Chorągiew
Dolnośląska ZHP

Uchwała nr 54/IX/2016
Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kształcenia na rok 2016 oraz przedłożenia Radzie Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP projektu planu operacyjnego na rok 2016

1. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP działając na podstawie § 60 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP,
przyjmuje plan pracy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1. zawiera plan kształcenia.
3. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, działając na podstawie § 60 ust. 2 pkt 7 Statutu ZHP,
mając na uwadze zapisy Strategii ZHP na lata 2012-2017., przyjmuje projekt planu
operacyjnego Chorągwi i przekazuje go do przyjęcia Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
4. Projekt, o którym mowa w ust. 3, jest jednocześnie planem pracy, o którym mowa
w ust. 1.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
/-/ hm. Zbigniew Paweł Skupiński

Załącznik 1 do Uchwały nr 54/IX/2016
Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
z dnia 25 lutego 2016 r.

PLAN OPERACYJNY I PLAN PRACY
(W TYM PLAN KSZTAŁCENIA)
Komendy Chorągwi Dolnośląskiej
I 2016-VI 2017
1. Charakterystyka Chorągwi
Chorągiew Dolnośląska ZHP działa na terenie województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we
Wrocławiu, z 26 hufcami na terenie województwa. Stan liczebny wynosi 6048 osób (3463 kobiet i
2585 mężczyzn na dzień 1 grudnia 2015). Działaniami Chorągwi kieruje Komendant Chorągwi
wraz z komendą chorągwi. Członkowie komendy odpowiadają także za działania zespołów
i osób w chorągwi:
 hm. Zbigniew Paweł Skupiński – Komendant Chorągwi,
 hm. Julianna Zapart – zastępczyni ds. programu i pracy z kadrą,
 hm. Dorota Kołakowska – skarbnik Chorągwi,
 hm. Adam Gacek – członek KChD ds. organizacyjnych,
 hm. Jakub Matuszczyk – członek KChD ds. gospodarczych,
 hm. Krzysztof Stachów – członek KChD ds. kontaktu z hufcami,
 phm. Paulina Rokaszewicz – członkini KChD ds. komunikacji i promocji.
Członkowie komendy odpowiadają za działania zespołów i osób w ramach poniższej struktury.
1. Komendant Chorągwi Dolnośląskiej – hm. Zbigniew Paweł Skupiński
1.1. Biuro Chorągwi – kierownik – phm. Katarzyna Rudnicka
1.1.1. Archiwum
1.1.2.Zespół ds. HALiZ
1.2. ABI
1.2a AL. Ewidencja - hm. Maria Łabaziewicz
1.3. Rzecznik Prasowy – phm. Maciej Kieres
1.4. Radca Prawny – Monika Sinko
1.5. Kapelan Chorągwi – ks. phm. Daniel Rydz
1.6. Pełnomocnik ds. zagranicznych – hm. Agnieszka Kłopotowska
2. Zastępczyni komendanta ds. programu i pracy z kadrą – hm. Julianna Zapart
2.1. Wydział wsparcia metodycznego – kierownik – hm. Michalina Sławicz
2.1.1. Referat Zuchowy – kierownik – hm. Małgorzata Ziółkowska
2.1.2. Referat Harcerski – kierownik – phm. Katarzyna Rudnicka
2.1.3. Referat Starszoharcerski – kierownik – phm. Nikola Rymaszewska
2.1.4. Referat Wędrowniczy – kierownik – phm. Mateusz Koncki
2.2. Wydział wsparcia programowego – vacat
2.3. Referat Wychowania Duchowego i Religijnego – hm. Aldona Bińkowska
2.4. Referat Zagraniczny – vacat
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2.5. Referat inspiracji i poradnictwa – kierowniczka – phm. Emilia Wawrzyniak
2.6. Dolnośląski Inspektorat Ratowniczy – kierownik – vacat
2.7. Pełnomocnik ds. specjalności – phm. Jerzy Janicki
2.8. Wydział pracy z kadrą – hm. Julianna Zapart
2.8.1. Komisja Stopni Instruktorskich – przewodniczący – hm. Zbigniew Warzyński
2.8.2. Zespół Kadry Kształcącej – kierownik – hm. Julianna Zapart
2.9. Referat Nieprzetartego Szlaku – kierownik – phm. Aldona Karlak
2.10. Referat Starszyzny i Seniorów – kierownik – hm. Teresa Maziarz – Machaj
3. Skarbnik Chorągwi Dolnośląskiej - hm. Dorota Kołakowska
3.1. Wydział Finansowo – Ekonomiczny – Główna Księgowa – Joanna Bała
3.1.1. Samodzielna księgowa – Monika Drożdżyńska
3.1.2. Zespół doradczy przy skarbniku
3.2. Wydział Pozyskiwania środków – phm. Agnieszka Jędrzejewska - Wnuk
4. Członek komendy ds. organizacyjnych – hm. Adam Gacek
5. Członek komendy ds. gospodarczych – hm. Jakub Matuszczyk
5.1. Wydział Gospodarczy
5.1.1. Baza Obozowa w Czarnej
5.1.2. Budynek – Nowa 6
5.1.3. Baza obozowa w Wojnowie
5.1.4. Składniki majątkowe chorągwi (ruchomości, nieruchomości)
5.1.5. Nadzór nad rentownością działalności gospodarczej - rentowność budynków i baz
5.1.6. Podmiot zależny
5.1.7. Wydzielenie księgowo-organizacyjne baz obozowych
5.1.8. Zespół kwatermistrzowski – kwatermistrz chorągwi – hm. Ryszard Żarski
5.1.9. Administrowanie majątkiem
6. Członek komendy ds. kontaktu z hufcami – hm. Krzysztof Stachów
6.1. Wydział wsparcia hufców
6.1.1. Stały kontakt z komendami
6.1.2. Nadzór działalności statutowej hufców
6.1.3. Wsparcie strukturalne hufców i szczepów
7. Członek komendy ds. komunikacji i promocji – phm. Paulina Rokaszewicz
7.1. Wydział ds. kontaktów zewnętrznych
7.2. Zespół Promocji i Informacji - vacat
7.3. Poczta Harcerska „Szaniec” – naczelnik – hm. Marek Stochmiałek
7.4. Komisja Historyczna – vacat

