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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 17 drużyn działających w 6 nowohuckich szczepach:
Szczep
„Bartoszowcy”
„Halny”

„Orogen”

„Tęczowy”

„Unia”

“Kolorowy”

Drużyna
307 KDH „Azymut” im. gen. M. Zaruskiego
217 KDH „Evelienn” im. hm. Stanisława Broniewskiego “Orszy”
337 KDH „Atlantis Nesos”
347 KDH „Manitoba”
300 KDH „Zawrat” im. Bronisława Czecha
305 KDH „Odkrywcy Nieznanych Szlaków”
313 PDH „Młody Orogen”
207 KDH „Żagiew” im. Marii Konopnickiej
208 KDH „Hakratury” im. Kazimierza Pułaskiego
345 KDH „Orion”
346 KDH „Destemido” im. Wandy Rutkiewicz
212 KDH „Drakkar” im. Emilii Plater
301 KDH „Pendragon”
302 KDH „Połonina” im. Janka Bytnara
317 KDH „Akka Larentia” im. Lady Olave Baden - Powell
263 KDH „Zawiszacy”
264 KDH „Horyzont”

W ubiegłym roku harcerskim udało się osiągnąć sukces w kwestii doprowadzenia do końca
systematycznie prowadzonego współzawodnictwa drużyn, które bardzo zaangażowały się w
zdobywanie punktów. Dało się zauważyć, że dla większości tytuł certyfikatu osiąganego na koniec miał
znaczenie. Dodatkowo nie można pominąć kwestii terminowego oddania planów pracy, mimo
wyjątków sprawdzenie i zatwierdzenie planów poszło bardzo sprawnie. Również zaplanowanie akcje
odbyły się zgodnie z planem, a w szczególności pierwszy Kurs zastępowych – Impossible, którego
drugą edycję mamy zamiar zorganizować w tym roku. Nie można ominąć spraw wizytacji, które od
paru lat nie zostały zrealizowane w 100%, zeszłoroczne zostały odbyte wszystkie.
Zespół Namiestnictwa coraz lepiej ze sobą współpracuje, każdy zna swoje zadania i się z nich
wywiązuje. W poprzednim roku odnieśliśmy parę sukcesów z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, ale
nie spoczywamy na laurach i postaramy się, aby w tym roku je powtórzyć, a dodatkowo chcemy
bardziej zintegrować się z kadrą.
Mail kontaktowy namiestnictwa: namiestnictwo.orla.perc@gmail.com

2. Charakterystyka kadry
• Szef zespołu –pwd. Katarzyna Kania HO
Data urodzenia: 06.05.94
Adres e- mail: kaniaikasia@gmail.com
Nr telefonu: 600 099 549
W tym roku otwiera próbę na stopień podharcmistrzyni. Posiada
Brązową Odznakę Ratownika ZHP. Ukończone kursy: drużynowych
harcerskich Alma Mater 2010
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• Członek zespołu – phm. Marzena Zawilińska HO
Data urodzenia: 15.12.1987
Adres e- mail: mbj_aw@o2.pl
Nr telefonu: 512 800 537
Jest zastępcą przewodniczącego hufcowej Komisji Rewizyjnej. Ukończyła
kurs podharcmistrzowski i jest w trakcie realizacji próby na stopień
podharcmistrzyni.

• Członek zespołu – pwd Michał Kurczab HO
Data urodzenia: 3.02.1990
Adres e- mail: mkurczab@poczta.fm
Nr telefonu: 512 740 340
Drużynowy 212 KDH „Drakkar.

• Członek zespołu – pwd. Anna Leks HO
Data urodzenia: 21.02.1995
Adres e-mail: anna.leks.melman@gmail.com
Nr telefonu: 790-733-288
Obecnie Komendantka Szczepu „Kolorowy” oraz szefem hufcowego
zespołu ds. promocji.

• Członek zespołu – hm. Katarzyna Pucułek
Data urodzenia: 30.11.1989
Adres e- mail: kasia.puculek@gmail.com
Nr telefonu: 506 657 422
Oprócz funkcji w namiestnictwie, członkini hufcowego „ZKK”. Posiada
Brązową Odznakę Kadry Kształcącej.
Ukończone kursy: drużynowych harcerskich Alma Mater 2006, kurs
szczepowych 2010, kurs kadry kształcącej 2011, kurs harcmistrzowski 2012, kurs pilotów wycieczek
2012.
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3. Podział obowiązków
Kasia K
Opieka nad drużynami:
Evelienn, Atlantis
Nesos,
Azymut, Zawiszacy

