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Charakterystyka Namiestnictwa
Namiestnictwo zuchowe działa przy Hufcu Kraków Nowa Huta. Obejmuje drużynowych i przybocznych 15 gromad
zuchowych działających w ramach 6 nowohuckich środowisk.
Kadra zuchowa w naszym hufcu ma zróżnicowaną wiedzę i umiejętności. Większość jest po kursie drużynowych. Duża część
starszych przybocznych jest po kursie przybocznych, natomiast młodsi szkolą się pod okiem starszych i drużynowych. W wielu
gromadach rok rozpoczął się w zmienionym składzie kadry – przywitaliśmy młodych drużynowych i przybocznych.
Poziom gromad również jest zróżnicowany. W hufcu działają zarówno gromady bardzo liczne, z rozbudowaną
obrzędowością i dobrym systemem pracy, oraz małe, gdzie wszystko jest dopiero tworzone.
Praca Namiestnictwa w ubiegłym roku:
Zmiana częstotliwości warsztatów nie przyniosła większego skutku. Mimo zapewnień kadry gromad zuchowych na warsztatach
pojawiało się niewiele osób.
Imprezy organizowane dla zuchów również nie cieszyły się popularnością – w zasadzie w większości z imprez uczestniczyły zuchy z
czterech – ciągle tych samych – gromad.
Została uruchomiona strona namiestnictwa na Facebooku. Zakładka na stronie hufca nie była regularnie uzupełniana. Strona na FB
była aktualizowana w miarę na bieżąco. Była odwiedzana przez kadrę gromad jednak o wszelkich informacjach musieliśmy
dodatkowo przypominać.
Tablica w siedzibie hufca oraz kronika namiestnictwa nie zostały dopilnowane – stąd brak jakichkolwiek wpisów, informacji dla kadry
gromad i zdjęć.

Zespół Namiestnictwa
phm. Katarzyna Kopeć-Godlewska HR
Członek Zespołu: od 2007 roku (z roczną przerwą 2011-2012)

Staż pracy z zuchami: od 2001 roku.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent drużynowego (organ. KH K-ów – NH „Rycerze trójkątnego
stołu” 2002r), ukończyła Kurs Kadry Kształcącej 2009 r.

pwd. Dagmara Korfel HO
Członek Zespołu: od 2011 roku

Staż pracy z zuchami: od 2003 roku.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent drużynowego (organ. KH K-ów – NH „Alma Mater” 2006r).

pwd. Ewa Stokłosa HO
Członek zespołu: od połowy 2011 roku.

Staż pracy z zuchami: 2008 roku.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent drużynowego (organ. KH K-ów – NH „Alma Mater” 2009r),

pwd. Anna Marat HO
Członek zespołu: od połowy 2011r.

Staż pracy z zuchami: od 2007 roku.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent drużynowego (organ. KH K-ów – NH „Alma Mater” 2009r).

pwd. Przemysław Machaj HO
Członek zespołu: od: września 2010 roku.

Staż pracy z zuchami: od 2007r.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: patent drużynowego (organ. KH K-ów NH "W sieci 2008"), ukończył kurs
podharcmistrzowski 2011 r.

pwd. Aleksandra Orczyk HO
Członek zespołu: od września 2010 roku.

Staż pracy z zuchami: od 2009r

Przeszkolenie do pełnienia funkcji: posiada patent drużynowego (organ. KH K-ów – NH „Alma Mater” 2011r.)