Strona 3 z 13

2. Cele (zgodne ze strategią ZHP oraz Programem Rozwoju Chorągwi na lata 2014-2018) oraz realizujące je projekty
WWM – Wydział Wsparcia Metodycznego
WFE – Wydział Finansowo-Ekonomiczny
WWP – Wydział Wsparcia Programowego
WWH – Wydział Wsparcia Hufców
WPzK – Wydział Pracy z Kadrą
WKZ – Wydział ds. kontaktów zewnętrznych
WG – Wydział Gospodarczy
ZPiK – Zespół Promocji i Komunikacji
ZK – Zespół Kwatermistrzowski

CELE PROGRAMU
PROJEKTY
ROZWOJU CHD
KIERUNEK 1: DOBRY PROGRAM DRUŻYNY
Tworzenie programów
- 4x4
drużyn jako efektów
analizy potrzeb
wychowawczych
zuchów, harcerzy,
harcerzy starszych i
wędrowników.
Wzmocnienie i
zaktywizowanie struktur
odpowiedzialnych za
wsparcie działalności
programowometodycznej drużyn w
hufcach i chorągwi oraz
rozwinięcie oferty
metodycznoprogramowej dla drużyn i

ZESPOŁY
REALIZUJĄCE

ZADANIA NA ROK 2016

ZADANIA NA ROK
2017

ZADANIA NA ROK 2018

WWM, WWP,
komendy
hufców

 Przeszkolenie
instruktorów referatów
do pracy z kadrą
wspierającą
 Spotkanie z
programowcami hufców
 Zbiórka pracy z kadrą
 Organizacja kursu
komendantów i komend
hufców
 Organizacja konferencji
harcmistrzowskiej
 Organizacja spotkań w 4
regionach

 Spotkania w 4
regionach z
przedstawicielami
każdego pionu
metodycznego
 Formy doskonalące
kadrę wspierającą
drużynowych
 Zbiórka pracy z kadrą

 Spotkania w 4 regionach z
przedstawicielami każdego
pionu metodycznego
 Formy doskonalące kadrę
wspierającą drużynowych
 Zbiórka pracy z kadrą

FINANSOWANIE

Środki FIO
Składki
zadaniowe
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drużynowych.
Wsparcie programowców
hufców.
Wzbogacenie
atrakcyjności oferty
programowej oraz
odpowiedzenie ofertą
programową na aktualne
potrzeby dzieci i
młodzieży, promowanie
harcerskich specjalności.

