27-29.05.2011 Rajd „Tylko dla Orłów”
CZERWIEC
koniec mies. Ściągnięcie raportów „Orle Pióro”.
19.06.2011 Festyn i apel na zakończenie roku harcerskiego. Uroczyste
wręczenie certyfikatów i nagród.

phm. Adam Madej

Reprezentacje drużyn
namiestnictwa

phm. Adam Madej

Zespół oraz wszyscy
drużynowi

pwd. Beata Kobos

Wszystkie drużyny
namiestnictwa

I, II
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Plan pracy jest „ruchomy” - poszczególne punkty mogą ulec modyfikacji w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
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