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Cel I

Wspieranie kadry instruktorskiej.

ZADANIA
1. Szkolenie opiekunów prób na stopnie.

SPOSÓB
REALIZACJI
zbiórki szkoleniowe

2.Zwiększenie aktywności instruktorów w
zakresie zdobywania stopni instruktorskich.

zadania
instruktorskie

3.Spotkania organizacyjno-integracyjne.

spotkania
„W kręgu”

4. Szkolenie drużynowych – doskonalenie
metodycznego warsztatu drużynowych.

kurs
drużynowych,
zbiórki metodyczne

5. Pozyskiwanie nowych instruktorów.

spotkania, rozmowy

6. Zwiększenie aktywności instruktorów
w realizacji zadań, szczególnie podczas HAL.

przydział zadań

7. Tworzenie programu wychowawczego
i propozycji programowych.

cykl zadań

ODPOWIEDZIALNI
hm.Barbara Kozłowska
hm.Barbara Żaboklicka
hm.Maria Janista
hm.Barbara Żaboklicka
hm.Barbara Kozłowska
hm.Bożenna Hardej
hm.Grzegorz Nowotniak
phm.Agnieszka Karakula
hm.Maria Janista
hm.Bożenna Hardej
hm.Barbara Kozłowska
hm.Barbara Żaboklicka
phm.Katarzyna Nawacka
hm. Jarosław Rabek
hm.Maria Janista
phm.Jadwiga Ostromecka
hm.Barbara Kozłowska
hm.Bożenna Hardej
hm.Barbara Kozłowska
hm. Bożenna Hardej
hm.Marianna Popławska
hm.Grzegorz Nowotniak
hm.B. Żaboklicka,
phm. W. Grądzka
hm.M. Janista
hm. M. Popławska
hm.B. Hardej

Cel II
Wspomaganie pracy środowisk –podniesienie jakości pracy drużyn, gromad i kręgów.
ZADANIA
SPOSÓB
ODPOWIEDZIALNI
REALIZACJI
1. Wspieranie działalności podstawowych
bieżąca działalność hm.Barbara Żaboklicka
jednostek organizacyjnych. Wspieranie realizacji statutowa
phm.Katarzyna Nawacka
programów pracy jednostek.
hm.Jarosław Rabek
2. Aktywna działalność namiestnictw
zbiórki szkoleniowe, hm.Barbara Żaboklicka
i innych zespołów komendy hufca, opracowanie propozycje
phm.Katarzyna Nawacka
atrakcyjnych programów, opracowanie propozycji programowe
hm. Jarosław Rabek zespół
repertuarowo- programowych.
programowy,
szefowie zespołów KH
3. Śródroczne współzawodnictwo gromad
gry, biegi, konkursy zespół programowy,
i drużyn.
namiestnicy
4. Pomoc drużynowym w szkoleniu „Młodej
kursy zastępowych i hm.Barbara Żaboklicka
Kadry”, w organizowaniu obozów drużyn przybocznych,
phm.Katarzyna Nawacka
stwarzanie warunków do udziału jednostek
obozy drużyn
hm.Jarosław Rabek
w zgrupowaniu obozów hufca.
podsumowaniem
zespół programowy,
pracy śródrocznej
KSIiK
5. Wypracowanie obrzędowości przekazywania
poradnik
hm.Barbara Kozłowska
członków ZHP - zachowanie ciągu
hm.Jana Świnarska
wychowawczego.
pwd.Justyna Wilk
phm.Wiesława Grądzka
6. Pogłębienie współpracy programowowspólne biwaki,
namiestnictwa,
metodycznej między środowiskami.
ogniska, rajdy.
zespół programowy
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TERMIN

UWAGI

cały rok
cały rok
raz na kwartał

raz na
miesiąc
cały rok

cały rok

styczeń

TERMIN
cały rok
raz w
miesiącu
cały rok
cały rok
zima, lato

marzec

cały rok

UWAGI

Cel III

Organizacja wypoczynku letniego.

ZADANIA
1. Powołanie pełnomocnika do spraw HAL.
1.Harcerska Akcja Letnia.
- powołanie sztabu HAL
- preliminarze placówek
- pozyskiwanie innych środowisk do
udziału w akcji letniej
- programy placówek
- pozyskiwanie środków finansowych
-sprawozdania merytoryczne i finansowe

Cel IV

SPOSÓB
REALIZACJI
rozkaz

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

komendantka hufca

marzec

rozkaz,
obowiązujące
dokumenty,
promocja, reklama

komendantka hufca,
skarbnik, kwatermistrz,
pełnomocnik d.s. HAL
zespoły: programowy,
organizacyjny, promocji i
informacji
finansowo-gospodarczy
komendanci obozów

marzec
kwiecień
maj

SPOSÓB
ODPOWIEDZIALNI
REALIZACJI
pozyskiwanie lokalu drużynowi

TERMIN

oferty do zakładów
pracy

czerwiec
lipiecsierpień

Wzbogacanie bazy i infrastruktury hufca.