- propozycje
programowe
- Referat
Specjalności
- promowanie
CBP i
przekazywani
e materiałów

WWP, WWM,
komendy
hufców, KSI

- działania
integracyjne
podczas
przedsięwzięć
ChD

Referat NS,
WWM, WWP,
komendy
hufców

Zapewnienie dostępu do
materiałów, poradników,
środków niezbędnych do
pracy wychowawczej
drużyn.

Stworzenie warunków do
budowania wspólnoty z
drużynami Nieprzetartego
Szlaku

 Realizacja działań
propozycji programowej
„Gra w kulturę”
 Przygotowanie
propozycji programowej
na rok harcerski
2016/2017
 Przygotowanie planu
wdrożenia specjalności
w działania ChD
 Systematyczne
przekazywanie
materiałów
programowych i
metodycznych do CBP,
realizowanych w
próbach
 Działania związane z 20.
rocznicą śmierci patrona
ChD hm. Stefana
Mirowskiego
 Organizacja trasy
integracyjnej na Rajdzie
Granica
 Przy pozyskaniu
środków z PFRON

 Ewaluacja propozycji
programowej „Gra w
kulturę”
 Realizacja propozycji
programowej na rok
2016/2017
 Przygotowanie
propozycji
programowej na rok
harcerski 2017/2018
 Organizacja form
promujących
specjalności w
chorągwi
 Systematyczne
przekazywanie
materiałów
programowych i
metodycznych do
CBP, realizowanych
w próbach
 Organizacja trasy
integracyjnej na
Rajdzie Granica
 Organizacja
programu Zlotu

 Ewaluacja propozycji
programowej na rok
2016/2017
 Realizacja propozycji
programowej na rok
2017/2018
 Przygotowanie propozycji
programowej na rok
harcerski 2018/2019
 Praca z drużynami
realizującymi specjalności
 Systematyczne
przekazywanie materiałów
programowych i
metodycznych do CBP,
realizowanych w próbach

Środki w UMWD
Składki
zadaniowe

 Organizacja trasy
integracyjnej na Rajdzie
Granica
 Przy pozyskaniu środków z
PFRON realizacja

Środki z PFRONu
Składki
zadaniowe
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realizacja projektów
skierowanych do drużyn
NS

Organizacja Central
European Jamboree 2016

- CEJ
- Referat
Zagraniczny

KCh, Komenda
CEJ

KIERUNEK 2: PROSTA DOKUMENTACJA, E-ZHP
Podniesienie umiejętności - praca z
ABI, komendy
kadry w pracy z
ewidencją
hufców
Ewidencją

Zunifikowanie formy
dokumentów
wewnętrznych przy
jednoczesnym wdrożeniu

- strona ChD
- szablony
dokumentów

Biuro ChD,
komendy
hufców

 Przygotowanie,
przeprowadzenie i
rozliczenie Zlotu
 Przygotowanie szefa
Referatu Zagranicznego i
przygotowanie planu
Referatu na rok
2016/2017

 Wdrożenie nowych
komend hufców do pracy
z ewidencją
 Przeszkolenie z
administrowania danymi
osobowymi
 stworzenie strony ChD
 szkolenie z Office 365
 Wdrażanie Office 365 w
hufcach

Chorągwi
budującego
współpracę z
drużynami NS
 Przy pozyskaniu
środków z PFRON
realizacja projektów
skierowanych do
drużyn NS

 Promowanie działań
zagranicznych w
ChD
 Przygotowanie
projektu współpracy
zagranicznej na
poziomie chorągwi i
dla osób
odpowiedzialnych za
zagranicę w hufcach

projektów skierowanych
do drużyn NS

 Promowanie działań
zagranicznych w ChD
 Przygotowanie projektu
współpracy zagranicznej
dla zainteresowanych
środowisk z hufców

