
Program Rozwoju Hufca ZHP Krzeszowice na lata 2011 – 2015
przedstawiony na Zjeździe Hufca w dniu 22 października 2011r.

MISJA

Misja Hufca ZHP Krzeszowice zawiera się w misji całego Związku określonej
w Podstawach wychowawczych ZHP.

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

WIZJA HUFCA ZHP KRZESZOWICE W 2015 ROKU

Hufiec ZHP Krzeszowice w 2015.  jest  wspólnotą gromad, drużyn  i  innych
jednostek podstawowych ZHP działających we wszystkich pionach metodycznych.
Jednostki  hufca w większości  zrzeszone są w silnych metodycznie, programowo  
i organizacyjnie szczepach, zapewniających ciąg wychowawczy. 

Kadra hufca stanowi zgrany zespół instruktorski, przygotowany poprzez kursy
i szkolenia do pełnienia swoich funkcji w oparciu o opisy funkcji. 

W  Hufcu  działa  sprawny  Zespół  Kadry  Kształcącej  organizujący  kursy  
i szkolenia dla kadry hufca.

W wyniku wyszkolenia nowych kadr hufca przez ZKK, powstają nowe drużyny
w miejscowościach w których do tej pory nie było harcerstwa. Zostaje na nowo
odrodzone harcerstwo na terenie Gminy Alwernia.

Dzięki  działalności  namiestnictw  dla  poszczególnych  pionów  wiekowych
hufiec  jest  silny  pod  względem  programowym.  Wynikiem  tego  jest  atrakcyjną
organizacją dla młodzieży z terenu działalności hufca. 

Kadra  Hufca  jest  świadoma  swojej  odpowiedzialności  za  cały  Związek,
świadomie dąży do realizacji celów, które stawia sobie ZHP. Bierze aktywny udział
w życiu  chorągwi  poprzez uczestnictwo w imprezach i  szkoleniach  na poziomie
chorągwianym oraz angażując się w pracę zespołów chorągwianych.

Czujemy się częścią światowego ruchu skautowego. Świadomie czerpiemy  
z  dorobku skautowego,  wymieniając  swoje  doświadczenia  ze  skautami z  całego
świata poprzez uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach. 

Hufiec posiada stabilne źródła finansowania pozwalające zabezpieczyć środki
finansowe  na  bieżącą  działalność  i  organizację  różnorodnych  przedsięwzięć
programowych i kształceniowych.

Hufiec  jest  liczącym  się  partnerem  w  środowisku  lokalnym  dla  władz
samorządowych, oświatowych oraz innych organizacji pozarządowych.



OBSZAR STRATEGICZNY: KSZTAŁCENIE I PRACA Z KADRĄ

Cele:
1. Przygotowanie i zmotywowanie kadry hufca do pełnienia funkcji

instruktorskich na wszystkich szczeblach struktury hufca

Zamierzenia:
- przygotowanie dokumentów „opisu funkcji” dla poszczególnych

funkcji w hufcu, określających prawa i obowiązki każdej funkcji,
zasady jej obejmowania i przekazywania oraz konsekwencje związane
z nie wywiązywaniem się z nich

- podpisanie z każdym z instruktorów umowy wolontariackiej
- stworzenie hufcowego zespołu kadry kształcącej
- organizacja przez ZKK kursów przewodnikowskich oraz drużynowych
- uczestnictwo kadry hufca w szkoleniach zewnętrznych na poziomie

między hufcowycm, chorągiwanym i związkowym
- pozyskanie i wykształcenie nowych drużynowych
- regularna organizacja odpraw drużynowych
- opracowanie planu motywacyjnego kadry hufca
- podniesienie jakości prób instruktorskich otwieranych w hufcowej KSI
- opracowanie wraz z drużynowymi systemu wsparcia druzynowego w

hufcu

OBSZAR STRATEGICZNY: PROGRAM

Cele:
1. Systematyczna i świadoma praca drużyn i gromad metodą harcerską

Zamierzenia:
- powołanie namiestnictw dla poszczególnych pionów metodycznych
- propagowanie wśród drużynowych ogólnozwiązkowych propozycji

programowych
- aktywny udział instruktorów i jednostek hufca w imprezach

międzyhufcowych i chorągwianych
- wypracowanie wraz z drużynowymi atrakcyjnego programu hufca
- stworzenie ciekawego, atrakcyjnego i skutecznego dla drużyn systemu

współzawodnictwa jednostek hufca
- dopracowanie stałych punktów programowych hufca (HALiZ, Dni

Hufca, Rajd Oleńki)
- stała współpraca ze skautami z zagranicy



OBSZAR STRATEGICZNY: ROZWÓJ LICZEBNY

Cele: 
1. Zwiększenie stanu liczebnego hufca

Zamierzenia:
- pomoc w organizacji akcji naborowych drużyn
- pozyskanie nowych zastępowych, przybocznych i w przyszłosci

drużynowych poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla młodzieży
nie zrzeszonej

- stworzenie nowych jednostek organizacyjnych hufca na terenach
wiejskich oraz w gminie Alwernia

- dążenie do utrzymania ciągu metodycznego w środowiskach hufca

OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA, FINANSE I ZARZĄDZANIE

Cele:
1. Zapewnienie płynności finansowej hufca
2. Zabezpieczenie materiałowe i sprzętowe działalności programowej jednostek

hufca

Zamierzenia:
- zapewnienie sprawnego przepływu informacji w hufcu: instruktorzy są

poinformowani o wszelkich działaniach komendy, szkoleniach,
programach; posiadamy sprawne kanały komunikacji

- stworzenie sprawnego zespołu kwatermistrzowskiego hufca
odpowiedzialnego za sprzęt

- stworzenie zespołu pozyskiwania środków
- zapewnienie stałych, stabilnych i różnorodnych źródeł finansowania

hufca
- podział obowiązków w komendzie hufca, pozwalający sprawnie

zarządzać hufcem
- ustalenie stałego terminu dyżurów komendy w hufcu

OBSZAR STRATEGICZNY: WIZERUNEK

Cele:
1. Wzmocnienie pozycji ZHP wśród społeczności lokalnej

 Zamierzenia:
- dalsza organizacja imprez i różnorodnych przedsięwzięć dla

społeczności lokalnej
- organizacja i włączanie się do akcji społecznych podczas których

będziemy mieli możliwość zaistnienia w środowisku lokalnym
- bieżąca aktualizacja strony internetowej hufca
- kontynuowanie współpracy z lokalnymi mediami
- uczynienie z logo hufca rozpoznawalnego symbolu naszego środowiska