Obrzędowość namiestnictwa
OKRZYK: Jeśli chcesz mieć humor z rana, krzyknij głośno Tropicana!
LOGO NAMIESTNICTWA:
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Współzawodnictwo gromad:
 Zespół Namiestnictwa 30-ego dnia każdego miesiąca będzie wysyłał do kadry gromad maila z zapytaniem o akcje
z minionego miesiąca. Kadra będzie miała tydzień na odpowiedź, czyli wysłanie planów, zdjęć i opisów akcji. Na ich
podstawie otrzyma lub nie punkty za udział w akcji programowej.
 Punktacja za akcje:
o Biwak gromady 20pkt
o Udział gromady w rajdzie, biwaku, złazie szczepu (weekendowy) 20pkt
o Wycieczka całodniowa związana z aktualnie zdobywanym cyklem sprawnościowym, obrzędowością gromady lub
świętem okolicznościowym 10pkt
o Krótkie wyjście gromady (np. w ramach zbiórki lub w inne popołudnie) związane z aktualnie zdobywanym cyklem
sprawnościowym, obrzędowością gromady lub świętem okolicznościowym 5pkt
o Udział gromady w imprezach organizowanych przez NZ
 zuchmitting 10pkt,
 7-milowy but 20pkt
 Inne elementy oceniane w ramach współzawodnictwa:
o Plan pracy gromady zatwierdzony w terminie 45pkt
o Plan pracy gromady zatwierdzony po terminie 10pkt
o Udział kadry gromady w warsztatach organizowanych przez NZ –
 Inauguracja w Rząsce - druż + przyb 15pkt, jedna osoba 5pkt
 Listopad 2012 - druż + przyb 10pkt, jedna osoba 5pkt
 Styczeń 2013 - druż + przyb 20pkt, jedna osoba 10pkt
 Maj 2013 - druż + przyb 10pkt, jedna osoba 5pkt
o Ocena wizytowanej zbiórki (jeśli będą dwie wizytacje to wyciągamy
średnią) – max. 155 pkt
o Dodatkowe punkty – za wybitnie dobrą działalność gromady, lub super pomysł kadry na prace z gromadą, jakies
osiągnięcia, konkursy – max. 20pkt
 Cząstkowe wyniki współzawodnictwa będą ogłaszane raz na kwartał
 Ostateczne wyniki współzawodnictwa będą ogłoszone w czerwcu na Hufcowym Zakończeniu Roku, wtedy też Zespół NZ
przyzna tytuły ROZBITKÓW, PIETASZKÓW I BUSZMENÓW poszczególnym gromadom.
 Wszystkie gromady zostaną uhonorowane dyplomem w antyramie. Nagrody dla kadry i najlepszej gromady będą wręczane
podczas zakończenia roku harcerskiego hufca.

Nasze plany na 2012/13 rok
I.

Zwiększenie chęci współpracy kadry gromad z namiestnictwem, polepszenie kontaktu





Chcemy nie tylko wymagać i oceniać, ale przede wszystkim pomagać i rozmawiać. Zamiast co tygodniowych
dyżurów w hufcu, organizować indywidualne spotkania w ramach potrzeb,
Przeprowadzenie minimum jednej wizytacji każdej gromady w roku – skupienie się na pochwaleniu dobrze
działających elementów, znalezienie rozwiązań i pomoc w przypadku pojawiających się problemów,
Regularnie uaktualniania strona namiestnictwa na Facebook`u – nie tylko informacje, ale również ciekawostki i
tropikalne plotki
Stworzenie wystroju tablicy namiestnictwa w lokalu hufca, związane z gromadami naszego namiestnictwa –
umieszczenie na nim zdjęć kadry gromad

II. Motywowanie kadr gromad do pracy i rozwoju





Lepszy kontakt z kadrą gromad i częstsze rozmowy – nie tylko służbowe,
Udoskonalenie i systematycznie prowadzenie przez cały rok rywalizacji między gromadami – wspólne z
drużynowymi i przybocznymi wypracowanie systemu oceny gromad (podczas inauguracji hufca),
Zachęcenie do udziału w kursie przewodnikowskim i kursie drużynowych zuchowych,
Informowanie o akcjach, warsztatach Referatu Zuchowego Chorągwi,

III. Integracja między kadrowa i między gromadami



Jedno i dwudniowe warsztaty dla kadry,
2 akcje namiestnictwa z gromadami.