Środki Erasmusa+
Składki
zadaniowe

 kontynuowanie
działania

 kontynuowanie działania

Środki własne
Składka
zadaniowa

 Przygotowanie i
wdrożenie szablonów
dokumentów
 Praca na Office 365 w

 Praca z szablonami
dokumentów

Środki własne
Składka
zadaniowa
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elektronicznego obiegu
ich.
Podniesienie roli karty
członkowskiej przy
jednoczesnym jej
upowszechnieniu.

chorągwi i w hufcach
Biuro ChD,
komendy
hufców

Podniesienie umiejętności - szkolenie
WKZ, Biuro
obsługi komputera i
instruktorów
ChD, komendy
korzystania z Internetu
55+
hufców
wśród dorosłych
w organizacji zwłaszcza
w wieku ponad 55 lat.
KIERUNEK 3: MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY ZHP
Doskonalenie jakości
- opisy funkcji WPzK,
pracy instruktorskiej i
i umowy
komendy
zwiększenie świadomości wolontariackie hufców
instruktorów dotyczących - zwiększenie
obowiązków
liczebności
wynikających z
kadry
pełnionych funkcji.
chorągwi
- praca z
Kadra Chorągwi jest
dorosłymi
zmotywowana,
przeszkolona do pełnienia
funkcji i wychodzi z
własną inicjatywą w

 Rozmowy z GK w
sprawie funkcjonalności
kart
 W zależności od efektu
rozmów - stworzenie
katalogu możliwości
zastosowania karty
członkowskiej

 W zależności od
efektu rozmów –
budowanie i
wdrożenie programu
wspierającego
program karty
członkowskiej

 W zależności od efektu
rozmów – realizacja
programu

Środki własne
Dotacje

 Przy pozyskaniu środków
z ASOS wdrożenie
szkoleń dla instruktorów
55+

 Przy pozyskaniu
środków z ASOS
szkolenia dla
instruktorów 55+

 Przy pozyskaniu środków z
ASOS szkolenia dla
instruktorów 55+

Środki z ASOS

 Przygotowanie
przykładowych opisów
funkcji dla członków
komend hufców
 Egzekwowanie
mianowania
instruktorów zgodnie z
SPzK
 Pozyskanie
instruktorów z hufców
do zespołów
chorągwianych
 Ewaluacja wdrożenia

 Egzekwowanie
mianowania
instruktorów
zgodnie z SPzK
 Prowadzenie
przynajmniej
podstawowych
zestawów szkoleń
wynikających z SPzK
na poziomie hufców
i chorągwi

 Egzekwowanie
mianowania instruktorów
zgodnie z SPzK
 Prowadzenie przynajmniej
podstawowych zestawów
szkoleń wynikających z
SPzK na poziomie hufców
i chorągwi

Środki własne
Składki
zadaniowe
Dotacje
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pełnieniu służby.

Kadra ma poczucie
wsparcia swoich działań i
możliwości
samorozwoju.

SPzK w ChD
 Prowadzenie
przynajmniej
podstawowych
zestawów szkoleń
wynikających z SPzK na
poziomie hufców i
chorągwi
 Przygotowanie
wachlarza szkoleń
niezbędnych do
przeszkolenia do
podstawowych funkcji i
jego realizacja
finansowanie
szkoleń
- warunki
pracy
- system
motywacyjny

WPzK,
komendy
hufców

KIERUNEK 4: JAWNOŚĆ I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW
Zbudowanie warunków
- bazy
WFE, ZPiK
dla stabilnego i
chorągwiane
niezależnego finansowo
- wnioski

 Dofinansowywanie
szkoleń i udziału w
formach doskonalących
kadry chorągwi
 Stworzenie warunków
pracy w oparciu o opisy
funkcji
 Stworzenie systemu
motywacyjnego ChD
 Organizacja szkoleń dla
kadry w oparciu o ich
potrzeby
 Przeszkolenie kadry w
zakresie pozyskiwania
środków

 Dofinansowywanie
szkoleń i udziału w
formach
doskonalących
kadry chorągwi
 Wdrożenie systemu
motywacyjnego
ChD
 Organizacja szkoleń
dla kadry w oparciu
o ich potrzeby

 Dofinansowywanie
szkoleń i udziału w
formach doskonalących
kadry chorągwi
 Organizacja szkoleń dla
kadry w oparciu o ich
potrzeby

 Zwiększenie zysków
z baz
chorągwianych

 Ustabilizowanie i
wzmacnianie zysków z
baz chorągwianych

Środki własne
Składki
zadaniowe
Dotacje

Środki własne
Dotacje
Środki z 1%
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działania.

grantowe

Zdywersyfikowanie
źródeł finansowania.

