Rada Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 14/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2015
1. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizując
postanowienia uchwały XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 20122017, na wniosek komisji ds. inicjatyw programowych przy radzie chorągwi,
zatwierdza plan operacyjny chorągwi na rok 2015.
2. Plan operacyjny chorągwi na rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
komisji ds. inicjatyw programowych

Przewodniczący
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

przy Radzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

phm. Michał Gławdel

phm. Mariusz P. Groblica

UZASADNIENIE
Komisja ds. inicjatyw programowych przygotowała wraz z komendą chorągwi projekt
planu operacyjnego oparty o możliwości i najważniejsze zadania związane z realizacją
Strategii ZHP oraz Programu Rozwoju Chorągwi na bieżący rok. Przyjęcie uchwały
związane
jest z obowiązkiem wynikającym z uchwały XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia
4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata
2012-2017, który zobowiązuje rady chorągwi do corocznego ewaluowania planów
operacyjnych i ich zatwierdzania do końca roku kalendarzowego. W związku ze Zjazdem
Chorągwi i zmianą władz obowiązek ten nie został jeszcze do tej pory zrealizowany.
Uchwała
ta
ma
na
celu
uporządkowanie
tej
kwestii.

Załącznik do uchwały nr 14/III RCh z dn. 30.06.15

PLAN OPERACYJNY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
NA ROK 2015

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

Nazwa
kierunku
strategicznego

Nazwa zadania operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Prezentacja propozycji programowej
GK na czas Harcerskiej Akcji Letniej
2015 „W zdrowym ciele, zdrowy
duch”

Wszystkie komendy obozowe
biorące udział w szkoleniu
otrzymają propozycję
programu na HAL 2015

Analiza obecnego stanu pracy KH
ze specjalnościami ZHP
i zaprezentowanie kierunków pracy
chorągwi ze specjalnościami
harcerskimi
na kadencje 2014-2018

Przynajmniej 75% komend
hufców weźmie udział w
ankiecie dotyczącej pracy ze
specjalnościami harcerskimi,
co pozwoli Radzie Chorągwi
na wypracowanie uchwały
adekwatnej do potrzeb
chorągwi w celu wzmocnienia
tego obszaru programowego
Powstanie zespół wspierający
pracę drużynowych w zakresie
wychowania duchowego

Powstanie zespołu ds. wychowania
duchowego
przy Komendzie Chorągwi

Czas wykonania

Maj 2015

Czerwiec 2015

Źródła
finansowania
zadania

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania

Środki własne

hm. Magdalena
Bojanowska

Środki własne

Rada Chorągwi

hm. Magdalena
Bojanowska
Wrzesień 2015

Środki własne
ks. pwd. Adam
Żygadło

Organizacja kurs drużynowych
harcerskich

Zostanie przeprowadzony min.
1 kurs dla tego pionu

Wrzesień –
Listopad 2015

Środki własne

hm. Katarzyna
Kawka

Realizacja
obszar Programu
rozwoju chorągwi

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY cd.

Organizacja kursu drużynowych
starszoharcerskich

Zostanie przeprowadzony min.
1 kurs dla tego pionu

Przedstawienie dokumentu
„Zasady wspierania programowo
-metodycznego drużynowych
w ZHP” (przesłanie dokumentów
przed zjazdami hufców, w celu
wdrożenia zasad do tworzonych
programów hufców)

Każdy członek komendy hufca
odpowiedzialny za pracę z
kadrą zapozna się z
dokumentem i będzie wiedział
jakie zadania stawia mu ZHP
jako osobie wspierającej
pracę drużynowego

Analiza problemów metodycznych w
hufcach oraz poziomu udzielanego
wsparcia programowego ze strony
KH w trakcie Chorągwianej Zbiórki
Drużynowych

Zebranie opinii przynajmniej
50% przedstawicieli środowisk
hufcowych na temat poziomu
realizacji strategii ZHP
w zakresie wsparcia
metodycznego, stworzenie
zestawienia „dobrych
praktyk” dla komend hufców

Opracowanie programu przebiegu
kampanii bohater i obchodów 60lecia chorągwi

Powstanie program obchodów
60-lecia uwzględniający
wszystkie struktury chorągwi,
w tym określający zadania
związane z realizacją
kampanii bohater chorągwi

