Zatwierdzony w dniu 31.07.2012, przez Zespół Namiestnictwa
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1. Wstępna charakterystyka
Namiestnictwo Harcerskie „Orla Perć” działa przy Hufcu Kraków – Nowa Huta i jego głównym
zadaniem jest wspieranie drużynowych i przybocznych w pracy z ich drużynami. W tym roku
Namiestnictwo będzie miała pod swoją opieką 18 drużyn działających w 6 nowohuckich szczepach:
Szczep
„Bartoszowcy”
„Halny”

Drużyna
307 KDH „Azymut” im. gen. M. Zaruskiego
217 KDH „Evelienn” im. hm. Stanisława Broniewskiego
“Orszy”
337 KDH „Atlantis Nesos”
347 KDH „Manitoba”
„Orogen”
300 KDH „Zawrat” im. Bronisława Czecha
305 KDH „Odkrywcy Nieznanych Szlaków”
PKDH „Młody Orogen” im. Klimka Bachledy
„Tęczowy”
207 KDH „Żagiew” im. Marii Konopnickiej
208 KDH „Hakratury” im. Kazimierza Pułaskiego
345 KDH „Orion”
346 KDH „Destemido” im. Wandy Rutkiewicz
„Unia”
212 KDH „Drakkar” im. Emilii Plater
301 KDH „Pendragon”
302 KDH „Połonina” im. Janka Bytnara
308 KDH „Legion” im. Kazimierza Pułaskiego
317 KDH „Akka Larentia” im. Lady Olave Baden - Powell
“Kolorowy”
263 KDH „Zawiszacy”
PKDH „Horyzonty”
W ubiegłym roku harcerskim jedna drużyna zamknęła swój okres próbny (Pendragon), a jedna
drużyna (Destemido) zamknęła kampanię bohater. Kilka drużyn z namiestnictwa działa na wysokim
poziomie metodycznym z dobrym systemem zastępowym. Reszta drużyn dopiero stara się wdrożyć
system zastępowy, część drużyn jest na etapie rozpoczynania działalności – są to nowe drużyny, lub
odradzające się po problemach. Są drużyny bardzo aktywnie włączające się w życie namiestnictwa jak i
takie, które nie pojawiają się na żadnych akcjach.
W tym roku postanowiliśmy z zespołem skupić się na pomocy drużynowym – zarówno poprzez
wprowadzenie opiekunów drużyn, bazy materiałów dla drużynowych, propozycji elektronicznej książki
pracy czy imprezy dla drużynowych. Chcemy także popracować nad terminowością i profesjonalizacją
wykonywania zadań przez zespół.
Mail kontaktowy namiestnictwa: namiestnictwo.orla.perc@gmail.com

Plan pracy Namiestnictwa „Orla Perć”
2012/2013

2. Charakterystyka kadry
Szef zespołu – phm. Katarzyna Pucułek HO
Obecnie jest z-cą Komendanta Szczepu „Tęczowy” ds. motywacji i
ds. harcerskich. Przez kilka lat była drużynową 207 KDH „Żagiew”.
Jest w trakcie realizacji próby na stopień harcmistrzyni i Harcerki
Rzeczpospolitej. Działa w hufcowym zespole kadry kształcącej.

Członek zespołu – pwd. Marzena Zawilińska HO
Od paru lat prowadzi 217 KDH „Evelienn”, jest także zastępcą
przewodniczącego hufcowej Komisji Rewizyjnej i zastępcą komendanta
szczepu „Halny”. Ukończyła kurs podharcmistrzowski i jest w trakcie realizacji
próby na stopień podharcmistrzyni. Planuje udział w kursie komendantów
szczepów.
 Członek zespołu – pwd. Aneta Soloch HO
Drużynowa 305 KDH „ONS” i komendantka szczepu „Orogen”.
Ukończyła kurs podharcmistrzowski i realizuje próbę na stopień
podharcmistrzyni, planuje udział w kursie komendantów szczepów.
 Członek zespołu – Michał Kurczab
Drużynowy 212 KDH „Drakkar”, w październiku planuje zamknięcie prób na
stopnie Harcerza Orlego i przewodnika.
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3. Podział obowiązków
Kasia
Opieka nad drużynami:
Evelienn, ONS, Drakkar,
Azymut, Połonina

