Plan Pracy
Namiestnictwa
RUBER IGNIS
Na rok 2014 / 2015
Hufiec Kraków Nowa Huta
Druhno drużynowa,
Druhu drużynowy!
Jesteś wychowawcą.
Od Ciebie zależy przyszłość Związku Harcerstwa
Polskiego.
To na Tobie spoczywa odpowiedzialne zadanie
realizacji Misji ZHP.
Pamiętaj, że zasady harcerskiej gry
są proste. Wsłuchuj się w głosy powierzonych Ci
chłopców i dziewcząt, odpowiadaj na ich potrzeby
i wszystko planuj dwa kroki do przodu.
Pamiętaj też, że nie jesteś osamotniona,
osamotniony w tym zadaniu.

Instruktorko i Instruktorze
harcerskiej komendy!
Pamiętaj, że Twoim zadaniem
w pierwszej kolejności
jest wsparcie drużynowych
w realizacji harcerskiego programu.
Uczyń z tego priorytet we wszystkich działaniach.
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Charakterystyka ogólna
Członkami namiestnictwa są drużynowi i przyboczni drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych Hufca
Kraków Nowa Huta im. Mariusza Zaruskiego. Należą oni do sześciu nowohuckich środowisk i pracują w
następujących jednostkach:
Szczep Bartoszowcy: KDWielopoz. Azymut, w trakcie tworzenia drużyna wędrownicza,
Szczep Halny:
KDSH Hikaru, w trakcie tworzenia drużyna wędrownicza,
Szczep Kolorowy:
KDSH Czarne Wilki, KDWiel. Horyzont, KDW Per Aspera Ad Astra,
Szczep Orogen:
KDSH Bezdroża, KDW Młodzi Wędrownicy,
Szczep Tęczowy:
KDSH Niewidzialni, KDSH Hadrenalien, KDW Bastion,
Szczep Unia:
KDSH Legion, KDSH Gildia.

