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Charakterystyka Namiestnictwa
Namiestnictwo zuchowe działa przy Hufcu Kraków Nowa Huta juŜ prawie 10 lat. Obejmuje gromady
oraz druŜynowych i przybocznych 15 gromad zuchowych działających w ramach 6 nowohuckich środowisk.
Kadra zuchowa w naszym hufcu ma zróŜnicowaną wiedzę i umiejętności. Wszyscy druŜynowi z
wyjątkiem jednego są po kursie druŜynowych, większość z nich jest pełnoletnia. DuŜa część starszych
przybocznych jest po kursie przybocznych, natomiast młodsi szkolą się pod okiem starszych i
druŜynowych.
Gromady takŜe działają na róŜnych poziomie. Są gromady bardzo liczne, z rozbudowaną
obrzędowością i dobrym systemem pracy, oraz mniejsze, czasem wręcz minimalistyczne, gdzie wszystko
jest dopiero tworzone.

Zespół Namiestnictwa
phm. Ewa Sikora HR
Członek Zespołu: od 2002.

StaŜ pracy z zuchami: od 1998 roku.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent druŜynowego (Gąski 1999), uzyskała
świadectwo ukończenia kursu instruktorów odpowiedzialnych za program w hufcu (LAS 2004)
oraz dyplom ukończenia szkolenia namiestników zuchowych (KCH 2005), BOKK.
phm. Beata Kulka HO
Członek zespołu: od połowy 2007 roku.

StaŜ pracy z zuchami: 2000 roku.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent druŜynowego (organ. KH K-ów – NH „Alma
Mater” 2003r), BOKK.
phm. Magdalena Mazgaj HO
Członek zespołu od: połowy 2007r.

StaŜ pracy z zuchami: od 2000 roku.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent druŜynowego zuchowego z wyróŜnieniem
(organ. KCH w 2003r), ukończony Kurs Kadry Kształcącej.
phm. Katarzyna Kopeć HO
Członek zespołu od: września 2007 roku.

StaŜ pracy z zuchami: 2001 lat.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent druŜynowego (organ. KH K-ów - NH „Rycerze
okrągłego stołu” 2002r), ukończony Kurs Kadry Kształcącej.
pwd. Przemysław Machaj HO
Członek zespołu od: września 2010 roku.

StaŜ pracy z zuchami: od 2007r.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: patent druŜynowego (organ. KH K-ów NH "W sieci 2008"
Aleksandra Orczyk
Członek zespołu od: września 2010 roku.

StaŜ pracy z zuchami:

Przeszkolenie do pełnienia funkcji:
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Podsumowanie roku 2009/10
Rok 2009/10 był rokiem, który duŜo nam pokazał.
Imprezy organizowane dla gromad, przerosły nasze oczekiwania. Były to imprezy, na których nigdy
nie było wszystkich gromad, a mimo to ilość zuchów i kadry zawsze dobijała do 150 osób. Było to
strasznie męczące tak dla organizatorów jak i dla bawiących się.
Warsztaty organizowane dla kadry cieszyły się mniejszym zainteresowaniem. Ilość uczestników
zawsze wąchała się w granicach 10-15os. Często duŜo osób się spóźniało lub wychodziło w trakcie. WaŜne
jest jednak to, Ŝe praktycznie kaŜdy chodź raz na warsztatach się pojawił.
Na spotkaniu podsumowującym rok pracy namiestnictwa, Kadra Zuchowa Hufca oceniła
organizowane imprezy i warsztaty pozytywnie. DruŜynowi zadowoleni są z faktu, Ŝe mogą uczestniczyć w
zabawach, których sami nie muszą przygotowywać.
Mimo duŜego staŜu członków namiestnictwa, kadra zuchowa pokazała sporo niedociągnięć
organizowanych przez namiestnictwo imprez. W większości powodem tego jest brak czasu oraz mnogość
pełnionych przez członków zespołu funkcji. WaŜne jest jednak aby zabawy i warsztaty organizowane przez
namiestnictwo były na mistrzowskim poziomie, więc na pewno trzeba nad tym popracować w roku
kolejnym.

Nasze plany na 2010/11 rok
I.

Zmiana roli i zasad działania namiestnictwa. (PROGRAM Cel 2)
•

W tym roku Namiestnictwo przejmie rolę mniej programową a bardziej kształceniową i
nadzorczo - doradczą. Planujemy zmniejszenie ilości zabaw zuchowych a zwiększenie ilości
wizytacji, odwiedzin w gromadach takŜe na imprezach szczepów oraz biwakach gromad.

