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Biuletyn 4/2019
1. Sprawozdanie OPP
Jak co roku musimy złożyć sprawozdanie z działalności pożytku publicznego za rok 2018. Komendanci
szczepów otrzymają wzór drogą mailową. Termin nadsyłania sprawozdań w wersji elektronicznej na
adres hufca mija 18.04.2019 r. W związku z brakiem wzoru ministerstwa istnieje możliwość, że w
późniejszym terminie będzie trzeba jeszcze coś uzupełnić.
2. Komisja Stopni Instruktorskich
Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 15.04.2019 r. o godzinie 17:30 w
siedzibie hufca. Wniosek oraz program próby kandydat powinien przesłać na adres mailowy KSI
ksi.krakowpodgorze@zhp.net.plna 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).
3. Wiosenny Przegląd Hufca
WPH odbędzie się w dniach 01.06-02.06.2019 r. WPH będzie miało formę wyjazdową. Miejsce WPH to
Wieliczka, wszyscy będziemy nocować jedną noc z soboty na niedzielę.
4. Szkolenie HALiZ
6 kwietnia odbywa się szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów obozów, którzy po raz pierwszy
będą pełnić swoją funkcję. Szkolenie dla osób, które posiadają już doświadczenie odbędzie się 25.05.2019
5. Szkolenie RODO
Od dzisiaj każdy drużynowy będzie mógł w dowolnym momencie wziąć udział w internetowym
szkoleniu z RODO. Szkolenie składa się z 3 części:
*film (około 30 minut), w którym Inspektor Ochrony Danych Osobowych Andrzej Rybus-Tołłoczko
porusza najważniejsze aspekty związane z ochroną danych osobowych z perspektywy drużynowego,
*checklista z najważniejszymi rzeczami, o których drużynowy powinien pamiętać,
*test wiedzy zakończony wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia (do pobrania w pdf).
Szkolenie znajduje się pod adresem rodo.zhp.edu.pl i jest dostępne po zalogowaniu przy użyciu konta w
Office 365. Z RODO spotykamy się w codziennej pracy, dlatego warto zapoznać się z jego zasadami.
6. Strategia rozwoju hufca na lata 2019-2023
Komenda hufca planuje rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju hufca na lata 2019-2023. Osoby
zainteresowane tematyką i chcące włączyć się w prace nad strategią proszone są o kontakt mailowy z
hm. Dorotą Łesyk (dorota.lesyk@zhp.net.pl) do 21.04.2019 r. Prace zespołu zaplanowane są na okres majwrzesień. Strategia hufca dotyczyć będzie trzech obszarów tematycznych zgodnie ze Strategią ZHP:
1. Skuteczni wychowawczo
2. Odpowiedzialni społecznie
3. Sprawni w działaniu
7. 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 oraz e-biurze
hufca. Formularz dostępny jest również tutaj: https://goo.gl/QbUcCJ
8. Rajd Nierozwiązanych Tajemnic
W dniach 5-7.04.2019 r. odbędzie się kolejna edycja Rajdu Nierozwiązanych Tajemnic. Szczegóły na FB
rajdu.

9. Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy
Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy w hufcu Kraków Podgórze odbędzie się w dniach 10-12.05 i 2426.05. Koszt dla członków hufca Kraków-Podgórze dzięki dofinansowaniu z hufca wynosi 50 zł. Kurs dla
osób mających minimum 16 lat rocznikowo. Zgłoszenia ruszają 1 kwietnia o godzinie 20. Więcej
informacji na wydarzeniu na Facebooku - "WKPP Kraków-Podgórze".
10. I Podgórski Kurs Spadochronowy "Desant"
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze zaprasza wszystkich wędrowników i instruktorów harcerskich na I
Podgórski Kurs Spadochronowy "Desant".
Będzie to kurs spadochronowy wzbogacono o elementy metody harcerskiej. Chcemy położyć nacisk nie
tylko na szkolenie spadochronowe ale również na zastosowania nabytej wiedzy w pracy harcerskiej,
propagowanie specjalności spadochronowych i przygotowanie do zdobywania odznaki Popularyzatorów
Harcerskiej Pracy Lotniczej oraz Harcerskiego Znaku Spadochronowego.
Szkolenie spadochronowe zostanie przeprowadzone metodą Static Line (skoki na linę desantową) z
samolotu An-2. Skoki będą odbywać się z wysokości około 1000 m. W ramach kursu uczniowie wykonają
trzy skoki spadochronowe. W ramach kursu przewidziane jest szkolenie teoretyczne z budowy
spadochronu, bezpieczeństwa skoków, meteorologi, pilotażu czaszy. Szkolenie spadochronowe
prowadzone jest przez szkołę spadochronową Kraksky.
Czekamy na wszystkich chętnych. W kursie mogą uczestniczyć dorośli oraz młodzież od lat 16
posiadający zgodę rodziców (wymagane podpisanie na miejscu kursu).
Koszt kursu wyniesie około 1000-1100 zł, dokładna kwota zostanie podana kiedy będzie znana liczba
uczestników. Hufiec dofinansuje kurs dla osób z hufca kwotą 300 zł.
Ze względów niezależnych od organizatorów lub pogodowych szkolenie praktyczne może zostać
przeniesione na późniejszy termin. Na wstępne zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019. Dalsze szczegóły
zostaną podane po tym terminie.
11. Hufiec wspiera rozwój
Po raz kolejny komenda hufca ma przyjemność ogłosić realizację projektu „Hufiec wspiera rozwój”. Osoby
zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do form szkoleniowych lub podnoszących kwalifikacje
zachęcamy do pisania maili na adres: krakowpodgorze@zhp.pl
Co napisać:
- jaki kurs/szkolenie chcecie realizować
- ile kosztuje
- kiedy się odbywa
- kto jest organizatorem
- co to szkolenie/kurs wam da !

