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Kraków, dnia 10 czerwca 2016 r.

Biuletyn 6/2016
1. Plany pracy na rok harcerski 2016/2017
Informuję, że termin składania planów pracy jednostek hufca mija w niedzielę, 11 września. Plany należy
składać drogą mailową według poniższej listy:
- drużyny zuchowe: namiestnik zuchowy phm. Joanna Kasprzyk, email: zuchowe@krakowpodgorze.zhp.pl
- drużyny harcerskie: namiestnik harcerski: pwd. Michał Rzepecki, email: michal.rzepecki@zhp.net.pl
- drużyny starszoharcerskie: namiestnik starszoharcerskiphm. Natalia Krawczyk, email:
tuesresponsabledetarose@gmail.com
- drużyny wędrownicze: namiestnik wędrowniczy: phm. Sylwia Gudyka, email: sylwiagudyka@gmail.com
- drużyny wielopoziomowe i referaty hufca: phm. Paulina Belczyk, email: paulina.belczyk@zhp.net.pl
- szczepy: phm. Dorota Prusinkiewicz, email: d.prusinkiewicz@zhp.net.pl
- inne jednostki hufca: hm. Michał Łesyk, email: michal.lesyk@zhp.net.pl
Wzory planów pracy dostępne są na stronie hufca w zakładce „Do pobrania”
Plany zostaną sprawdzone do 18.09.2016r. tak aby każdy miał szansę na doniesienie dokumentów do hufca
do 3.10.2016 r. kiedy to ukaże się rozkaz.
Po zatwierdzeniu planu pracy należy dostarczyć do hufca komplet następujących dokumentów:
- plan pracy jednostki w 2 kopiach i podpisany przez szefa jednostki
- wypełnioną i podpisaną umowę wolontariacką 2 kopiach (wydrukowane druki znajdują się w hufcu) lub
aneks pod warunkiem, że ktoś pełni funkcję kolejny rok z rzędu
- wypełnioną i podpisana deklarację drużynowego/komendanta szczepu w 2 kopiach (wydrukowane druki
znajdują się w hufcu)
- wypełnioną i podpisaną deklarację opiekuna (jeśli drużynowy jest niepełnoletni)
- wypełniona ankieta instruktorska w przypadku osób pierwszy raz pełniących funkcję instruktorską
Dopiero w chwili dostarczenia kompletu dokumentów jednostka zostanie powołana rozkazem.
2. Terminarz na rok harcerski 2016/2017
Do dnia 17.06 zostanie opublikowany terminarz na rok harcerski 2016/2017.
3. Nowy wzór planu pracy szczepu/związku drużyn
Po konsultacjach z Radą Hufca wprowadzony został nowy wzór planu pracy szczepu/związku drużyn. Nowy
wzór znajduje się na stronie hufca i został rozesłany do komendantów. Prosimy aby plany na rok 2016/2017
tworzyć na nowym wzorze.
4. Dyżury członków komendy w okresie wakacyjnym
Informuję, że w okresie wakacji dyżury członków komendy nie będą się odbywały. Spotkania z komendantem
hufca proszę wcześniej umówić mailowo lub telefonicznie.
5. Komisja rewizyjna
W okresie czerwiec - sierpień w razie potrzeby pilnego kontaktu z Komisją Rewizyjną prosimy o kontakt pod
adresem mailowym kr@krakowpodgorze.zhp.pl lub bezpośrednio, z którymś z członków Komisji Rewizyjnej
mailowo lub telefonicznie z WYŁĄCZENIEM przewodniczącej hm. Joanny Sierant. Od połowy lipca do końca
września również nie będzie dostępny kontakt z hm. Elżbietą Piaskowską.
6. Namiestnictwo Harcerskie
Najbliższe spotkanie namiestnictwa harcerskiego odbędzie się 20.06.2016 r. o godzinie 18:30 w lokalu hufca.