•

Zmiana w częstotliwości warsztatów dla kadry. Planujemy zorganizować dwa spotkania
warsztatowe: jedno wyjazdowe całej kadry hufca, drugie jednodniowe – tylko dla kadry
zuchowej hufca. Dodatkowo organizowane będą comiesięczne spotkania „wieczorki
zuchowe”, podczas których będziemy rozmawiać o swoich bieŜących problemach, chwalić
się osiągnięciami.

•

Planujemy zmienić zasady współzawodnictwa gromad, gdyŜ obecne okazują się być nie
wymierne do jakości pracy i działania gromad.

II. Integracja i współtworzenie wspólnoty hufca.
•

Organizacja co miesięcznych spotkań, głównie integracyjnych, aby móc podyskutować o
zuchowych sprawach.

•

Podczas warsztatów zajęcia związane z hufcem oraz z tworzeniem jego wspólnoty.

•

Ponowne uruchomienie strony namiestnictwa, gdzie umieszczane będą wszystkie związane z
namiestnictwem sprawy od kolejnych wizytacji, po śmieszne sytuacje na biwakach.

•

Bank pomysłów na stronie hufca, dla zalogowanych uczestników. Zachęcenie kadry
zuchowej hufca do wymieniania się pomysłami zbiórek, cyklów, biwaków itp.

III. Udoskonalenie systemu motywacji
•

Organizacja wieczorków zuchowych – luźnych spotkań kadry zuchowej hufca, które jednak
zawsze będą miały jakieś hasło przewodnie

•

Pozyskanie nowych członków do zespołu.

•

Zmiana zasad oceniania pracy gromad oraz regulaminu współzawodnictwa.

•

dyplomy w róŜnych dodatkowych kategoriach – „moja gromada nie jest najlepsza, ale miała
najlepszą zbiórkę albo jest najliczniejsza”

•

Liczne konkursy ogłaszane na stronie namiestnictwa.
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Harmonogram działań namiestnictwa 2010/11
Termin
22.09.2010
środa
Wrzesień

29.09.2010
Środa
19.00 – 20.30

Co?

Zbiórka Wyborcza

Dla kogo?

Odpowiedzialna/y
z

namiestnictwa

uczestniczą mianowani
druŜynowi
Ewa

Wieczorek: nowe zasady pracy
namiestnictwa, przedstawienie
nowych arkuszy oceny oraz zasad
współzawodnictwa
Hasło:

Ewa

Październik 08-10.10.2010

Inauguracja Hufcowa

uczestniczą wszystkie
jednostki hufca wraz z
kadrą druŜyn i
szczepów

Listopad

warsztaty wyjazdowe

dla całej kadry hufca

ZKK

dla kadry zuchowej
hufca

Magda

19-21.11.2010
15.12.2010

Grudzień

Środa
19.00 – 20.30

Styczeń

Luty

warsztaty jednodniowe

Sobota

(konkretny przykłady pomysłów
przydatnych w pracy z gromadą,
m.in. związane z formami pracy)

10.00-16.00

kurs druŜynowych – zjazd I

25-27.02.2011

kurs druŜynowych II

Beata + Kacha

11-13.03.2011

kurs druŜynowych III

Beata + Kacha

Środa

31.03.2011
27.04.2011
Środa
19.00 – 20.30
25.05.2011
maj

Beata + Kacha

29.0102.01.2011

19.00 – 20.30

Kwiecień

Hasło:

15.01.2011

23.03.2011
Marzec

Wieczorek:

Środa
19.00 – 20.30

15.06.2011

Wieczorek:
Hasło:
zakończenie kursu

Beata + Kacha

Wieczorek:
Hasło:

Wieczorek:
Hasło:
Ewa

Wieczorek: podsumowanie roku
pracy, uwagi na kolejny
Hasło:

czerwiec
19.06.2011
Niedziela

zakończenie roku harcerskiego hufca

Wszystkie jednostki
hufca

Mara + Ola
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Podział zadań
Sikorka – odpowiedzialna za:
•

opieka nad gromadami szczepów Orogen

•

plan – spisanie i nadzór nad realizacją planu pracy namiestnictwa

•

spotkania namiestnictwa – zwoływanie spotkań zespołu

•

dokumentacja – dokumentacja programowa i organizacyjna namiestnictwa (plany imprez,
warsztatów, podsumowania)

•

strona internetowa

•

kontakt z KSI – pisanie opinii itp. (po konsultacji z resztą zespołu)

•

wieczorki zuchowe

Beata - odpowiedzialna za:
•

opieka nad gromadami szczepu Halny

•

odwiedziny na zbiórkach gromad – nadzór, gonienie reszty do odwiedzin, zbieranie na mailu
namiestnictwa w formie elektronicznej arkuszy odwiedzin