Sytuacja Drużyn z roku 2013/14…
Drużyny starszo harcerskie:
335 KDSH Niewidzialni
Liczebność drużyny – ok. 16 os.
Najlepiej działająca drużyna HS w poprzednim roku. Niestety pomimo dobrej pracy nie osiągnęła poziomu
czerwonego płomienia. Mimo starań nie udało się wprowadzić regularnej pracy Zastępu Zastępowych ale
odpowiednie osoby zostały przeszkolone na Kursie Zastępowych. Harcerze starsi nie zrealizowali żadnego projektu.
Jeden rozpoczęty. Jedyna drużyna HS hufca, która wzięła udział w Chorągwianej Inauguracji Roku. W bieżącym roku
harcerskim nastąpiła zmiana na funkcji drużynowego.
316 KDSH Legion
Liczebność drużyny – ok. 16 os.
Drużyna, która po zmianie drużynowego „powstała z popiołów”. Widać bardzo dużą poprawę w stosunku do
poprzedniego roku. W niektórych działaniach widać jednak brak doświadczenia drużynowego. Drużyna sprawnie
działa systemem małych grup, podczas zbiórek widać pracę zastępów, odbyły się spotkania ZZ i Rady Drużyny.
Widoczna praca z obrzędowością i bohaterem drużyny. Drużyna realizowała projekty.
327 KDSH Bezdroża
Liczebność drużyny – ok. 16 os.
Harcerze starsi bardzo zaangażowanie w życie drużyny. Całkowity brak pracy ze stopniami. Harcerze starsi
nie zrealizowali żadnego projektu. Kadra praktycznie nie zdobywa stopni. Jedynie Drużynowa - HO
377 KDSH Hikaru
Mała liczebność drużyny – od 7-10 os.
Zbiórki przygotowywane przez kadrę na poziomie HS. Harcerze starsi nie zrealizowali żadnego projektu.
Jeden rozpoczęty. Brak systemu motywacji w drużynie, co bardzo możliwe odbija się na liczebności drużyny. Drużyna
praktycznie nie działa systemem małych grup. W bieżącym roku harcerskim nastąpiła zmiana na funkcji
drużynowego.
262 KDSH Czarne Wilki
Bardzo mała liczebność drużyny – ok. 5os, co odbija się na całokształcie jej pracy.
Drużyna potrzebuje bardzo dużego wsparcia zarówno ze strony namiestnictwa jak i szczepu.
P KDSH Gildia
Liczebność drużyny mała ok. 5-7 os, co odbija się na całokształcie jej pracy.
Drużyna powstała w tym roku. Jest problem z pozyskaniem członków drużyny. Nie ma możliwości
przeprowadzenia naboru. Bardzo dobrze napisany plan pracy.
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Drużyny wędrownicze:
261 KDW Per Aspera Ad Astra
Liczebność 11 os.
Najlepiej działająca drużyna wędrownicza namiestnictwa. Do pełni szczęścia brakuje podziału pracy wśród jej
członków (nie tylko prowadzenie przez nich poszczególnych zbiórek) oraz zakończenia realizacji wyczynu drużyny.
Brak bohatera. Drużyna w większości kadrowa. W bieżącym roku harcerskim nastąpiła zmiana na funkcji
drużynowego.
336 KDW Bastion
Problem z liczebnością w drużynie – stan w minionym roku to ok. 5-7 os. Obecnie drużyna została zasilona
harcerzami starszymi i łącznie liczy 14 wędrowników. W drużynie słabo realizowane są stopnie. Pod koniec roku
zamknięto i przyznano natomiast kilka naramienników wędrowniczych. Ponieważ drużyna została zasilona kilkoma
osobami z kadry jest nadzieja na zwiększenie motywacji do otwierania i zamykania prób na stopnie wśród
pozostałych wędrowników. Drużyna „wychodzi w świat”, realizuje dużo akcji poza zwykłą działalnością drużyny.
Jedyna drużyna hufca, która wzięła udział w Wędrowniczej Watrze, Chorągwianej Inauguracji Roku.
P KDW Młodzi Wędrownicy
Liczebność – 9 os.
Drużyna już drugi rok nie udało się zamknąć okresu próbnego. Drużyna całkowicie kadrowa, przez co nie ma
czasu na pracę w drużynie. Nie odbył się żaden biwak ani wyjście drużyn, jedynie kilka zbiórek. Drużyna nie
„wychodzi w świat”, nie widać wspólnych działań.
360 KDW Sokół
Drużyna praktycznie nie działała w tym roku. Zostały poczynione kroki naprawcze. Jeśli drużyna nie
wystartuje – jest do rozwiązania.
Drużyna wielopoziomowa
307 KDWielopoz. Azymut
Drużyna nie nadzorowana przez Namiestnictwo, gdyż drużynowy nie oddał planu pracy.

Wyniki rywalizacji w roku 2013/14
Płomień pomarańczowy:
1. 335 KDSH Niewidzialni im. Mieczysława Karłowicza
2. 261 KDW PerAspera ad Astra
3. 316 KDSH Legion im. Cichociemnych
4. 327 KDSH Bezdroża im. Wawrzyńca Żuławskiego
5. 377 KDSH Hikaru
6. 336 KDW Bastion im. Klimka Bachledy

- 145 punktów (81%)
- 141 punktów (78%)
- 129 punktów (71%)
- 126 punktów (70%)
- 123 punktów (68%)
- 119 punktów (66%)

Płomień żółty:
7. p KDW Młodzi Wędrownicy
8. 262 KDSH Czarne Wilki
9. p KDSH Gildia

- 104 punktów (58%)
- 93 punktów (51%)
- 32 punktów (18%)

Poza rywalizacją:
307 KDW Azymut im. M. Zaruskiego
360 KDW Sokół
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Sytuacja Namiestnictwa…
NA PLUS
- W skład zespołu wchodzi 3 starszych i doświadczonych
instruktorów.
- Odbyły się warsztaty, pozytywnie ocenione przez
uczestników.
- Odbył się Extreme Day, pozytywnie oceniony przez
uczestników.
- Wypracowana ciekawa obrzędowość namiestnictwa.
- Praktycznie wszyscy drużynowi są przeszkoleni.
- Od nowego roku zespół zostanie zasilony przez nowych
instruktorów.
- Zwiększona częstotliwość wizytacji w stosunku do roku
poprzedniego.