ZADANIA
1.Tworzenie harcówek w szkołach

2. Renowacja ogrodzenia SDH

pozyskiwanie
środków

4. Działalność zastępu kwatermistrzowskiego.

prace naprawcze,
renowacja sprzętu
obozowego.
współzawodnictwo

5. Przydzielenie zadań drużynom z
Sokołowskiego Domu Harcerza
– dbałość o SDH i teren.

hm.Bożenna Hardej
phm.Marzena Pasik
phm.Sławomir Pasik
phm.Sławomir Pasik
phm.Karol Zalewski
dh Kamil Bieliński
phm.Agnieszka Karakula
phm.Sławomir Pasik
phm.Karol Zalewski
dh Kamil Bieliński

kwiecieńmaj
kwiecieńwrzesień
cały rok

wnioski o dotacje

phm. Marzena Pasik
hm. Bożenna Hardej

cały rok

7.Pozyskiwanie środków finansowych

wnioski grantowe

hm. Marianna Popławska
phm. Marzena Pasik
hm.Bożenna Hardej

cały rok

hm.Bożenna Hardej

kwiecień

8. Zmiana ogrzewania z olejowego na gazowe

pozyskanie środków

UWAGI

na bieżąco,
wg potrzeb

6. Pozyskiwanie sojuszników i sponsorów.

Cel V

UWAGI

Praca z bohaterem

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

1.Zdobywanie imion przez drużyny, gromady, „Kampania bohater”
kręgi

OPOWIEDZIALNI

TERMIN
cały rok

Cały rok

2.Zdobywanie przez jednostki Hufcowej
Odznaki Korczakowskiej

realizacja zadań HOK

zespół programowy,
namiestnictwa,
drużynowi
drużynowi

3.Współpraca z Muzeum Walki
i Męczeństwa w Treblince.

pogłębienie wiedzy o
patronie hufca,
apele poległych,
uroczystości patriotycznoreligijne.

hm.Bożenna Hardej
phm.Hanna Ratyńska,
phm.Ewa Roguska,
phmMałgorzata Wojtczuk,
phm. Agnieszka Karakula
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cały rok

UWAGI

Cel VI

Realizacja Programu Wychowawczego Hufca „Wehikuł czasu”.

ZADANIA

SPOSÓB
REALIZACJI

ODPOWIE DZIALNI

TERMIN

1. Opracowanie Programu Wychowawczego
Hufca „Wehikuł czasu”.

opracowanie zadań

hm.B. Żaboklicka,
phm. W. Grądzka
hm. M. Janista
hm. M. Popławska
hm. B. Hardej

styczeń

2. Promocja programu podczas Kursu
drużynowych, przybocznych i zastępowych w
Grochowie.
3. Realizacja zadań
4. Spotkania Komisji Historycznej, Instruktorskie
Spotkanie Pokoleń

kominek;

zespół programowy,
namiestnictwa,

styczeń,

wg programu
spotkania, ogniska,
gawędy

druzynowi
hm.Bożenna Hardej
hm.Maria Janista,
phm. Jadwiga Ostromecka,
hm. Jarosław Rabek

cały rok
cały rok
wrzesień

Cel VII

UWAGI

Tworzenie pozytywnego wizerunku Sokołowskiego Harcerstwa.

ZADANIA
1. Zorganizowanie spotkania z
przedstawicielami placówek oświatowych i
samorządowych.

SPOSÓB
REALIZACJI
pokaz audiowizualny

2. Promowanie działań harcerskich
w mediach.

artykuły, ogłoszenia,
wywiady

3. Organizowanie harcerskich imprez
plenerowych.

happeningi,
gry terenowe, pikniki.

4. Opracowanie Strategii Rozwoju Hufca
na lata 2016-2019.

sporządzenie
dokumentu,

5. Współpraca z seniorami.

spotkania, ogniska,
gromadzenie
dokumentów

6. Udział w uroczystościach patriotycznoreligijnych.

Msze św., apele
poległych, biegi
niepodległości

7. Zorganizowanie ogólnopolskiego zlotu NS.

zajęcia integracyjne,
warsztaty, kominki,
gra terenowa
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OPOWIEDZIALNI

TERMIN

hm.Bożenna Hardej
hm.Maria Janista,
phm. Jadwiga Ostromecka,
phm. Agnieszka Karakula,
ph. Aneta Nowotniak
hm.Grzegorz Nowotniak,
phm.Jadwiga Ostromecka
hm.Grzegorz Nowotniak
hm.Bożenna Hardej
phm.Katarzyna Nawacka
phm.Aneta Nowotniak
hm.Grzegorz Nowotniak,
pwd.Małgorzata Matusik.
hm.Bożenna Hardej,
hm.Maria Janista
hm.Grzegorz Nowotniak,
hm.Barbara Żaboklicka
hm. Marianna Popławska,
phm.MarzenaPasik,
phm.Katarzyna Nawacka
hm. Jarosław Rabek
hm. Maria Janista
phm. Jadwiga Ostromecka,
hm. Bożenna Hardej,
hm. Jarosław Rabek,
hm. Marianna Popławska,
hm.Barbara Kozłowska,
hm. Grzegorz Nowotniak
hm.Sławomir Tomaszewski
hm. Jarosław Rabek,
hm. Grzegorz Nowotniak

marzec

phm.Aneta Nowotniak
hm.Grzegorz Nowotniak

na bieżąco

maj wrzesień
październik

cały rok

maj
listopad
listopad

UWAGI