Wrzesień –
Listopad 2015

Środki własne

hm. Katarzyna
Kawka

Środki własne

hm. Magdalena
Bojanowska,

Sierpień 2015

hm. Katrzyna Kawka

Październik 2015

Grudzień 2015

Dotacja lub
składka
zadaniowa

Środki własne

hm. Magdalena
Bojanowska
ks. phm. Michał
Gławdel

hm. Magdalena
Bojanowska
Rada chorągwi

PROSTA
DOKUMENTACJA,
E-ZHP

Pomoc w migracji kont domen
zhp.pl oraz zhp.net.pl z platformy
Google® do platformy Office.com®

Wszyscy instruktorzy chorągwi
oraz komendy zostaną wsparci
w procesie migracyjnym

Stworzenie kont służbowych dla
wszystkich komend hufców oraz
jednostek i instruktorów chorągwi

Wszystkie komendy hufców
oraz zainteresowane jednostki
bądź instruktorzy chorągwi
będą posiadać dostęp do
konta w domenie Office.com

Szkolenie drużynowych i
administratorów lokalnych
dotyczące obsługi ewidencji ZHP
podczas Chorągwianej Zbiórki
Drużynowych 2015

Biorący udział w Chorągwianej
Zbiórce Drużynowych przejdą
szkolenie dotyczące pracy z
ewidencją jako narzędziem
zastępującym książkę pracy
drużyny
Powstanie chorągwiany zespół
prasowy i promocji

MOTYWOWANIE I
PROMOWANIE KADRY

Powołanie zespoły prasowego
i promocji przy Komendzie Chorągwi

Marzec-Maj 2015

Środki własne

phm. Krzysztof
Jundziłł

WrzesieńPaździernik 2015

Środki własne

phm. Krzysztof
Jundziłł

Grudzień 2015

Dotacja lub
składka
zadaniowa

Chorągwiany
Administrator
ewidencji ZHP

Marzec-Czerwiec
2015

Środki własne

Komenda chorągwi
Wizerunek

Szkolenie dotycząca wdrażania
dokumentu „System pracy z kadrą”

Opracowanie chorągwianego
systemu motywacyjnego dla
instruktorów chorągwi

Powstaną plany pracy komend
hufców na rok harcerski
2015/16 oparte o wskazania
ujęte w dokumencie
Powstanie dokument
regulujący zasady
motywowania/ nagradzania
kadry na poziomie hufca oraz
chorągwi

Wrzesień 2015

Marzec-Grudzień
2015

Środki własne

Środki własne

hm. Katarzyna
Kawka

Praca z kadrą

Zespół Kształcenia i
ds. pracy z kadrą
Praca z kadrą

LEPSZY STAN I
CZYTELNOŚĆ
FINANSÓW

MOTYWOWANIE I
PROMOWANIE KADRY cd.

Kurs Kadry Kształcącej

Odbędzie min. 1 Kurs Kadry
Kształcącej

Warsztaty dla opiekunów prób i
członków KSI

Zostaną przeprowadzone min.
2 warsztaty w ciągu roku

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

Odbędzie się min. 1 spotkanie
na półrocze

Wrzesień –
Październik 2015

Składka
zadaniowa

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

Październik 2015

Środki własne

hm. Dariusz
Zajączkowski

Maj – Grudzień
2015

Środki własne

hm. Grzegorz
Bazydło

Praca z kadrą

Wizerunek
Zainicjowanie spotkań
harcmistrzowskich na temat
budowania wspólnoty hufców i
Chorągwi

Odbędą się min. 1 spotkanie w
roku

Szkolenie finansowe dotyczące
nowej instrukcji HALiZ

Wszystkie komendy obozowe
poznają nowe zasady
finansowo-gospodarcze
dotyczące HALiZ
Powstanie dokument
regulujący zasady pobierania
opłat za obsługę finansową
hufców przez Komendę
Chorągwi

Opracowanie dokumentu
regulującego zasady finansowania
władz chorągwi, uwzględniającego
opłaty i zobowiązania finansowe
hufców dla Komendy Chorągwi
Powołanie na szczeblu Chorągwi
zespołu ekonomicznego mającego za
zadanie opracowanie planu poprawy
finansów i jego kwartalne
monitorowanie

Powstanie plan poprawy
finansów chorągwi

Czerwiec –
Grudzień 2015

Maj 2015

Grudzień 2015

hm. Artur Doliński,
komendanci hufców,
Środki własne
Sąd Harcerski
Chorągwi
Środki własne

dh. Anna KosickDombek
hm. Krzysztof
Kowalski,

Środki własne
dh. Anna KosickaDombek

Maj – Czerwiec
2015

Wspólnota

Środki własne

Finanse

dh. Anna KosickaDombek
Finanse

PRZYJAZNA STRUKTURA

LEPSZY STAN I
CZYTELNOŚĆ FINANSÓW
cd.

