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Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

PLAN OPERACYJNY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
NA ROK 2016

PRZYJAZNA
STRUKTURA

DOBRY PROGRAM
DRUŻYNY

Nazwa
kierunku
strategicznego

Nazwa zadania operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Przygotowanie programu
obchodów 60-lecia chorągwi

Powstanie program
obchodów 60-lecia
chorągwi, który przesłany
zostanie do wszystkich
komend hufców

Kurs drużynowych harcerskich

Kurs drużynowych
starszoharcerskich

Konferencja instruktorska na
temat zmian w Statucie ZHP

Wyjazdowa zbiórka szkoleniowa i
integracyjna dla Komend
Hufców.

Zostanie przeprowadzony
min. 1 kurs dla tego pionu

Zostanie przeprowadzony
min. 1 kurs dla tego pionu
Odbędzie się 1
chorągwiana konferencja
instruktorska we
współpracy z
Wiceprzewodniczącym
ZHP
Organizacja zbiórki
szkoleniowo-integracyjnej
dla Komend Hufców.

Czas wykonania

MarzecCzerwiec 2016

Luty-Marzec
2016

Luty-Marzec
2016

Czerwiec –
Grudzień 2016

Marzec 2016 –
Listopad 2016

Źródła
finansowania
zadania

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania

Środki własne

hm. Magdalena
Bojanowska

Składka
zadaniowa,
środki własne

hm. Katarzyna
Kawka

Składka
zadaniowa,
środki własne

hm. Katarzyna
Kawka

Środki własne

hm. Artur Doliński,
Rada Chorągwi

Składka
zadaniowa +
projekt

Realizacja
obszar Programu
rozwoju chorągwi

Wspólnota

Praca z kadrą

Praca z kadrą

Wspólnota

hm. Magdalena
Bojanowska,
hm. Katarzyna
Kawka

Praca z kadrą

E-ZHP

MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY

PROSTA
DOKUMENTACJA,

Każdy hufiec i związek drużyn
zostanie poddany analizie pod
względem stanu liczebnego

Ewaluacja systemu pracy z kadrą

Kurs Kadry Kształcącej

Powstaną plany naprawcze
dla komend hufców, które
borykają się z problemem
niskiego stanu
ewidencyjnego

MarzecCzerwiec 2016

Środki własne

Zostanie przeprowadzona
ewaluacja systemu pracy z
kadrą zgodnie z
zaleceniami Rady Naczelnej
ZHP

Luty-Marzec
2016

Środki własne

Odbędzie min. 1 Kurs Kadry
Kształcącej

Motywowanie komend hufców
do tworzenia MZKK lub HKK
w celu wzmocnienia kształcenia
kadr w każdym hufcu

Powstaną minimum dwa
nowe ZKK na terenie
chorągwi

Wprowadzenie opisów funkcji
poszczególnych członków
komend hufców, zespołów
instruktorskich, komend
szczepów, związków drużyn oraz
drużynowych w całej chorągwi
oraz podpisanie z nimi
odpowiednich umów
wolontariackich

Każdy członek chorągwi, na
wszystkich jej poziomach,
pełniący funkcję w ZHP
będzie miał podpisany opis
funkcji
oraz porozumienie o
wolontariacie

hm. Artur Doliński,
hm. Krzysztof
Kowalski

Rozwój liczebny

Rada Chorągwi
Praca z kadrą

Luty-Marzec
2016

Cały rok

Składka
zadaniowa

Środki własne

hm. Katarzyna
Kawka, Zespół ds.
kształcenia i pracy
z kadrą KCh

Praca z kadrą

hm. Katarzyna
Kawka
Praca z kadrą

Cały rok

Środki własne

hm. Artur Doliński,
hm. Grzegorz
Bazydło,

Zarządzanie i
organizacja

LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ
FINANSÓW

Spotkania chorągwianego
zespołu prasowego i promocji z
instruktorami odpowiedzialnymi
za wizerunek i promocję w
hufcach

Odbędzie się co najmniej
jedno spotkanie zespołu ds.
prasy i promocji z
instruktorami
odpowiedzialnymi za
wizerunek i promocję
hufców.

Cały rok

Opracowanie chorągwianego
systemu motywacyjnego dla
instruktorów chorągwi

Zostanie opracowany
program motywacyjny dla
instruktorów Chorągwi.

Styczeń 2016 –
Kwiecień 2016

Stworzenie programu
pozyskiwania nowej i
utrzymywania czynnej kadry
instruktorskiej

Opracowany zostanie
program dotyczący
pozyskiwania nowej i
utrzymywania czynnej
kadry instruktorskiej.

Marzec –
Listopada 2016

Wprowadzenia dokumentu
regulującego zasady
finansowania władz chorągwi,
uwzględniającego opłaty i
zobowiązania finansowe hufców
dla Komendy Chorągwi

Opublikowanie systemu
zasad finansowania władz
na stronach chorągwi

Luty-Czerwiec
2016

Sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowoekonomicznego Chorągwi

Publikacja raz na rok
sprawozdania finansowego
na stronie chorągwi

Powołanie na szczeblu Chorągwi
zespołu ekonomicznego
mającego za zadanie
opracowanie planu poprawy
finansów i jego kwartalne
monitorowanie

Powstanie przy komendzie
chorągwi zespołu
ekonomicznego.

Grudzień 2016

Środki własne

Środki własne

Środki własne

Środki własne

hm. Grzegorz
Bazydło

hm. Katarzyna
Kawka, Zespół ds.
kształcenia i pracy
z kadrą
hm. Krzysztof
Kowalski

hm. Krzysztof
Kowalski,
dh. Anna KosickaDombek

Praca z kadrą

Rozwój liczebny

Finanse

Dh. Anna KosickaDombek
Środki własne
Komisja Rewizyjna
Chorągwi

StyczeńCzerwiec 2016

Zarządzanie i
organizacja

Środki własne

hm. Artur Doliński,
hm. Krzysztof
Kowalski

Finanse

Finanse

Kompleksowe szkolenie dla
skarbników hufców
przeprowadzone przez dział
księgowości chorągwi

Ewaluacja planu
operacyjnego

Udział 75% skarbników
hufców w szkoleniu.

Przeprowadzona zostanie ankieta
przynajmniej 75% komend hufców
dotycząca poziomu realizacji zadań
przewidzianych w planie operacyjnym na
rok 2016.
Przeprowadzona zostanie ankieta
przynajmniej 20 instruktorów-drużynowych
dotycząca oceny poszczególnych zadań
skierowanych do tej grupy.
Powstanie raport końcowy podsumowujący
realizację planu operacyjnego na rok 2016
oraz zostaną wyciągnięte wnioski do dalszej
pracy w roku 2016.

Kwiecień 2016

Grudzień 2016

Grudzień 2016

Grudzień 2016

Środki własne

Środki własne

Środki własne

Środki własne

hm. Katarzyna
Kawka,
hm. Krzysztof
Kowalski

Finanse

Rada Chorągwi

Rada Chorągwi

Rada Chorągwi,
Komenda Chorągwi