Odpowiedzialne
zarządzanie gospodarką i
majątkiem.
Oddzielenie działalności
programowej od
gospodarczej

- rozdzielenie
działalności
wychowawcz
ej od
gospodarczej

WG, WFE,
komendy
hufców

 Rozpoczęcie pozyskiwania
środków z funduszy
unijnych
 Skuteczniejsze akcje 1% w
celu pozyskania wyższych
wpływów
 Inwestycje w bazy
chorągwiane
 Wydanie właściwych
przepisów,
przeprowadzenie procesu
oraz pomoc hufcom w
realizacji. Analiza rocznych
planów działań na rok
2016 oraz sprawozdań za
rok 2015.
 Powołanie osób
odpowiedzialnych za
zarządzanie majątkiem
(komendanci baz,
kwatermistrz chorągwi)

 Zwiększenie zasięgu
dotarcia z kampanią
1%

 Zwiększenie zasięgu
dotarcia z kampanią 1%

 Ewaluacja
przeprowadzonego
procesu wydzielenia
księgowego baz
 Analiza rocznych
planów działań baz
obozowych na rok
2017 oraz
sprawozdań za rok
2016
 W oparciu o
stosowną uchwałę
GK o rozdzieleniu
działalności
wychowawczej od
gospodarczej
(wydanej na
podstawie uchwały
Zjazdu ZHP)
przygotowanie
procedury wewnątrz
chorągwianej

 Analiza rocznych planów
działań baz obozowych
na rok 2018 oraz
sprawozdań za rok 2017
 Wprowadzenie w życie
przepisów dotyczących
rozdzielenia działalności
programowej od
gospodarczej (zgodnie z
uchwałą 38 Zjazdu ZHP
w sprawie procesu
rozdzielenia działalności
gospodarczej od
wychowawczej)

Środki własne
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Wypracowanie modelu
wspófinansowania
działalności Chorągwi w
zakresie obsługi
finansowej i
organizacyjnej hufców
Profesjonalne
przygotowanie kadry
zarządzającej finansami i
majątkiem, w tym m.in.
do rzetelnego
zarządzania i rozliczania
projektów

- uchwała w
sprawie opłat
wewnętrznyc
h

WFE, biuro
ChD,
komendy
hufców

 Praca z uchwałą w sprawie
opłat wewnętrznych

 Kontynuacja

 Kontynuacja

Środki własne

- zwiększenie
kompetencji
kadry

WFE,
komendy
hufców

 Propagowanie kursu
zarządzanie korporacyjne
 Szkolenie komendantów i
skarbników hufców w
trakcie zbiórek
komendantów w zakresie
finansów

 Szkolenie
komendantów i
skarbników hufców
w trakcie zbiórek
komendantów w
zakresie finansów.

 Szkolenie komendantów
i skarbników hufców w
trakcie zbiórek
komendantów w
zakresie finansów.

Środki własne
Składki zadaniowe
Dotacje

WWH,
komendy
hufców

 Organizacja spotkań z
komendantami hufców co
najmniej raz na kwartał
 Organizacja wyjazdowych
form spotkań komend
hufców
 Organizacja wyjazdu
delegacji Chorągwi do
Warszawy w celu uczczenia
patrona Chorągwi hm.
Stefana Mirowskiego
 Organizacja spotkania
świątecznego
Komendantów z okazji BŚP
 Organizacja Kursu dla
Komendantów i Członków

 Organizacja spotkań z
komendantami
hufców co najmniej
raz na kwartał
 Organizacja
wyjazdowych form
spotkań komend
hufców
 Organizacja spotkania
świątecznego
Komendantów z
okazji BŚP 2017
 Organizacja
TURNIEJU KOMEND –
2017
 Organizacja spotkań

