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#stolecznehufce
Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potraﬁą dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie
śniło się nikomu z osobna.
Franklin Delano Roosevelt

Chorągiew Stołeczna, to Stołeczne hufce, które są silne, współpracują ze sobą, kształtują lokalnie
wizerunek ZHP, identyﬁkują się z wizją rozwoju Stołecznego harcerstwa, które współtworzą i do którego
przynależą.
Celem działań jest budowanie i wspieranie Stołecznych hufców, które mają być silnymi harcersko
i samodzielnymi jednostkami terenowymi Chorągwi Stołecznej ZHP, które rozwijają się jakościowo i
liczebnie oraz są lokalnie ważnym partnerem społecznym. Celem całości działań jest podniesienie jakości
pracy instruktorów komend hufców, co wpłynie na wysoką jakość drużyn. Osiągnięcie tych zamierzeń jest
możliwe, poprzez:
- stworzenie przestrzeni do lepszego poznania i budowania relacji środowisk instruktorskich (komend
hufców) w Chorągwi Stołecznej ZHP;
- stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń między hufcami o różnym stopniu, sposobie i spektrum
działania;
- zapewnienie wsparcia komendantom oraz członkom komend w zakresie prowadzenia hufca, pracy z kadrą
instruktorską;
- umożliwienie komendom hufców pozyskania informacji na temat bieżącej sytuacji związku, zmian
zachodzących w strukturach, zmian prawnych itp.;
- stworzenie przestrzeni do rozwoju instruktorskiego, życiowego, społecznego, poprzez propozycje szkoleń
i warsztatów;
- stworzenie przestrzeni na wspólne działanie, inicjatywy społeczne, rozmowy o bieżącej sytuacji
i zachodzących zmianach w chorągwi i hufcach;
- zapewnienie komendantom wsparcia w obszarze ich działań lokalnych i relacji z władzami
samorządowymi.
rok harcerski 2018/2019 – współpraca i strategia
- wypracowanie formuły pracy i harmonogramu działań chorągwianych wspólnie przez komendy hufców
i komendę chorągwi;
- wypracowanie różnych modeli wspierania hufców w oparciu o główny cel, jakim jest dobrze działająca
drużyna, oraz indywidualne potrzeby i możliwości hufców:
- wspieranie komend w utrzymaniu/wypracowaniu dobrych relacji samorządowych;
- zbudowanie zespołu ds. wsparcia hufców i jego pierwsze działania.
rok harcerski 2019/2020 – praca z nowymi komendami hufców
- kurs komend hufców;
- inicjowanie współpracy pomiędzy hufcami, wzajemnego wsparcia, inspiracji i dzielenia się
doświadczeniami, także poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć w obszarze wspierania kadry;
- ewaluacja formuły pracy i harmonogramu działań chorągwianych z nowymi komendami hufców i komendą
chorągwi;
- rozbudowanie zespołu ds. wsparcia hufców i dostosowanie jego zadań do oczekiwań i potrzeb nowych
komend hufców;
- promowanie aktywności społecznej instruktorów, zwłaszcza lokalnych liderów związanych z komendami
hufców.
rok harcerski 2020/2021 – stołeczne hufce razem
- promowanie działań międzyhufcowych i wzajemnego wspierania się hufcowych zespołów;
- realizacja wspólnych przedsięwzięć we współpracy z Radą Chorągwi;
- dalsza aktywizacja pełnienia służby na wszystkich szczeblach chorągwi.
rok harcerski 2021/2022 - wizja na przyszłość i podsumowanie
- ewaluacja realizacji celów i dalsze wdrażanie działań mających na celu zbliżyć nas do modelu hufca jaki
wypracowaliśmy na początku kadencji;
- przygotowanie rekomendacji na kolejną kadencję.

