ZESPÓŁ
ZESPÓŁ ZAGRANICZNY
HUFIEC KRAKÓ
KRAKÓW NOWA HUTA

Plan Pracy
Na rok harcerski 2014/2015

1.

Charakterystyka środowiska

Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej,
początki jego działalności datuje się na 1957r. Zespół Zagraniczny jest jednym z
najmłodszych zespołów w Hufcu, powstał w 2012r. Jednakże mimo tak krótkiego
okresu działalności zagranica prężnie rozwija się w naszym środowisku.
W roku poprzednim braliśmy udział w :
• Seminarium polsko-niemieckim w Norymberdze
• InterCamp’ie w Niemczech
• Biwaku skautów francuskich w Myślenicach
Zagranica stała się niesamowitym motywatorem dla instruktorów,
drużynowych czy przybocznych. Coraz chętniej biorą udział w wyjazdach
zagranicznych, spotkaniach ze skautami, organizują zbiórki o tematyce WOSM’u i
WAGGGS’u.

2.

Skład Zespołu

Szef Zespołu - phm. Patrycja Postrach HO
E-mail : patrycja.postrach@gmail.com
Telefon : 506 482 707/ +487542810734

Członek - pwd. Iga Gadubała HO
E-mail : iga.g@poczta.fm
Telefon : 504 676 293

Członek - pwd. Izabela Suder HO
E-mail : isu95.zhp@gmail.com
Telefon : 515 153 535

Członek - pwd. Grzegorz Łabuz HO
E-mail : grzegorzlabuz1@gmail.com
Telefon : 508 770 810

Kontakt do Zespołu:
E-mail : zespol.zagraniczny.hknh@gmail.com
Funpage : https://www.facebook.com/zzhknh

3.

Cele i założenia

I. Wzrost świadomości członków hufca o przynależności do
organizacji światowych.
• Prowadzenie zajęć związanych z zagranicą na kursie drużynowych,
kursie przewodnikowskim oraz na warsztatach metodycznych
• Zwrócenie uwagi drużynowych na system zdobywania stopni i
sprawności w kontekście świadomości przynależności do skautingu
• Dążenie do wprowadzenia elementów związanych z zagranicą do
planów pracy drużyn i gromad
• Rozpromowanie książeczki z zabawami skautowymi w języku polskim i
angielskim

II. Wsparcie programowe poprzez organizację przedsięwzięć o
charakterze zagranicznym.
• Organizacja spotkania integracyjnego połączonego z nocą filmową
• Organizacja wyjazdu zagranicznego do Pragi
• Organizacja jednodniowej wycieczki w związku z JOTT

III. Nawiązanie kontaktów ze skautami z całego świata.
• Udział w takich imprezach jak:
Seminarium Polsko-Niemieckie w Krakowie
JOTI, JOTA i JOTT
DMB
InterCamp w Polsce
Jamboree w Japonii

4.

Harmonogram

Termin

Przedsięwzięcie

Opis

Adresaci

Osoba
odpowiedzialna

12-14.09.2014

Chorągwiana
Inauguracja roku
harcerskiego

Nawiązanie kontaktów ze skautami, promocja
skautingu w Polsce

Wszyscy członkowie
Hufca

Grzegorz Łabuz

Październik
2014 Kwiecień 2015

Kurs drużynowych +
kurs przewodnikowski

Organizacja zajęć dotyczących skautingu na
świecie, promocja imprez skautowych w tym
roku harcerskim

Uczestnicy kursów

Patrycja Postrach

17-19.10.2014

JOTI, JOTA

Promocja oraz udział w wydarzeniu

23.11.2014

Spotkanie Zespołu
Zagranicznego

Organizacja spotkania integracyjnego
połączonego z nocą filmową, promocja
skautingu oraz nadchodzących imprez

13.12.2014
17-18.01.2015

Przekazanie
Betlejemskiego
Światełka Pokoju
Warsztaty metodyczne
dla kadry zuchowej

Promocja oraz udział w wydarzeniu
Organizacja zajęć związanych ze skautingiem dla
najmłodszych
Promocja działań mających na celu nawiązanie
kontaktu ze skautami oraz wspólne świętowanie
DMB
Wyjazd zagraniczny dla wędrowników mający na
celu promocję skautingu, nawiązanie nowych
znajomości oraz integrację potencjalnych
zainteresowanych zagranicą

22.02.2015

Dzień Myśli Braterskiej

Marzec 2015

Wyjazd zagraniczny

6-12.04.2015

Seminarium
Polsko-Niemieckie

Nawiązanie kontaktu ze skautami z Niemiec

09.05.2015

JOTT

Organizacja jednodniowej wędrówki po górach

InterCamp

Udział w wydarzeniu, promocja skautingu w
Polsce

Jamboree w Japonii

Udział w wydarzeniu, wsparcie patrolu

22-25.05.2014

28.07.07.08.2015

Wszyscy członkowie
Hufca
Instruktorzy, drużynowi
i przyboczni,
członkowie drużyn
wędrowniczych

Izabela Suder
Grzegorz Łabuz,
Izabela Suder, Iga
Gadubała

Wszyscy członkowie
Hufca

Grzegorz Łabuz

Kadra zuchowa

Patrycja Postrach

Wszyscy członkowie
Hufca

Iga Gadubała

Wędrownicy

Iga Gadubała

Instruktorzy, drużynowi
i przyboczni,
Izabela Suder,
członkowie drużyn
Patrycja Postrach
wędrowniczych
Wszyscy członkowie
Patrycja Postrach
Hufca
Instruktorzy, drużynowi
i przyboczni,
członkowie drużyn
Patrycja Postrach
starszoharcerskich i
wędrowniczych
Instruktorzy,
Grzegorz Łabuz, Iga
członkowie drużyn
starszoharcerskich i
Gadubała

* W ciągu całego roku harcerskiego mogą pojawić się nowe imprezy/wydarzenia skautowe, o których
będziemy informować na bieżąco.