 Organizacja spotkań z
komendantami hufców nie
rzadziej niż raz na kwartał
 Organizacja 2
wyjazdowych form
spotkań komend hufców
 Organizacja spotkania
świątecznego
Komendantów z okazji
BŚP 2018
 Organizacja TURNIEJU
KOMEND - 2018
 Organizacja spotkań
informacyjnopromocyjnych ZHP w
gminach i powiatach na

Składki zadaniowe
Dotacje celowe

KIERUNEK 5: PRZYJAZNA STRUKTURA
Podstawą
funkcjonowania
wzmocnienie i
Chorągwi Dolnośląskiej
zwiększenie
jest wspólnota hufców o
ilości hufców
zasięgu nie większym niż
jeden powiat.

Strona 10 z 13

Komend

W Chorągwi
powszechnie funkcjonują
szczepy, jako środowiska
zapewniające ciąg
wychowawczy, a na
terenach wiejskich i
wiejsko-miejskich, jako
struktury gminne.

wzmocnienie
działania
szczepów

WWH,
WPzK,
komendy
hufców

 Stworzenie bazy szczepów
chorągwi dolnośląskiej wraz
z kontaktami
 Zorganizowanie forum
szczepowych chorągwi
dolnośląskiej

informacyjnopromocyjnych ZHP w
gminach i powiatach
na terenie tzw.
"białych plam"
 Zorganizowanie kursu
drużynowych dla
dorosłych dla gmin z
tzw. białych plam.

terenie tzw. "białych plam"
 Przeprowadzenie
ewaluacji po
organizowanych
badaniach i spotkaniach i
kursie drużynowych dla
dorosłych

 Organizacja kursu dla
szczepowych
 Organizacja forum
szczepowych
chorągwi
dolnośląskiej

 Organizacja forum
szczepowych chorągwi
dolnośląskiej
 Przeprowadzenie spotkań
z władzami gmin/szkół/
powiatów z terenów tzw.
białych plam.
Przedstawienie korzyści
funkcjonowania struktur
harcerskich w gminach na
dolnym śląsku.

Składki zadaniowe
Dotacje celowe

HARMONOGRAM PRACY 2016
TERMIN
08.-10.01.2016
22.-24.01.2016
05.-07.02.2016, 1921.02.2016
Styczeń - marzec 2016

ZADANIE

MIEJSCE

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Organizacja Kursu Komendantów Hufców (4 zjazdy)
i Członków Komend (I zjazd), Zastępców ds. Programu,
Kształcenia i Pracy z kadrą (I i II zjazd), Zastępców ds.
Organizacyjnych (I i III zjazd), Skarbników (I i IV zjazd)
Przygotowanie i złożenie ofert na realizację zadań

do ustalenia

ChZKK,
hm. Krzysztof Wojtas

Wrocław

Wydział Pozyskiwania Środków,
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22.-24.01.2016
do 30.01.2016

26-28.02.2016
marzec - kwiecień 2016
marzec - kwiecień 2016
1-3.04.2016
1-3.04.2016
8-10.04.2016
23-24.04.2016
1-3.05.2016
5-6.06.2016
Do czerwca 2016
Lipiec, sierpień 2016

zleconych do MON, UdsKiOR; MEN; innych
Warsztaty dla członków Komisji Rewizyjnych
Przygotowanie i złożenie sprawozdań merytorycznych
i finansowych z realizacji zadań dotowanych w 2015
roku
Wyjazdowa zbiórka ChZKK
Warsztaty dla instruktorów referatów – jak pracować z
programowcami hufców
Kampania 1%
Chorągwiana zbiórka pracy z kadrą (komendanci
hufców, programowcy, kształceniowcy, skarbnicy)
HaDeS – Harcerskie Dni Skupienia
Warsztaty Level up!
Konferencja harcmistrzowska
Harcerski Gitarowy Rekord Guinessa
Uroczystości uczczenia 20 rocznicy śmierci
hm. Stefana Mirowskiego - patrona ChD
Ewaluacja programu rozwoju chorągwi
HAL

