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Kraków, dnia 3 grudnia 2018

Biuletyn 9/2017
1. Hufcowy Sztab WOŚP
Jak co roku chcemy utworzyć przy Hufcu Sztab WOŚP, aby nasi harcerze mogli wziąć udział w kweście
oraz żeby zorganizować imprezy zamknięte (m.in. bieg). Zamierzam w tym roku również być szefem
sztabu, natomiast potrzebuję trochę pomocy 😉
Szefowa sztabu poszukuje:
- komisji liczącej - 3 pełnoletnich instruktorów, którzy muszą być dyspozycyjni 13.01.2019 r.
- osób chętnych do pracy w sztabie (instruktorzy oraz wędrownicy), zakres obowiązków ustalimy po
zebraniu się zespołu - zadaniami dla takich osób mogłyby być kontakt z drużynowymi i z
wolontariuszami, kontakt z firmami tworzącymi skarbony, przygotowanie aukcji, pomoc w organizacji
imprez zamkniętych, pomoc w rozliczaniu wolontariuszy w dniu finału.
Proszę również o informację, które środowiska są zainteresowane organizacją imprez zamkniętych
(aukcji, koncertów, pokazów itp).
Jeśli chodzi o wolontariuszy będą mogli zgłaszać się indywidualnie przez stronę wolontariuszy lub całą
drużyną do mnie (pod warunkiem przesłania danych przez maile zhp.net.pl). Proszę o rozeznanie się, kto
jest zainteresowany i informację o drużynowych/osobach odpowiedzialnych w szczepach, z którymi
mogłabym się później kontaktować.
phm. Julia Godlewska (julia.godlewska@zhp.net.pl)
2. Hufcowy Sejmik Wędrowniczy
Wędrowniczy Krąg Rady i komenda hufca zapraszają wszystkich wędrowników do udziału w Hufcowym
Sejmiku Wędrowniczym zaDZIAŁAJ !
Kiedy: 14-16.12.2018
Gdzie: Kraków
Koszt: 0 zł
Miejsce: zostanie niebawem podane
ZGŁOSZENIA: https://goo.gl/PBfcD3
(zgłoszenia może dokonać drużynowy wpisując w komentarzu na dole liczbę uczestników)
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 6.12.2018
PLAN SEJMIKU WĘDROWNICZEGO
Piątek 14.12.2018 - DZIEŃ DLA DRUŻYNOWYCH i PRZYBOCZNYCH WĘDROWNICZYCH
18.00 - 20.00 spotkanie Wędrowniczego Kręgu Rady
20.00 - 20.30 kolacja
20.30 -22.00 - zajęcia wieczorne
Sobota 15.12.2018 - SEJMIK WĘDROWNICZY
8.00 - 8.30 - śniadanie (dla nocujących w szkole)
8.30 - 11.00 - zajęcia
11.00 - 14.00 - służba
14.00 - 15.00 - obiad
15.00 - 18.00 - zajęcia

18.00 - 19.00 - dyskusje wędrownicze
19.00 - 21.00 - świąteczna kolacja
21.00 - 22.30 - kominek
Niedziela 16.12.2018 - SEJMIK WĘDROWNICZY
08.00 - 8.30 - śniadanie
8.30 - 10.00 - zajęcia
10.00 - 12.00 - zakończenie sejmiku, sprzątanie szkoły
16.00 - udział w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju
PLAN SPOTKANIA KOMEND SZCZEPÓW
Sobota 15.12.2018
12.00 - 14.00 - konferencja programowa hufca
14.00 - 15.00 - obiad
15.00 - 18.00 - zajęcia integracyjno-motywacyjne
18.00 - 19.00 - rola wędrownictwa w hufcu
19.00 - 21.00 - świąteczna kolacja
Niedziela 16.12.2018
W imieniu Komisji Stopni Instruktorskich zapraszamy na seminarium opiekunów prób instruktorskich,
które odbędzie się o godzinie 10.00.
3. Betlejemskie Światło Pokoju
Przekazanie BŚP odbędzie się 16.12.2018. Apel na Wawelu odbędzie się o godzinie 15:45 na Wawelu.
Zbiórka całego hufca o godzinie 15:20 pod Kościołem Bernardynów.
4. Rozliczenia finansowe
Informujemy, że ostateczny termin rozliczenia zaliczek oraz oddania dokumentów finansowych (w
szczególności realizowanych projektów to 14.12.2018 r. W przypadkach indywidualnych należy
kontaktować się ze skarbniczką hufca.
5. Planowane szkolenia na rok 2019
Przypominam komendantom szczepów o wypełnieniu tabeli dotyczącej planowanych
kształceniowych w roku 2019. Tabela dostępna jest online i każdy dostał do niej link.

form

6. Starszoharcerski Klub Pierwszej Pomocy
Harcerski Klubu Ratowniczy "Podgórze" kieruje pytanie do drużynowych drużyn HS. Czy członkowie
Waszych drużyn byliby zainteresowani wzięciem udziału w Starszoharcerskim Kursie Pierwszej Pomocy?
Kurs ma wymiar 8h. Planowany termin to któraś z sobót w lutym 2019. Proszę o informację zwrotną ile
osób z Waszych środowisk byłoby chętnych do 21.12.18r. na maila adrianna.dudziak@zhp.net.pl
7. Inwentaryzacja
W tym roku czeka nas inwentaryzacja. Szczegółowe informacje i druki prześlę w przyszłym tygodniu.
8. HAZ 2019
Informujemy, że termin składania do chorągwi dokumentów HAZ to 12.12.2018 roku. Przypominam o
konieczności wcześniejszego zatwierdzenia dokumentów w hufcu. Szczegóły znajdują się wytycznych
dostępnych tutaj: http://krakowska.zhp.pl/wypoczynek/wypoczynek-dokumenty
9. Terminy dyżurów na przełomie roku 2018-2019
Poniżej terminy dyżurów komendanta i skarbniczki na przełomie 2018/2019 roku:
10. Komisja Stopni Instruktorskich
Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się: 17.12.2018 r. o godzinie 17:30 w siedzibie hufca.
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oraz program
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ksi.krakowpodgorze@zhp.net.pl na co najmniej 14 dni przed zbiórką KSI. Przypominam, że od 04.01.2017 r.
obowiązuje nowy Regulamin KSI oraz nowe wzory załączników (program, wniosek, raport, sprawozdanie).

11. Ewidencja ZHP
Proszę o uzupełnienie Ewidencji ZHP tak aby zawierała aktualne dane.

12. Konta ZHP.NET.PL
Informuję, że od stycznia 2019 wnioski o założenie kont mailowych ZHP.NET.PL należy składać
bezpośrednio do chorągwi poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie chorągwi i e-biurze
hufca. Formularz dostępny jest również tutaj: https://goo.gl/QbUcCJ
13. Namiestnictwo Zuchowe
W imieniu nowo-powstającego Zespołu namiestniczego Namiestnictwa Zuchowego "Wigwam"
serdecznie zapraszam Was - drużynowych gromad zuchowych - na pierwsze spotkanie namiestnictwa,
które odbędzie się 12.12.2018 o godzinie 18.00 w lokalu hufca. Podczas spotkania poznacie nowe
członkinie zespołu a będą nimi: pwd. Karolina Lorens, pwd. Anna Stasik, phm. Agata Polakiewicz, phm.
Sara Zago, ustalicie zakres działań, terminy spotkań i porozmawiacie o Waszych potrzebach. Gorąco liczę
na Waszą obecność.

