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PLAN OPERACYJNY HUFCA ZHP TUREK NA ROK 2016 
przyjęty na posiedzeniu Komendy Hufca ZHP Turek w dniu10 listopada 2015  r. uchwałą nr 2/XI 

 

 
 

 
 
 

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY 
 

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania 
Czas 

wykonania 
Źródła finansowania 

zadania 
Odpowiedzialni 

1. Praca z programem 
drużyny 

 
Zorganizowanie dla drużynowych warsztatów mających na 
celu pomoc przy planowaniu pracy gromady/drużyny. 

09/2016 brak kosztów pwd. Marta Bakalarz 

    

2. Sprawnie działający 
system stopni i 
sprawności w 
drużynach 

 
Zorganizowanie warsztatów metodycznych dotyczących 
zapoznania z regulaminami stopni i sprawności 

 
02/2016 

 

brak kosztów 
phm. Robert Chmielewski 
pwd. Marta Bakalarz 

    

3. Hufcowa 
biblioteczka 

 
Rozbudowanie i uzupełnianie istniejącej już biblioteczki hufca 
o nowe materiały programowe i metodyczne jako zaplecze 
dydaktyczne dla drużynowych i funkcyjnych. 

na bieżąco budżet hufca Zespół Programowy 
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PROSTA DOKUMENTACJA, E-ZHP 

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania 
Czas 

wykonania 
Źródła finansowania 

zadania 
Odpowiedzialni 

4. Elektroniczny obieg 
dokumentów 

 
Koordynowanie przepływu dokumentów między hufcem  
a drużynami 
 

na bieżąco brak kosztów phm. Robert Chmielewski  

 
Udostępnienie najważniejszych dokumentów związkowych  
na stronie hufca. 
 

na bieżąco brak kosztów ZPI 

5. Prosta ewidencja 

 
Przeprowadzenie szkolenia dla drużynowych z zakresu 
obsługi komputera, Internetu i systemu ewidencji 
 

02/2016 brak kosztów phm. Robert Chmielewski 

 

 
 
 

MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY 

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania 
Czas 

wykonania 
Źródła finansowania 
zadania 

Odpowiedzialni 

6. System pracy  
z kadrą 

Opracowanie regulaminu nagradzania i wyróżniania kadry. 01/2016 brak kosztów phm. Robert Chmielewski 

Wyróżnianie instruktorów/drużynowych za pracę Listem 
Pochwalnym Naczelnika ZHP. 

02/2016 brak kosztów phm. Robert Chmielewski 

Organizowanie raz na kwartał zbiórek instruktorskich. raz na 
kwartał 

brak kosztów Komenda Hufca 

7. Kształcenie kadry 

    

Współpraca z Chorągwianą „Szkołą Wodzów” oraz HZKK 
Hufca Konin w zakresie szkoleń kadry hufca. 

na bieżąco 
budżet hufca 

wpłaty uczestników 
Komenda Hufca 

    

8. Budowanie 
 
Zorganizowanie opłatkowego spotkania harcerskich pokoleń. 

01/2016 budżet hufca hm. Franciszek Pyziak 
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wspólnoty 
instruktorskiej 

 

 
Spotkanie integracyjne kadry instruktorskiej na bieżąco środki własne Komenda Hufca 

9. Praca z „małą kadrą” 

 
Zorganizowanie kursu funkcyjnych mający na celu wsparcie 
pracy drużynowego poprzesz formę szkoleń dla funkcyjnych 
gromad i drużyn. 

03-04/2016 
Wpłaty uczestników 
 

Komenda Hufca 

 
 
 
 
LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW 
 

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania 
Czas 

wykonania 
Źródła finansowania 

zadania 
Odpowiedzialni 

10. Pozyskiwanie 
środków 

Pozyskiwanie dotacji.  01-12/2016 brak kosztów Zespół Pozyskiwania Środków 

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej 1% podatku pod 
kątem wspierania jednostek w pozyskiwaniu środków. 

01-06/2016 budżet hufca 
Zespół Pozyskiwania Środków 
ZPI 

11. Praca ze składką 
członkowską 

 
Zbudowanie systemu „praktyk zbierania składek 
członkowskich”. Promowanie ich podczas szkoleń i narad 
kadry instruktorskiej. 

na bieżąco brak kosztów Komenda Hufca 

    

 
 
 
 
PRZYJAZNA STRUKTURA 
 

Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania 
Czas 

wykonania 
Źródła finansowania 

zadania 
Odpowiedzialni 

12.Dobra Drużyna Diagnozowanie trudności, napotykanych przez drużynowych na bieżąco brak kosztów pwd. Marta Bakalarz 
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Pozyskanie osób do pełnienia funkcji drużynowych w 
środowiskach w których dawniej działały gromady i drużyny 
na terenie Powiatu Tureckiego. 

01-06/2016 bark kosztów 
hm. Franciszek Pyziak 
phm. Robert Chmielewski 

 
Monitorowanie jednostek gminnych gdzie nie ma drużyn 
harcerskich, rozmowy z wójtami, burmistrzami gmin, 
dyrektorami szkół. 
 

na bieżąco brak kosztów 
hm. Franciszek Pyziak 
phm. Robert Chmielewski 

 
13. Ciąg wychowawczy 

 
Uświadomienie drużynowym i zwiększenie liczby 
przechodzących zuchów i harcerzy do drużyn z wyższych 
metodyk. 
 

 
na bieżąco 

 
brak kosztów 

 
Komenda Hufca 
Zespół Programowy 

 
 

EWALUACJA PLANU 
OPERACYJNEGO 

Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania 
Czas 

wykonania 
Źródła finansowania 

zadania 
Odpowiedzialni 

 
Analiza planu operacyjnego pod kątem realizacji 
poszczególnych zapisów wynikających z planu . 
 

12/2016 brak kosztów Komenda Hufca 

 
Ankieta dla drużynowych i funkcyjnych hufca jako forma 
oceny realizacji planu operacyjnego. 
 

12/2016 brak kosztów Komenda Hufca 
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