Podział zadań
Kacha


spisanie i nadzór nad realizacją planu pracy namiestnictwa [DO 15.09 + CAŁY ROK]



zaplanowanie i rozdzielenie całorocznej pracy pomiędzy członków zespołu namiestnictwa [DO 15.09]
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zwoływanie spotkań zespołu namiestnictwa (w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał) [CAŁY ROKOCENA CO KWARTAŁ]



kompletowanie dokumentacji programowej i organizacyjnej namiestnictwa
▪

plan pracy NZ, plany pracy gromad na CD, drużynowi dostarczają NZ jedną kopię do podbicia, zobowiązania
drużynowych i opiekunów – w formie drukowanej, aby zatwierdzić plan pracy gromady kadra musi donieść
zobowiązanie drużynowego i opiekuna, programy imprez dla zuchów– w formie drukowanej, konspekty z
warsztatów– w formie drukowanej, arkusze wizytacji – na CD [CAŁY ROK – OCENA CO KWARTAŁ]

▪

członkowie NZ maja 2 tygodnie aby oddać kompletną dokumentację po przeprowadzonej akcji oraz tydzień na
wysłanie do NZ i drużynowego wizytowanej gromady uzupełnionego i podliczonego arkusza odwiedzin [CAŁY
ROK – OCENA CO KWARTAŁ]



zaplanowanie i rozdzielenie zadań w obszarze akcje programowe namiestnictwa dla gromad zuchowych [DO 15.09]



kontakt z KSI – pisanie opinii [CAŁY ROK]



kontakt z KSH – pisanie opinii [CAŁY ROK]



plany pracy gromad – zbieranie, sprawdzanie, zatwierdzanie (kopia do Ewy, Oli, Mary) [DO 30.09]



przygotowanie programu warsztatów dla kadry zuchowej w maju 2013 [MAJ 2013]

Dagmara


kontakt z kadrą gromad w szczepie Bartoszowcy [CAŁY ROK]



spisanie wypracowanych przez drużynowych zasad współzawodnictwa i regularne uzupełnianie, podsumowanie
całorocznej pracy gromad, zakup nagród (po konsultacji z reszta zespołu), zaplanowanie zakończenia roku
zuchowego [DO 15.09 + CAŁY ROK]

Przemek


kontakt z kadrą gromad w szczepie Unia [CAŁY ROK]



na początku roku uaktualnienie strony internetowej NZ, dopilnowanie, aby znalazły się na niej najważniejsze
informacje, zdjęcia członków zespołu i plan pracy NZ [DO 30.09]



zarządzenie treścią strony NZ na Facebooku, dopilnowanie regularności pojawiania się wpisów, zadbanie
o ciekawostki i nowości [CAŁY ROK – OCENA CO KWARTAŁ]



przygotowanie programu warsztatów dla kadry zuchowej podczas inauguracji hufca we wrześniu 2012 (z Ewą i
Anią), oraz w listopadzie 2012 (z Ewą i Olą) [WRZESIEŃ I LISTOPAD 2012]



stworzenie harmonogramu zbiórek gromad zuchowych, nadzór nad wizytacjami, umawianie wizytacji z resztą
zespołu NZ, zbieranie arkuszy odwiedzin w formie elektronicznej oraz dostarczanie tych uzupełnionych do Kachy,
robienie zdjęć i wrzucanie ich na FB (z Anią) [DO 30.09 + CAŁY ROK -OCENA CO KWARTAŁ]

Ola


kontakt z kadrą gromad w szczepie Kolorowy [CAŁY ROK]



pomoc w przygotowaniu programu warsztatów dla kadry zuchowej w listopadzie 2012 (z Przemkiem i Ewą)
[LISTOPAD 2012]



stworzenie tablicy namiestnictwa w hufcu (z Ewą)
▪

wykaz gromad, skład kadry (nazwiska imiona ksywki) logo gromady, zdjęcia kadry, skład NZ + zdjęcia,
ewentualnie info o zbliżającej się akcji ) [DO 30.09]