Marzena
Opieka nad drużynami:
Legion, Młody Orogen,
Hakratury, Zawrat

Aneta
Opieka nad drużynami:
Manitoba, Żagiew, Akka
Larentia, Pendragon

Dokumentacja
namiestnictwa

Koordynacja
sprawdzania planów
pracy
Koordynacja wizytacji

Skrzynka mailowa

Kontakt z hufcem,
odprawy

Newsletter

Uzupełnianie miejsc
biwakowych w bazie
materiałów

Koordynowanie bazy
materiałów
Uzupełnianie zabaw w
bazie materiałów
Współzawodnictwo

Kartki okolicznościowe

Gablotka w hufcu

Michał
Opieka nad drużynami:
Atlantis Nesos,
Zawiszacy, Destemido,
Orion, Horyzont
Crash test

Uzupełnianie bazy
materiałów z
obrzędowościami i
fabułami
Motywacja
drużynowych - nagrody

RTDO

Poziomy drużyn

Uzupełnianie w bazie
materiałów publikacji
oraz form pracy
Prowadzenie grupy
namiestnictwa na
Facebooku

Projekt drużyna i
namiestnictwo

4. Cele i założenia na ten rok
I.

Wsparcie metodyczne drużynowych :

Część drużyn namiestnictwa dopiero się rozwija i drużynowym będzie potrzebne wsparcie
metodyczne. Także bardziej doświadczeni drużynowi zawsze mogą poszerzyć swój warsztat i polepszać
pracę drużyny. W tym roku namiestnictwo wdroży szereg narzędzi, mających być wsparciem dla
drużynowych. Każda drużyna będzie miała swojego opiekuna z Zespołu, który sprawdzi jej plan pracy,
przyjdzie na wizytacje i będzie najlepiej zorientowany w jej sytuacji, dzięki czemu jego pomoc będzie
najbardziej efektywna. Stworzymy także dla drużynowych bazę materiałów, z których będą mogli
korzystać. Kolejnym elementem wspierającym pracę drużynowych, będzie stworzenie poziomów
działania drużyn. Poziomy będą oceniały, na jakim poziomie rozwoju jest dana drużyna, według
konkretnych kryteriów. Ma to pozwolić drużynowym na dokonanie samooceny jakości działania
drużyny. Poziomy będą przyznawane na podstawie wizytacji, rozmowy z drużynowym i będą
konsultowane z odpowiednim komendantem szczepu.
Założenia organizacyjne i programowe związane z tym celem :
 Wprowadzenie poziomów pracy drużyn
 Stworzenie bazy materiałów dla drużynowych
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Poprowadzenie warsztatów na inauguracji roku harcerskiego hufca
Przydzielenie każdej drużynie opiekuna z zespołu namiestnictwa
newsletter w formie elektronicznej ukazujący się min. raz w miesiącu, zawierający
najważniejsze informacje dotyczące tego co dzieje się w hufcu, chorągwi i związku, różne
nowinki programowe, ciekawe rzeczy do wykorzystania na zbiórkach itd.

Jak planujemy zmierzyć wykonanie celu :
 Na koniec roku każdej drużynie zostanie przyznany poziom, na podstawie wizytacji,
rozmowy z drużynowym i konsultacji z komendantem szczepu
 Zostanie stworzona baza danych i będzie uzupełniana nie rzadziej niż raz w miesiącu
 Zostaną przeprowadzone warsztaty
 Praca opiekunów zostanie pozytywnie oceniona przez drużynowych
 Raz w miesiącu drużynowi będą otrzymywać newsletter
II.

Motywacja drużynowych:

Dobrze pracujący drużynowy, to drużynowy zmotywowany do swojej pracy. Chcemy jako
namiestnictwo wspierać drużynowych nie tylko metodyczne, ale także dawać im energię do
prowadzenia drużyny. Dlatego w tym roku nasze działania są skierowane przede wszystkim na
drużynowych.
Założenia organizacyjne i programowe związane z tym celem:
 Crash test – ekstremalna gra dla drużynowych
 Zorganizowanie podczas inauguracji hufcowej luźnej imprezy dla kadry namiestnictwa
 Wysyłanie kartek okolicznościowych do drużynowych
 Nagradzanie drużynowych w ciągu roku harcerskiego
Jak planujemy zmierzyć wykonanie celu :
 W crash teście weźmie udział min. połowa drużynowych namiestnictwa
 Podczas warsztatów odbędzie się luźna impreza
 Każdy drużynowy otrzyma kartkę z okazji urodzin, świąt, oraz Dnia Myśli Braterskiej
 W ciągu roku harcerskiego zostaną przyznane nagrody dla min. 3 drużynowych
III.