NA MINUS
- Zespół działał zrywami, nie było widać ciągłości pracy.
- Część Kadry drużyn raczej sceptycznie nastawiona do
działalności zespołu namiestnictwa.
- Komendanci Szczepów negatywnie oceniają
współpracę z zespołem namiestnictwa. Konkrety by się
przydały
-

Charakterystyka członków Namiestnictwa
phm. Ewa Job HR
W zespole:
od 2012 r, od tego roku jako namiestnik
Doświadczenie: przyboczna drużyny wielopoziomowej HS+W 2005-06, drużynowa 253 KDW 2006-07,
przyboczna 253 KDW 2008-11, drużynowa 327 KDSH 2011-12, członek namiestnictwa Ruber
Ignis od 2012r ,ukończone warsztaty Szarej Drużyny (metodyka wędrownicza) –
2002r,ukończony kurs kadry programowej – 2004r,ukończony kurs namiestników –
2005r,ukończony kurs kadry kształcącej – 2008r, posiada BOKK.
ewa.job@zhp.net.pl / ruber.ignis@gmail.com / tel. 506 177 798
Kontakt:

phm. Anna Ciężarek HR
W zespole:
od 2009, namiestnik 2009/2010, 2010/11, 2011/12, członek zespołu 2012/13, 2013/14,
Doświadczenie: wieloletnia drużynowa drużyny starszoharcerskiej, zespół namiestnictwa budowała od
podstaw od roku 2009, za największy sukcesuznaje pracę RI w roku harcerskim 2011/2012,
komendantka kursów drużynowych starszoharcerskich, prowadziła zajęcia i warsztaty dla
pionu HS i W, ukończony
kurs podharcmistrzowski – szczepowych, kurs kadry kształcącej, posiada BOKK.
Kontakt:
anna.ciezarek@zhp.net.pl / tel. 608-487-398

phm. Marcin Stefański HO
W zespole:
od IX 2011r, członek zespołu 2011/12, namiestnik 2012/13, 2013/14
Doświadczenie: drużynowy drużyny harcerzy starszych 2004-2005, 2008-2011, drużynowy drużyny
wędrowniczej 2014-nadal, członek namiestnictwa Ruber Ignis od 2011 r, namiestnik
namiestnictwa Ruber Ignis 2012-2014, ukończony kurs drużynowych harcerzy starszych 2001
r.
Kontakt:
marcin.stefanski.lord@gmail.com / tel. 501 731-708

pwd. Karolina Marat HO
W zespole:
od IX 2014r
Doświadczenie: drużynowa 335 KDSH Niewidzialni w latach VII 2011 - VII 2014, szefowa zespołu promocji i
wizerunku Szczepu. Ukończony Kurs Drużynowych Alma Mater 2011, Kurs Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej 2013.
Kontakt:
karolinamarat@gmail.com, tel. 668-279-246
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Obrzędowość
Obrzędowość Namiestnictwa została opracowana na początku jego działalności i jest ściśle związana z
ogniem. Opiera się ona na zdobywaniu przez drużyny 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.