Ewa


kontakt z kadrą gromad w szczepach Tęczowy i Orogen [CAŁY ROK]



stworzenie tablicy namiestnictwa w hufcu (z Olą)
▪



wykaz gromad, skład kadry (nazwiska imiona ksywki) logo gromady, zdjęcia kadry, skład NZ + zdjęcia,
ewentualnie info o zbliżającej się akcji ) [DO 30.09]

przygotowanie programu warsztatów dla kadry zuchowej podczas inauguracji hufca we wrześniu 2012
(z Przemkiem i Anią), w listopadzie 2012 (z Przemkiem i Olą) oraz w styczniu [WRZESIEŃ, LISTOPAD 2012 I
STYCZEŃ 2013]
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Ania


kontakt z kadrą gromad w szczepie Halny [CAŁY ROK]



kontakt mailowy z kadrą zuchową, stworzenie i uaktualnianie na bieżąco banku kontaktowego z kadrą zuchową
[CAŁY ROK – OCENA CO KWARTAŁ]



przygotowanie warsztatów dla kadry zuchowej pod względem organizacyjnym (miejsce, dojazd, zakwaterowanie,
wyżywienie, zaopatrzenie w materiały programowe, ubezpieczenie w razie potrzeby, promocja, rozliczenie) –
listopad, styczeń, maj [LISTOPAD 2012 ORAZ STYCZEŃ I MAJ 2013]



stworzenie harmonogramu zbiórek gromad zuchowych, nadzór nad wizytacjami, umawianie wizytacji z resztą
zespołu NZ, zbieranie arkuszy odwiedzin w formie elektronicznej oraz dostarczanie tych uzupełnionych do Kachy,
robienie zdjęć i wrzucanie ich na FB (z Przemkiem) [DO 30.09 + CAŁY ROK -OCENA CO KWARTAŁ]

Harmonogram działań namiestnictwa 2010/11
Termin

Co?
Inauguracja hufcowa

7-9.09.2012
Wrzesień

Październik

Listopad
Grudzień

piątek, sobota,
niedziela

Osoba
odpowiedzialna z NZ

Dla kogo?

Sobota popołudniu: nowe zasady pracy
namiestnictwa, sugestie kadry gromad,
wypracowanie zasad współzawodnictwa

Drużynowi i przyboczni
gromad zuchowych

Mara i Ania – sb
Mara i Ewa - nd

Niedziela do południa: gra strategiczna – budujemy
miasto , teatr samorodny, kucharzenie

20.09.2012

Termin oddawania planów pracy gromad
(zatwierdzanie do 30.09)

Drużynowi gromad
zuchowych

Kacha

10.2012

Jednodniowy Zuchmitting

Gromady zuchowe hufca

Ola (pomoc Ewa)

11.2012

Warsztaty jednodniowe

Dla kadry gromad
zuchowych hufca

Ewa

do 5.12.12

Kwartalne podsumowanie współzawodnictwa (za IX, Dla kadry gromad
X, XI)
zuchowych hufca

01.2013

Warsztaty dwudniowe

Dla kadry gromad
zuchowych hufca

Ewa

11-16.01.2013

Kurs przewodnikowski

Dla kadry gromad
zuchowych hufca

Kacha

8-10.02.2013

Kurs drużynowych zuchowych cz.1

Dla kadry gromad
zuchowych hufca

Kacha

do 5.03.13

Kwartalne podsumowanie współzawodnictwa (za
XII, I, II)

Dla kadry gromad
zuchowych hufca

Dagmara

1-3.03.2013

Kurs drużynowych zuchowych cz.2

Dla kadry gromad
zuchowych hufca

Kacha

05.2012

weekendowy rajd 7-milowego buta

Gromady zuchowe hufca

…………??…………

18.05.2013

Warsztaty jednodniowe

Dla kadry gromad
zuchowych hufca

Kacha

06.2013

Zakończenie roku harcerskiego, podsumowanie
współzawodnictwa

Wszystkie jednostki hufca

Dagmara

Dagmara

Styczeń

Luty

Marzec

Maj

Czerwiec

Zespół Namiestnictwa Zuchowego „Tropicana”
Namiestnik Zuchowy
phm. Katarzyna Kopeć-Godlewska HR
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