Poprawa wizerunku i usprawnienie pracy zespołu:

W ubiegłym roku wizerunek namiestnictwa pogorszył się, głównie z powodu braku
terminowości i konsekwencji w pracy zespołu. Chcemy w tym roku poprawić wizerunek
namiestnictwa, głównie poprzez usprawnienie pracy zespołu.
Założenia organizacyjne i programowe związane z tym celem:
 Regularne prowadzenie współzawodnictwa
 Zrealizowanie wszystkich wizytacji w terminie od 1 listopada 2012 do 30 kwietnia 2013
(jedna tura wizytacji, niezapowiedziane)
 Stworzenie wytycznych do planów pracy
 Organizacja spotkań z drużynowymi w czerwcu, w celu podsumowania pracy ich drużyn i
przyznania certyfikatu
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Jak planujemy zmierzyć wykonanie celu :
 Ocena pracy namiestnictwa przez drużynowych – ankieta ewaluacyjna
 Wszystkie drużyny zostaną zwizytowane w wyznaczonym terminie
 Powstaną wytyczne do planów pracy
 Współzawodnictwo będzie prowadzone na bieżąco, drużynowi będą co miesiąc otrzymywać
tabelkę z aktualnym stanem punktacji, współzawodnictwo zostanie podsumowane na
koniec roku harcerskiego, zostaną wręczone nagrody
 W czerwcu odbędzie się spotkanie z każdym z drużynowych
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Harmonogram zadań organizacyjnych i programowych na rok harcerski 2012/2013
Data:

Temat i forma:

Kto odpowiedzialny:

Kto wykonuje:

Cele i
założenia:

Komenda Hufca

Instruktorzy Hufca

I, II

14–16.09.2012 Chorągwiana Inauguracja Roku Harcerskiego, Andrychów

Komenda Chorągwi

Chętne drużyny

do 15.09.2012 Zebranie i zatwierdzenie planów pracy drużyn.

pwd. Marzena Zawilińska

Wszyscy drużynowi

I, III

pwd. Marzena Zawilińska

Zespół namiestnictwa

I, III

Michał Kurczab

Zespół namiestnictwa

I, II, III

Komenda Chorągwi

Wszyscy harcerze
Chorągwi

ZKK „QRS”

Osoby zdobywające
stopień pwd, kandydaci
na drużynowych,
drużynowi

ZKK „QRS”

Kandydaci na
drużynowych, drużynowi

WRZESIEŃ
07-09.09.2012 Inauguracja roku harcerskiego dla kadry hufca, Rząska.
Warsztaty namiestnictwa.

LISTOPAD
Od 1 listopada Rozpoczęcie wizytacji
10 /11.11.2012 Crash test – ekstremalna gra dla drużynowych
GRUDZIEŃ
16.12.2012 Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
STYCZEŃ
14 – 27 .01.2013 Ferie zimowe w Małopolsce
12-16.01.2013 Kurs przewodnikowski

LUTY
8-10.02.2013 I zjazd kursu drużynowych

Kadra hufca i seniorzy
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20.02.2013 Dzień Myśli Braterskiej
MARZEC
01-03.03.2013 II zjazd kursu drużynowych

09.03.2013 Harcmitting – turniej sportowy dla drużyn harcerskich hufca
Zakończenie kursu drużynowych
24.03.2013
KWIECIEŃ
30.04.2013 Koniec wizytacji drużyn
MAJ
10-12.05.2013 Scout Cup – turniej piłkarski Chorągwi Krakowskiej
25-26.05.2013 Rajd „Tylko dla Orłów” – tradycyjny rajd w którym biorą
udział najlepsi członkowie drużyn, najważniejsza impreza
namiestnictwa.
CZERWIEC
1-16.06.2013 Spotkania z drużynowymi, podsumowanie pracy drużyny i
przyznanie certyfikatu

Komenda Hufca
ZKK „QRS”

Kandydaci na
drużynowych, drużynowi

Szczep „Halny”

Wszystkie drużyny
namiestnictwa

ZKK „QRS”

Kandydaci na
drużynowych, drużynowi

pwd. Marzena Zawilińska

Zespół namiestnictwa

Komenda Hufca

Harcerze

pwd. Aneta Soloch

Reprezentacje drużyn
namiestnictwa

I, III

Michał Kurczab

Zespół namiestnictwa

I, III

I, III

16.06.2013 Apel na zakończenie roku harcerskiego. Uroczyste wręczenie phm. Katarzyna Pucułek
Wszystkie drużyny
I, II, III
certyfikatów i nagród.
namiestnictwa
Plan pracy jest „ruchomy” - poszczególne punkty mogą ulec modyfikacji w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