Cele i założenia
Tegoroczne cele działania naszego zespołu zostały określone przez nas w oparciu o:
- podsumowanie pracy drużyn w roku 2013/14,
- podsumowanie dotychczasowych działań namiestnictwa,
- strategię działania hufca na lata 2011-2015 oraz
- standardy dotyczące pracy namiestnictw.
A. Budowanie wspólnoty wśród członków namiestnictwa poprzez:
1. Organizacje spotkań i warsztatów z elementami rekreacyjno – integracyjnymi dla kadry drużyn.
29.08. Integracyjne spotkanie dla kadry namiestnictwa
Luźne spotkania integracyjne, podczas którego naładujemy akumulatory do działania i pogadamy
luźno o pomysłach na pracę w nowym roku. Coś nowego, organizowanego pierwszy raz w tym roku.
5-7.09. Inauguracja Roku Hufca
Coroczna impreza organizowana przez Komendę Hufca, podczas której namiestnictwa mają czas na
swoje zajęcia.
17.01. Warsztaty programowo – metodyczne
Tematyka warsztatów określona będzie w późniejszym terminie na podstawie zapotrzebowania
określonego przez kadrę drużyn.
26.06. Integracyjne spotkanie dla kadry namiestnictwa
Luźne spotkania integracyjne, podczas którego od stresujemy się po roku pracy . Coś nowego,
organizowanego pierwszy raz w tym roku.
3 środa miesiąca - Spotkanie Namiestnictwa w lokalu hufca
7 spotkań dla chętnych drużynowych i przybocznych. Co miesiąc inna tematyka luźna lub dotycząca
metodyki. Temat spotkania będzie wybieramy przez kadrę w formie sondy.
2. Organizacje imprez programowych dla drużyn.
19.09. Gra dla drużyn„Poszukiwania ognia”
Gra rozpoczynająca i wprowadzająca do współzawodnictwa drużyn. Zapoznanie się drużyn. Poznanie
zasad współzawodnictwa. Integracja jednostek. Zachęcenie do wspólnych spotkań.
22.11. Harcmiting
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Coroczna impreza sportowa organizowana przez szczep Halny. Namiestnictwo w tym roku włączy się
w przygotowania w miarę potrzeby.
30.05. Extreme Day
Sztandarowa impreza namiestnictwa. Organizowana w tym roku będzie po raz trzeci. W poprzednim
roku spodobała się część – gra miejska po Krakowie. Należy wziąć to pod uwagę podczas
przygotowań tegorocznej imprezy.
21.06.Zakończenie roku hufca
Podczas zakończenia roku odbędzie się gra podsumowująca rok i kończąca współzawodnictwo
drużyn. Uroczyste nadanie mian i rozdanie znaczków.
3. Organizacje i przeprowadzenie zbiórek w grupach metodycznych.
W każdej z grup metodycznych odbędą się 3 zbiórki zorganizowane i przeprowadzoneprzez Zespół
Namiestnictwa ale przy współudziale kadry danej drużyny.
Zbiórki odbędą się u 3 najlepszych drużyn z poprzedniego roku harcerskiego - w przypadku drużyn
HS, oraz we wszystkich działających w poprzednim roku drużyn W.
Przygotowane zostaną tematy dostosowane do danej grupy metodycznej, które zostaną wybrane
przez kadrę drużyn.ANIA – HS, MARCIN - W
Zbiórki będą przygotowane na najwyższym poziomie aby były inspiracją tak dla kadry jak i dla
uczestników.
4. Wdrażanie obrzędowości namiestnictwa podczas organizowanych spotkań, warsztatów, imprez itd.
Wypracować nowe elementy obrzędowe, które będą widoczne podczas spotkań/akcji.
Np. buława, kominek, piosenka, pieczęć itp.
Wybrać czcionki/grafiki dla RUBER IGNIS. Przygotować „filmówkę” namiestnictwa.
Zaprojektować i wykonać baner RI, który widoczny będzie na imprezach/akcjach itp.
Zaprojektować i wykonać koszulki RI. Określić zasady przyznawania.
5. Dbałość o wizerunek namiestnictwa
