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Biuletyn 9/2014
1. Ewidencja ZHP
Przypominam o uzupełnianiu i bieżącym aktualizowaniu
aktualizowaniu systemu ewidencja ZHP.
ZHP W razie jakiś
problemów z użytkowaniem systemu proszę o kontakt. Jeśli będzie taka potrzeba mogę
zorganizować szkolenie w hufcu z obsługi systemu ewidencja.

2. Rozliczenia
Przypominamy, że każda z osób chcąca rozliczyć fakturę środowiska po pierwsze musi byś na
liście osób wyznaczonych przez szefa jednostki. Kolejno należy wysłać mailowo do skarbnika
wypełniony w pełni raport na minimum 24h przed rozliczeniem. Z raportem i prawidłowo
p
opisanymi fakturami należy pojawić się na dyżurze u skarbnika hufca.

3. Inwentaryzacja
Na mocy uchwały Komendy Chorągwi nr 22 z dnia 21.10.2014 roku, w ZHP Chorągwi Krakowskiej
przeprowadzona zostanie roczna inwentaryzacja aktywów i pasywów w ZHP Chorągwi
Krakowskiej w 2014 roku. W związku z powyższym proszę wyznaczenie w każdym środowisku
osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie inwentaryzacji. Informacja o osobach
odpowiedzialnych za spis waz z danymi kontaktowymi zostaną zebrane na listopadowej Radzie
Hufca. Następnie odpowiedzialne osoby w terminie do 16.11.2014 roku będą musiały dokonać
inwentaryzacji sprzętu znajdującego się na stanie danego środowiska. Również do 16.11.2014 roku
wnioski z inwentaryzacji muszą zostać przekazane drogą mailową do
do osoby wskazanej przez
Komendanta Hufca. Wszelkie materiały i druki zostaną wysłane drogą mailową do osób
odpowiedzialnych za spis.
Proszę o terminowe i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.

4. Kapituła Stopni Wędrowniczych
Kapituła Stopni Wędrowniczych odbędzie się w poniedziałek 17 listopada godzina 17:30 w
siedzibie hufca. Zgłoszenia na KSW proszę przesyłać na adres ksw@krakowpodgorze.zhp.pl.
Wnioski rozpatrywane będą TYLKO na wzorach wniosków dostępnych na stronie internetowej
interne
hufca.

5. Komisja Stopni Instruktorskich
Najbliższa Komisja Stopni Instruktorskich odbędzie się 26.11.2014 o godzinie 18.00 w siedzibie
hufca. Zgłoszenia na KSI proszę przesyłać na adres elzbieta.nowak@zhp.net.pl
.net.pl

6. Namiestnictwo zuchowe
Serdecznie zapraszamy wszystkich drużynowych i przybocznych gromad zuchowych naszego
Hufca na najbliższe spotkanie naszego Namiestnictwa. Listopadowe spotkanie Namiestnictwa
Zuchowego odbędzie się 18 listopada, tj. wtorek o godz. 18:30 w Hufcu. Ewentualne zmiany
dotyczące daty, godziny i miejsca spotkania zostaną podane drogą mailową drużynowym.

7. WOŚP
W tym roku po raz kolejny nasz Hufiec organizuje Sztab WOŚP.
Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP ?

Żaden problem - jeśli tylko masz co najmniej 13 lat i chęć pomocy!
Finał odbędzie się 11 stycznia 2015r.
Co musisz zrobić aby zostać wolontariuszem?
1.
Zapoznaj
się
z
regulaminem
wolontariusza
WOŚP
dostępnym
www.krakowpodgorze.zhp.pl/wosp/
2. Wyślij swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz
elektroniczną wersję zdjęcia legitymacyjnego) do osoby kontaktowej z Twojego środowiska
3.
Osoba
kontaktowa
wysyła
zgłoszenie
zbiorcze
ze
środowiska
na
adres:
wosp@krakowpodgorze.zhp.pl do dnia 30 listopada 2014r. ZGŁOSZENIA TYLKO W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ!!!
UWAGA!
W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia należy dodać dane pełnoletniej, która będzie
towarzyszyła jej w czasie zbiórki (drużyna harcerska pod opieką instruktora, uczniowie pod opieką
rodzica, nauczyciela lub opiekuna. Jeden opiekun może mieć pod opieką więcej niż 1
wolontariusza.
4. Po 30 listopada, ale wcześniej niż 15 grudnia 2014r. należy przyjść do hufca podpisać
zobowiązanie o przetwarzaniu danych osobowych. Dokładne terminy zostaną wysłane na maile
osób kontaktowych, oraz znajdą się na stronie sztabu www.krakowpodgorze.zhp.pl/wosp/
UWAGA! w przypadku wolontariuszy niepełnoletnich (które na dzień oświadczenia nie miały
ukończonych 18 lat) zobowiązanie musi być także podpisane przez jego opiekuna prawnego
Tegorocznym Szefem Sztabu jest pwd. Michał Rzepecki - w razie wszelkich pytań można pisać na
maila:
wosp@krakowpodgorze.zhp.pl
Informacji szukajcie też na stronie www.krakowpodgorze.zhp.pl/wosp/

8. Grudniowa Rada Hufca
Grudniowa Rada Hufca zostaje odwołana na rzecz opłatka instruktorskiego, który odbędzie się w
dniu 15.12 o godzinie 18.00

9. Dyżury komendantki w XI
W listopadzie środowe dyżury komendantki zostają odwołane. W dniu 10 i 17 listopada
poniedziałkowe dyżury także zostają odwołane.

10. Opłatek instruktorski
W tym roku zapraszamy na opłatek/ wigilię instruktorską, która odbędzie się w poniedziałek 15.12 o
godzinie 18.00

11. Zespół ds. strategii hufca na lata 2015 - 2019
Na styczniową odprawę prosimy o przygotowanie informacji o osobie, która będzie chciała wziąć
udział w pracach hufcowego zespołu ds. budowania strategii na lata 2015-2019. Zależy nam, aby z
każdego środowiska w pracach zespołu aktywnie brała udział jedna osoba, zespół planujemy
stworzyć z członków komendy hufca, przedstawicieli środowisk hufcowych oraz zespołów
hufcowych. Przewidujemy rozpoczęcie prac zespołu na styczeń/ luty. Na styczniowej odprawie
będziemy zbierać dane kontaktowe do osób z Waszych środowisk.
12. Chorągwiane warsztaty metodyczne „W zdrowym ciele zdrowy Druh”
Zapraszamy na Chorągwiane warsztaty metodyczne.
Termin: 21-23.11.2014
Miejsce: Krzeszowice
Koszt: 30 zł
Zgłoszenia do: 13.11.2014 r.
Warsztaty przeznaczone dla drużynowych i przybocznych oraz programowców i namiestników
hufca.
szczegółowe informacje:
www.warsztaty2014.krakowska.zhp.pl

13. Propozycja programowa „Raduje się serce”

Polecamy propozycję programową przygotowaną przez Główną Kwaterę ZHP „Raduje się serce” z
okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Propozycję można znaleźć na stronie Centralnego Banku
Pomysłów.
cbp.zhp.pl
14. Szkolenie graficzne „Grafika dla laika”
Zapraszamy na warsztaty graficzne dla bardzo początkujących, które odbędą się dn. 13. listopada o
godz. 18:00 w lokalu Hufca. Szkolenie poprowadzi phm. Dorota Prusinkiewicz. Niezbędny
ekwipunek to komputer. Zapraszamy!