7. Namiestnictwo Starszoharcerskie
Najbliższe spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego odbędzie się 23.06.2016 r. o godzinie 19:30.
Członkowie namiestnictwa spotykają się na rowerach pod lokalem hufca.
8. Stanica na Bagrach
Zachęcamy do korzystania z oferty Hufcowej Stanicy Żeglarskiej na Bagrach. Zapraszamy na stronę stanicy:
http://www.krakowpodgorze.zhp.pl/stanica_wodna_hufca,30.htm Szczegółowe informacje dostępne także u
Retmana Hufca: pwd. Artura Gorzko agorzko@poczta.onet.pl
9. Ewidencja ZHP
Przypominam komendantom obozów o aktualizacji Ewidencji ZHP przed zbliżającą się Harcerska Akcją
Letnią.
10. HAL 2016
Przypominam komendantom obozów o konieczności pozostawienia w hufcu kompletu dokumentów
obozowych wymienionych w Uchwale Komendy Hufca nr 4/2016 z dnia 02.02.2016 r. Poniżej lista
dokumentów, które muszą znaleźć się w hufcu:
- Plan pracy formy wypoczynku HALiZ
- Wykaz kadry formy wypoczynku HALiZ
- Plan finansowy formy wypoczynku HALiZ
- Raport przedobozowy
- Umowa z bazą
oraz po obozie:
- Raport poobozowy
- Sprawozdanie finansowe
- Listę uczestników
11. Letnia Akcja Szkoleniowa ZHP Chorągwi Krakowskiej
LAS 2016 ZHP Chorągwi Krakowskiej odbędzie się w terminie 23-28.08.2016 na terenie Beskidu Sądeckiego.
Przewidziano 3 kursy: podharcmistrzowski, komendantów szczepów, kadry kształcącej. Szczegóły na:
http://szkolatrenerowzhp.pl/
12. Letnia Akcja Szkoleniowa ZHP
Zapraszamy do udziału w Letniej Akcji Szkoleniowej 2016. 17-21 sierpnia w Ocyplu spotkamy się na pięciu
niezależnych szkoleniach przeznaczonych dla przyszłych i obecnych instruktorów ZHP. Szczegół:
https://zhp.pl/las2016/
KOLORYT – to propozycja dla przybocznych, drużynowych, członków referatów i namiestnictw Harcerskich.
EFEKT WIOSKI – Skierowany do instruktorów wspierających rozwój innych – Członków Chorągwianych ZKK,
KSI i Komend.
ZLOT KOMENDANTÓW I KOMEND HUFCÓW – czyli miejsce wymiany doświadczeń dla instruktorów
pełniących funkcje Komendantów Hufców.
SZKOLENIE DLA KADRY 35+ trwające w sobotę i niedzielę podczas LASu, przygotowane przez Zespół
Starszyzny GK ZHP oraz Krąg Starszyzny Harcerskiej LEGATUS.
WSKAZÓWKI DLA HARCMISTRZÓW to spotkanie harcmistrzowskie, wzmacniające poczucie wspólnoty
wśród harcmistrzów, zwłaszcza tych, którzy niedawno zdobyli stopień. Spotkanie poświęcone będzie
tożsamości harcmistrzów i budowaniu wspólnoty harcmistrzowskiej w poszczególnych chorągwiach ZHP oraz
na poziomie całej organizacji.
13. ŚDM – zmiana w regulaminie
Decyzją Druhny Naczelnik ZHP oraz Komendy Zlotu, do Białej Służby dopuszczeni zostali harcerze, którzy
nie ukończyli 16 lat, natomiast ukończyli 15 lat. Proszę o przekazanie tej informacji do swoich środowisk.
Dodatkowo opiekunem patrolu może zostać osoba nie posiadająca stopnia instruktorskiego. W takim
przypadku wymagane jest ukończenie kursu wychowawców kolonijnych.
Wiek pielgrzymów został obniżony do 14 lat.