Regularny kontakt z kadrą jednostek – przekazywanie informacji o działaniach namiestnictwa
różnymi sposobami m.in. drogą mailową, grupa na FB.
Regularny kontakt ze szczepowymi – przekazywanie informacji o działaniach namiestnictwa, ocenę
pracy drużyn, arkusze wizytacyjne.
Prowadzenie fanpage namiestnictwa na FB – nowe wpisy min. raz na dwa tygodnie.
Prowadzenie na bieżąco tablicy w hufcu – aktualności/zmiany min. raz w miesiącu.
Założenie i prowadzenie grupy dla Kadry na FB – bieżący kontakt, nowinki, pomysły, wspólne
rozwiązywanie problemów.
B. Koordynacja i wspieranie pracy drużynowych i drużyn poprzez:
1. Stały kontakt opiekunów z drużynowymi.
Drużynowi wybierają spośród członków zespołu swoich opiekunów.
Opiekunowie mają stały kontakt z drużynowym: podpytują, zagadują, poddają pomysły, pomagają w
problemach itd. – kontakt min raz na dwa tyg.
2. Wspieranie i nadzorowanie podczas procesu tworzenia programu drużyn.
Przeprowadzenie zajęć podczas inauguracji roku dotyczących planowania.
Dokładne sprawdzenie planów pracy drużyn, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z
poprzedniego roku.
Organizacja spotkań dotyczących planowania pracyz potrzebującymi tego drużynowymi.
Organizacja spotkań z drużynami wędrowniczymi nt. jak zaplanować pracę drużyny, wyczyn itp.
3. Wspieranie w realizacji programu drużyn.
Podczas stałego kontaktu opiekunowie drużyn wspierają w realizacji programu drużyny: dopytują,
pomagają, podpowiadają (np. Jak po naborze? Kiedy biwak? Jak ze stopniami? Co wam się ostatnio
udało? itd.).
Opiekunowie pamiętają o problemach z poprzedniego roku i kładą nacisk na ich poprawienie.
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4. Odwiedziny drużyn na zbiórkach i innych przedsięwzięciach.
Skorygowanie arkuszy odwiedzin drużyny wg potrzeb.
Bieżące przesyłanie arkuszy odwiedzin do drużynowych - do 3 dni po zbiórce, z prośbą o uzupełnianie
ewentualnych braków. Po uzupełnieniu przesłanie do Komendy Szczepu.
5. Motywowanie drużynowych.
Podczas stałego kontaktu opiekunowie drużyn wspierają i motywują.
Opracowanie i rozpowszechnienie zasad współzawodnictwa drużyn i kadry.
Organizacja ciekawych akcji namiestnictwa typu: drużynowy miesiąca, zdjęcie miesiąca itp.
Przygotowanie wizualnej wersji współzawodnictwa „Walka o płomień”.
Bieżące uaktualnianie współzawodnictwa dostępne dla wszystkich.
6. Promowanie ciekawych propozycji programowych i kształceniowych.
Wyszukiwanie i promowanie różnych różności, pomysłów na zbiórki, rajdów itp.
Organizacja konkursów zachęcających drużynowych do dzielenia się swoimi materiałami np.
najlepszy konspekt kwartału, fajny pomysł na formę na zbiórce – min 1 w miesiącu.
Promowanie ciekawych warsztatów i akcji doszkalających nie tylko harcerskich.
Udział członków zespołu w przygotowaniu i przeprowadzeniu kursów pwd i drużynowych w hufcu.
7. Ze strategii hufca: Odtworzenie w Hufcu grupy metodycznej wędrowników.
Promowanie form kształceniowych dla kadr drużyn wędrowniczych.
Promowanie różnych ciekawych akcji, imprez dla drużyn wędrowniczych.
Organizacja spotkań z drużynami wędrowniczymi nt. jak zaplanować pracę drużyny, wyczyn itp.
Organizacja wspólnych zbiórek drużyn wędrowniczych.
Praca z kadrą namiestnictwa metodyką wędrowniczą – m.in. podczas dyżurów namiestnictwa.
Stworzenie warunków sprzyjających dobrej pracy istniejących drużyn wędrowniczych oraz tworzeniu
nowych jednostek w środowiskach gdzie ich nie ma.