Marzena
Opieka nad
drużynami:
Drakkar,
Zawrat

Kasia P
Opieka nad
drużynami:
Manitoba, Orion,
Akka Larentia,
Pendragon

Michał
Opieka nad
drużynami:, Żagiew,
Destemido Horyzont,
ONS

Ania
Opieka nad
drużynami:
Połonina, Młody
Orogen, Zawrat,
Hakratury

Dokumentacja
namiestnictwa

Skrzynka mailowa

Współzawodnictwo

Tablica

Kontakt z hufcem,
odprawy

Newsletter

Impreza dla
drużynowych –
„Triple Quest”

Koordynacja
warsztatów
styczniowych

Urodziny kadry
namiestnictwa,
tworzenie kolaży

Prowadzenie grupy
namiestnictwa na
Facebooku – foto
relacja z akcji

Prowadzenie
grupy
namiestnictwa
na Facebooku –
zakres
przedstawienia
drużyn
namiestnictwa
Zebranie zdjęć
oraz
ciekawostek na
temat drużyn
namiestnictwa

Koordynacja wizytacji

Kurs zastępowych
IMpossible

Koordynacja
sprawdzania planów
pracy
Współzawodnictwo
Gra dla zastępów
Prowadzenie grupy
namiestnictwa na
Facebooku –
informacje dla
drużynowych

4. Cele i założenia na ten rok
I.

Wsparcie metodyczne drużynowych :

Część drużyn namiestnictwa dopiero się rozwija i wielu drużynowych będzie pełniło funkcję
pierwszy rok, co oznacza, że będzie potrzebne wsparcie metodyczne. Także bardziej doświadczeni
drużynowi zawsze mogą poszerzyć swój warsztat i polepszać pracę drużyny. W tym roku
namiestnictwo będzie kontynuować wdrożone w tamtym roku narzędzia, mające być wsparciem dla
drużynowych. Każda drużyna ma swojego opiekuna z Zespołu, który sprawdzi jej plan pracy, przyjdzie
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na wizytacje i będzie najlepiej zorientowany w jej sytuacji, dzięki czemu jego pomoc jest 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 :
• Poprowadzenie warsztatów na inauguracji roku harcerskiego hufca
• Przeprowadzenie warsztatów styczniowych
• Przeprowadzenie akcji integracyjnej dla drużynowych
• Zorganizowanie hufcowego kursu zastępowych
• Przydzielenie każdej drużynie opiekuna z zespołu namiestnictwa
• Newsletter na facebooku ukazujący się min. raz w tygodniu, zawierający ciekawe pomysły na
zbiórki, porady,
• Dyżury zespołu w hufcu
Jak planujemy zmierzyć wykonanie celu :
• Odbędą się wszystkie wizytacje
• Odbędzie się hufcowy kurs zastępowych
• Zostaną przeprowadzone warsztaty
• Praca opiekunów zostanie pozytywnie oceniona przez drużynowych
• Raz w tygodniu drużynowi będą otrzymywać newsletter
• Przynajmniej raz w miesiącu ktoś z zespołu będzie dostępny w hufcu
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Harmonogram zadań organizacyjnych i programowych na rok harcerski 2014/2015
Data:
WRZESIEŃ

Temat i forma:

Kto odpowiedzialny:

Kto wykonuje:

pwd Anna Leks
Komenda Hufca

Wszyscy drużynowi i
przyboczni
Instruktorzy Hufca

pwd Katarzyna Kania

Wszyscy drużynowi

phm Katarzyna Pucułek
pwd Michał Kurczab

Zespół namiestnictwa
Zastępowi, kandydaci na
zastępowych

pwd Michał Kurczab

Zastępowi, kandydaci na
zastępowych

10.01. Bieg po harcówkach
17.01. Warsztaty namiestnictwa

Komenda Hufca
Pwd Katarzyna Kania HO

Harcerze
Drużynowy i przyboczni

07.03 Harcmitting – turniej sportowy dla drużyn harcerskich hufca

Szczep „Halny”

Wszystkie drużyny
namiestnictwa

16.05. Gra dla zastępów harcerskich

Pwd Katarzyna Kania

Zastępy harcerskie

21.06. „Triple Quest” dla kadry harcerskiej

pwd Michał Kurczab

Drużynowi i przyboczni

01.09 Wyjście integracyjne kadry na laserowy paintball
05-07.09 Inauguracja roku harcerskiego dla kadry hufca. Warsztaty
namiestnictwa.
do 30.09. Zebranie i zatwierdzenie planów pracy drużyn.
LISTOPAD
Od 1.11. Rozpoczęcie wizytacji
14 – 16.11. I zjazd kursu zastępowych
GRUDZIEŃ
05 – 07.12. I zjazd kursu zastępowych
STYCZEŃ

MARZEC

MAJ

CZERWIEC

