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I. Wizja hufca w 2019 roku

W 2019 roku Hufiec ZHP Krzeszowice jest wspólnotą drużyn i gromad 
działających we wszystkich środowiskach w obrębie terytorialnym hufca. 
Podstawowe jednostki organizacyjne skupiają się w szczepy, zgodnie z miejscem 
swego działania, funkcjonuje ciąg wychowawczy. 

Jesteśmy środowiskiem cechującym się wysoką jakością wszystkich działań, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, co w rezultacie przekłada
się na rozwój liczebny. Jesteśmy postrzegani jako prężna, stabilna i atrakcyjna 
organizacja, która kształtuje charakter młodego człowieka. Oferta programowa 
jednostek jest dopasowana do aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży, dostarcza 
umiejętności przydatnych i adekwatnych do współczesnych realiów.

Kadra utożsamia się ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i świadomie dąży do 
osiągnięcia jego celów. Każdy pełniący funkcję instruktorską jest przeszkolony, 
stale się rozwija, także poprzez podejmowanie kolejnych wyzwań w strukturach 
Związku. 

Struktura hufca jest przejrzysta, określone są zakresy prawa i obowiązki 
dla każdej funkcji, zasady jej obejmowania i przekazywania. Komenda Hufca 
zapewnia realizację zadań statutowych, nie wahając się wyciągać konsekwencji 
w przypadku naruszenia interesów organizacji.

Dla realizacji swoich celów racjonalnie wykorzystujemy swój majątek oraz 
różnicujemy źródła dochodów.

II. Założenia ogólne

a. Strategia rozwoju Hufca ZHP Krzeszowice stawia drużynowego w centrum 
zainteresowania.

b. Strategia Hufca Krzeszowice jest zwięzła i czytelna. Zrozumiała dla każdego 
insstruktora.

c. Strategia stanowi kontynuację dotychczasowych działań podejmowanych 
wcelu realizacji wizji hufca.

ci.
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III. Obszary strategiczne

K1: Dobry program drużyny

Do czego dążymy:

1. Drużynowi otrzymują realne wsparcie przy tworzeniu, realizacji i ewaluacji 
atrakcyjnego programu drużyny.

2. Drużyny i gromady realnie pracują metodą harcerską

3. Drużynowi współtworzą i realizują program hufca.

4. W Hufcu działają namiestnictwa

Priorytety:

 Utworzenie kompetentnego zespołu programowego hufca wspierającego 
pracę programową drużyn.

 Dopracowanie stałych punktów programowych hufca

 Zaangażowanie rodziców do współpracy przy realizacji programu drużyn i 
hufca

 Propagowanie propozycji programowych, przygotowanie kadry 
do elastycznego i skutecznego korzystania z nich jako źródła pomysłów 
przeciwdziałającemu rutynie w programach drużyn.

 Wspieranie zastępów

 Nawiązanie przez drużyny współpracy ze skautami z zagranicy

 Wspieranie kandydatury ZHP do organizacji Jamboree 2023 w Polsce

K2: Prosta dokumentacja e‐zhp

Do czego dążymy:

1. Aby wszystkie procedury formalne w hufcu były jasno i precyzyjnie 
określone.
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2. Maksymalnie uprościć procedury obowiązujące drużynowych, bez utraty 
jakości działań.

3. Zwiększyć odpowiedzialność i świadomość instruktorów hufca za powstające 
i obowiązujące w ZHP dokumenty.

Priorytety:

 Opracowanie opisu procedur działających w hufcu i podanie go do 
wiadomości drużynowym.

 Skuteczna praca z elektroniczną ewidencją ZHP i kartami członkowskimi.

 Aktywne uczestnictwo kadry hufca w tworzeniu i ocenianiu harcerskich 
dokumentów.

 Ewidencja aktualizaowana na bieżaco zgodna ze stanem faktycznym

K3: Motywowanie i promowanie kadry ZHP

Do czego dążymy:

1. Przygotować i zmotywować kadrę do wykonywania zadań na wszystkich 
poziomach struktury hufca.

2. Promować najlepiej działających drużynowych i instruktorów poza hufcem 
i poza organizacją.

3. Zwiększyć świadomość rodziców o społecznym charakterze działań naszych 
drużynowych. 

4. Powołać Zespół Kadry Kształcącej

Priorytety:

 Określenie zakresu praw i obowiązków każdej funkcji instruktorskiej, zasady 
jej obejmowania i przekazywania, a także konsekwencji z niewywiązywania 
się z powierzonych zadań.

 Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania kadrą w hufcu, w tym 
systemu motywacyjnego.
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 Pozyskanie i wykształcenie nowych drużynowych wywodzących się z dobrze 
pracujących drużyn, wdrażanie przybocznych w pracę namiestnictw.

 Regularne dokształcanie kadry drużyn na krótkich formach warsztatowych 
oraz na warsztatach wyjazdowych.

 Opracowanie i wdrożenie systemu na regularną pracę z młodą kadrą.

 Przeszkolenie całej kadry pełniącej funkcje w komendzie oraz agendach 
hufca.

 Zmotywowanie instruktorów do złożenia wniosków o przyznanie Odznaki 
Kadry Kształcącej i organizacji kształcenia w hufcu.

 Zmotywowanie instruktorów do wzięcia udziału w konkursach 
indywidualnych na szczeblu związku, chorągwi oraz lokalnej społeczności.

 Podjęcie działań informacyjnych promujących kadrę ZHP jako wolontariuszy, 
w szczególności wśród rodziców. 

K4: Jawność i czytelność finansów

Do czego dążymy:

1. Systematycznie pracować ze składką.

2. Kształcić kadrę hufca w celu nauki pozyskiwania środków.

Priorytety:

 Wsparcie drużyn w opracowaniu i wdrożeniu elementów wychowania 
gospodarczego

 Założenie i wspieranie zespołu zajmującego się pozyskiwaniem środków 
dla hufca.

 Pozyskanie stałego źródła finansowania i utrzymanie obecnych źródeł.

 Maksymalizacja przychodów z akcji 1 procent.



6

K5: Przyjazna struktura

Do czego dążymy:

1. Wykształcić w kadrze hufca świadomość, że dobra praca drużyn przekłada 
się na dobry wizerunek harcerstwa w środowisku lokalnym.

2. Wzmacniać pozycję ZHP w społeczeństwie lokalnym oraz wśród partnerów 
na terenie działania

3. Zwiększyć odpowiedzialność instruktorów spoza Komendy Hufca 
za zarządzanie hufcem.

4. Powołać Radę Przyjaciół Harcerstwa

Priorytety:

 Opracowanie i wdrożenie systemów współpracy z partnerami hufca.

 Zwiększenie widoczności ZHP w środowisku lokalnym.

 Zadbanie o spójny wizerunek jednostek hufca.

 Rozpowszechnienie symboli ZHP w środowisku lokalnym.

 Zorganizowanie imprezy promocyjnej dla środowiska lokalnego pokazującej 
atrakcyjność harcerskich form pracy.

 Wykorzystanie do większego zaistnienia w środowisku lokalnym propozycji 
programowych.

 Opracowanie systemu wypożyczania sprzętu hufca

 Wypracowanie i wdrożenie sposobu na zwiększenie udziału kadry drużyn 
w sprawach hufca, w tym sprzętowych.