Harmonogram zadań
Legenda: D – Drużynowi, P – Przyboczni, HS – drużyny starszoharcerskie, W – drużyny wędrownicze

Co się dzieje?

Dla Kogo?

29.08 /PT/

Spotkanie integracyjne kadry namiestnictwa „Ognisty Power”

D&P

WRZESIEŃ
05 - 7.09

Inauguracja Roku Hufca w Łazach

D&P

10.09 / ŚR/

Zjazd Hufca godz. 18.00

19.09 /PT/

Inauguracja roku Namiestnictwa dla drużyn – gra
„Poszukiwanie Ognia”

17.09 /ŚR/

Dyżur Namiestnictwa w lokalu hufca - rozmowy o planach pracy

D&P

21.09 /ND/

Mija termin przesłania planów pracy drużyn do Namiestnictwa

D

Inne

SIERPIEŃ

D
HS &W

PAŹDZIERNIK
5.10 /ND/ Czas na poprawki i zatwierdzenie planów pracy
15.10 /ŚR/

Spotkanie Namiestnictwa

24.10 /PT/

Zbiórka drużyn HS

12-14.09 Inauguracja Roku
KCh

10-12.10 Sejmik wędrowniczy

D&P
HS
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24-26.10

Kurs przewodnikowski A – zjazd 1

D&P

LISTOPAD
7-9.11 HarcerskA Rewolucja
Muzyczna KCH

Rozpoczęcie I tury wizytacji
14-16.11

Kurs przewodnikowski A – zjazd 2 / Kurs zastępowych 1

D&P

19.11 /ŚR/

Spotkanie Namiestnictwa

D&P

22.11 /SB/

Harcmiting

28.11 /PT/

Zbiórka drużyn W

HS &W
W

GRUDZIEŃ
5-7.12
17.12 / ŚR/

11.11 /WT/ Święto
Niepodległości
21-23.11 Warsztaty
programowe KCH

13.12 BŚP

Kurs przewodnikowski A – zjazd 3 / Kurs zastępowych 2

D&P

Spotkanie Namiestnictwa

D&P

25-28.12 Święta Bożego
Narodzenia

HS &W

6.01 /WT/ Święto Trzech
Króli

STYCZEŃ
10.01 /SB/

Bieg po harcówkach

17.01 /SB/

Warsztaty metodyczne

D&P

21.01 / ŚR/

Spotkanie Namiestnictwa

D&P

23.01 /PT/

Zbiórka drużyn HS

HS

30.01 /PT/

Zbiórka drużyn W

W

17/18.01 Nocka wędrownicza

LUTY
11.02 /ŚR/

Dyżur Namiestnictwa

D&P

16-28.02 Ferie Zimowe

MARZEC
Rozpoczęcie II tury wizytacji
13-15.03

Kursy Drużynowych – zjazd 1

D&P

Spotkanie Namiestnictwa

D&P

Kursy Drużynowych – zjazd 2

D&P

15.04 /ŚR/

Spotkanie Namiestnictwa

D&P

17.04 /PT/

Zbiórka drużyn HS

18.03 /ŚR/
27-29.03

21.03 / SB/ Święto Chorągwi

KWIECIEŃ

17-19.04
24.04 /PT/
24-26.04

Rajd „KOSA”
Zbiórka drużyn W
Kursy Drużynowych – zjazd 3

HS
HS & W
W
D&P

MAJ

Długi weekend majowy

20.05 /ŚR/

Spotkanie Namiestnictwa

30.05 /SB/

Extreme Day

CZERWIEC
17.06 /ŚR/
21.06 /ND/
26.06 /PT/
Wakacje

04-06.04 Święta Wielkiej
Nocy

D&P
HS & W

Dyżur Namiestnictwa – podsumowania pracy
Zakończenie roku Hufca
Gra dla drużyn kończąca współzawodnictwo

D&P
HS &W

Spotkanie integracyjne kadry namiestnictwa

D&P
20-23.08 Zlot Kadry ZHP
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