4-17.07.2016
4-10.07.2016

Obóz Nieprzetartego szlaku
Kurs podharcmistrzowski „Woodbadge” (stacjonarny)
Kurs przewodnikowski dla dorosłych

25-31.07.2016
4-14.08.2016

Światowe Dni Młodzieży - działania na Dolnym Śląsku
Central European Jamboree Polska 2016

do ustalenia
Wrocław

Brzezinki
Wrocław
Dolny Śląsk
Do ustalenia
Wrocław
Kotlina Kłodzka
Wrocław
Wrocław
Warszawa

hm. Dorota Kołakowska
ChZKK, Komisja Rewizyjna,
phm. Żaneta Nawrot
Wydział Pozyskiwania Środków, Skarbnik

hm. Julianna Zapart
Wydział Wsparcia Metodycznego,
hm. Michalina Sławicz
Zespół Promocji i Komunikacji,
phm. Paulina Rokaszewicz
Komenda Chorągwi, hm. Julianna Zapart, hm.
Krzysztof Stachów, szefowie wydziałów
Referat Wychowania Duchowego
i Religijnego, pwd. Mirosław Bińkowski
ChZKK, hm. Tomasz Antosiak
ChZKK, ChKSI, CSI, hm. Krzysztof Wojtas
Komenda Chorągwi, pwd. Małgorzata Honc
Muzeum Harcerstwa, Komenda Chorągwi

Wygnańczyce
Do ustalenia

Komenda Chorągwi
hm. Jakub Matuszczyk,
phm. Katarzyna Rudnicka (pełnomocnik HAL),
komendanci hufców i obozów
Referat NS, phm. Aldona Karlak
ChZKK, hm. Krzysztof Wojtas,

Wrocław

hm. Gracja Bober
phm. Daniel Rydz – koordynator ŚDM ChD
Zespół CEJ, hm. Julianna Zapart

Czarna i miejsca
obozów hufców
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IX, X, XI 2016

8.09.2016
15-18.09.2016
Październik 2016
październik 2016
30.09-2.10, 22-23.10, 56.11.2016
19-20.11.2016
17.11.2016

18-20.11.2016 i 24.12.2016

Spotkania warsztatowe w 4 regionach dla
programowców, namiestników, liderów metodyk i
wieloletnich drużynowych
Warsztaty dla instruktorów referatów – jak pracować w
kadrą hufców
Rajd GRANICA
Wrocławska Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy - grupa
harcerska
Przygotowanie i złożenie wniosków na realizacje zadań
do PFRON
Kurs Podharcmistrzowski (3 zjazdy)
Chorągwiana zbiórka pracy z kadrą (komendanci
hufców, programowcy, kształceniowcy, skarbnicy)
Spotkanie Wydziału Wsparcia Metodycznego –
podsumowanie spotkań w regionach, planowanie
kierunku dalszej pracy z kadrą programowometodyczną w regionach
Kurs namiestników/programowców lub szczepowych
Kurs Kadry Kształcącej

Do ustalenia – w 4
regionach

Wydział Wsparcia Metodycznego,
hm. Michalina Sławicz, instruktorzy referatów

Wrocław

Wydział Wsparcia Metodycznego,
hm. Michalina Sławicz
hm. Jakub Matuszczyk
Referat Wychowania Duchowego
i Religijnego, phm. Joanna Huzar
Wydział Pozyskiwania Środków, hm. Dorota
Kołakowska
ChZKK, hm. Krzysztof Stachów

Szklarska Poręba
Wrocław –
Trzebnica
Wrocław
Do ustalenia
Do ustalenia
Wrocław

Do ustalenia

Grudzień 2016

Betlejemskie Światło Pokoju

Wrocław

24.12.2016

Harcerska Pasterka

Wrocław

Komenda Chorągwi, hm. Julianna Zapart, szefowie
wydziałów
Wydział Wsparcia Metodycznego,
hm. Michalina Sławicz

ChZKK, hm. Gracja Bober
phm. Żaneta Nawrot
Referat Wychowania Duchowego
i Religijnego, hm. Paulina Muszyńska
Referat Wychowania Duchowego
i Religijnego, phm. Joanna Huzar

Strona 13 z 13

Chorągiew
Dolnośląska ZHP