Sporządzenie kwartalnego
sprawozdania finansowoekonomicznego Chorągwi

Publikacja raz na kwartał
sprawozdania zespołu na
stronie chorągwi

Co kwartał

hm. Grzegorz
Bazydło
Środki własne
Komisja Rewizyjna
Chorągwi

Powołanie zespołu analizującego
programy ogłaszane przez instytucje
rządowe i pozarządowe pod kątem
finansowym i ich wykorzystania w
Chorągwi

Powstanie zespół analizujący
wspomniane programy

Wprowadzenie zasady „jednego
banku” dla wszystkich komend
hufców w celu stworzenia systemu
nadzoru finansowego chorągwi

Wszystkie komendy hufców
będą posiadać konto w
jednym banku, co umożliwi
Komendzie Chorągwi nadzór
nad finansami i lepsze
wsparcie komend w
zarządzaniu majątkiem ZHP
Każda komenda hufca ma
przydzielonego z pośród
komendy chorągwi opiekunałącznika wspomagającego je
w ich pracy i kontaktach z KCh
Powstanie baza specjalistów
dostępna online

Wprowadzenie zasady
„opiekuna hufca”

Poszukiwanie w hufcach
specjalistów różnych dziedzin i
opracowanie listy z zakresem
udostępnianego przez nich wsparcia
Opracowanie i wdrożenie
programów naprawczych dla
poszczególnych jednostek
organizacyjnych, zmierzających do
uzupełnienia stanów osobowych tak,
aby dawały możliwość prawidłowego
i zgodnego z zasadami
metodycznymi działania

Lipiec – wrzesień
2015

Środki własne

Finanse

dh. Anna KosickaDombek
Finanse

WrzesieńGrudzień 2015

Środki własne

Komenda chorągwi

Marzec-Kwiecień
2015

Środki własne

hm. Artur Doliński

Maj – Sierpień
2015

Środki własne

hm. Grzegorz
Bazydło

Zarządzanie i
organizacja

Powstaną plany naprawcze
wszystkich komend hufców
Maj – Grudzień
2015

Środki własne

drużynowi,
przewodniczący
kręgów, komendanci
hufców

Rozwój liczebny

Stworzenie programu pozyskiwania
nowej i utrzymywania czynnej kadry
instruktorskiej

Powstanie programu,
udostępnionego wszystkim
komendom hufców

Szkoleniowa i integracyjna zbiórka
dla komend hufców

W zbiórce weźmie udział min.
75% członków komend hufców

Maj – Grudzień
2015

Środki własne

Listopad 2015

Środki własne

hm. Krzysztof
Kowalski

Rozwój liczebny

hm. Artur Doliński

PRZYJAZNA STRUKTURA cd.

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

Powstanie min. 1 ZKK w ciągu
roku 2015
Cały rok

Środki własne

hm. Katarzyna
Kawka
Praca z kadrą

Podpisanie umów o świadczeniu
wolontariatu na rzecz ZHP ze
wszystkimi instruktorami chorągwi,
na jej każdym szczeblu

Wszyscy instruktorzy
działający na terenie chorągwi
będą posiadać podpisaną
umowę wolontariacką

Udostępnienie wzorów opisów
funkcji poszczególnych członków
komend hufców, zespołów
instruktorskich, komend szczepów,
związków drużyn oraz drużynowych
w całej chorągwi

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

Cały rok

Środki własne

hm. Artur Doliński,

Cały rok

Środki własne

hm. Grzegorz
Bazydło,
Zarządzanie i
organizacja

Przeprowadzona zostanie ankieta przynajmniej
75% komend hufców dotycząca poziomu
realizacji zadań przewidzianych w planie
operacyjnym na rok 2015

Ewaluacja planu
operacyjnego

Przeprowadzona zostanie ankieta przynajmniej
20 instruktorów-drużynowych dotycząca oceny
poszczególnych zadań skierowanych do tej grupy
Powstanie raport końcowy podsumowujący
realizację planu operacyjnego na rok 2015 oraz
zostaną wyciągnięte wnioski do dalszej pracy w
roku 2016

Grudzień 2015

Grudzień 2015

Grudzień 2015

Środki własne

Środki własne

Środki własne

Rada Chorągwi

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi,
Komenda Chorągwi