•

współzawodnictwo gromad i kadry

•

kontakt z hufcem w ramach współzawodnictwa hufcowego

Mazgajka - odpowiedzialna za:
•

opieka nad gromadami szczepów Bartoszowy

•

kontakt z KSH – pisanie opinii itp.(po konsultacji z resztą zespołu)

Kacha - odpowiedzialna za:
•

opieka nad gromadami szczepów Tęczowy

•

plany pracy gromad – zbieranie, sprawdzanie, zatwierdzanie

•

kalendarz namiestnictwa – przygotowanie kalendarza wszystkich imprez, biwaków itp gromad
namiestnictwa, dogranie z gromadami, na które imprezy chcą zaprosić inne gromady

•

kontakt – kontakt mailowy z kadrą zuchową, uaktualnianie na bieŜąco banku kontaktowego z
kadrą zuchową

Mara - odpowiedzialny za:
•

opieka nad gromadami szczepów Unia

•

tablica namiestnictwa w hufcu – pilnowanie aby pojawiały się min raz w miesiącu nowe
informacje – drukowanie w hufcu informacji ze strony

•

kalendarz namiestnictwa – pilnowanie terminów biwaków/imprez gromad oraz przypominanie
reszcie namiestnictwa o nich na podstawie przygotowanego przez Kachę zestawienia

Ola - odpowiedzialna za:
•

bieŜący kontakt z kadrą zuchową szczepu Kolorowy

•

kronika namiestnictwa – pilnowanie aby po kaŜdych odwiedzinach, zespół odwiedzający,
przygotował krótką śmieszną notatkę z wizyty wraz ze zdjęciami, oraz pilnowanie aby Ewa
umieszczała je na stronie.

Obrzędowość namiestnictwa
LOGO NAMIESTNICTWA
OKRZYK -

Jeśli chcesz mieć humor z rana, krzyknij głośno Tropiczna!
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ZNACZEK NAMIESTNICTWA czyli WSPÓŁZAWODNICTWO KADRY
ROZBITEK
Rozbitek to ktoś nowy na tropikalnej wyspie.
Ma sporo wiedzy ale nie bardzo ma chęć poznawać innych Tropików! Powodzenia w kolejnym rojku!!!
1. Uzbiera we współzawodnictwie kadry od 0 do … pkt.
2. Wykazał chęć bycia w namiestnictwie (wziął udział w chodź jednym spotkaniu namiestnictwa).
3. Przeszedł chrzest Tropika.
PIĘTASZEK
Piętaszek duŜo wie i do bycia Buszmenem nie wiele mu brakuje, jednak nie zawsze udaje mu się
wykorzystać swoją wiedzę w praktyce ;)
1. Uzbiera we współzawodnictwie kadry od … do … pkt.
2. Uczestniczy w spotkaniach namiestnictwa.
3. Wziął udział w przynajmniej jednym konkursie
namiestnictwa.
4. Zna elementy obrzędowości namiestnictwa.
+ zadania z poprzedniego stopnia

BUSZMEN / ROBINSON
Buszmeni to Najlepsi z Najlepszych naszego Namiestnictwa!
1. Uzbiera we współzawodnictwie kadry od … do … pkt.
2. Czynnie uczestniczy w Ŝyciu namiestnictwa.
3. Jego zaangaŜowanie i wkład pracy włoŜony w prowadzenie gromady moŜe być wzorem dla innych.
4. Pomaga w organizacji imprez lub spotkań namiestnictwa.
5. Wykazuję się duŜą inicjatywą.
+ zadania z poprzednich stopni

KaŜdy członek namiestnictwa, po przejściu chrztu Tropika moŜe nosić na prawej kieszeni munduru
znaczek namiestnictwa. Kolejne stopnie wtajemniczenia będą wręczane przy najbliŜszych okazjach po
zdobyciu odpowiedniej ilości punktów.
Najpierw rozbitek – kolor tła niebieski, piętaszek - czerwony, buszmen - Ŝółty.
Członkowie zespołu namiestnictwa znaczek noszą obszyty na czarno.

TROPIKALNE MIANA czyli WSPÓŁZAWODNICTWO GROMAD
Gromada otrzymująca miano rozbitka zdobyła od … do … pkt.
Gromada otrzymująca miano piętaszka od … do … pkt.
Gromada otrzymująca miano buszmena od … do … pkt.

Zasady współzawodnictwa w roku 2010/11
KOSZULKA
Najlepsza gromada danego roku otrzymuje w nagrodę Ŝółte koszulki z
logo „najlepsza gromada w roku…”.
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