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3. 

 

(por. § 3.1 Statutu ZHP) 

  

Strategia ZHP na lata 2018 – 2025, której celem jest realizacja Misji ZHP zakłada trzy 

główne obszary strategiczne: 

• Skuteczni wychowawczo, 

• Sprawni w działaniu, 

• Odpowiedzialni społeczne, 

zawierających cele, które opisują to, na czym ZHP musi się skupić w drodze 

do realizacji Wizji ZHP 2025. 

 

Strategia ZHP 2025 jest strategią całej organizacji. Oznacza to, że dla osiągnięcia 

Wizji ZHP 2025 niezbędne jest wdrażanie strategii przez komendy i zespoły 

instruktorskie na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej ZHP 

(ogólnopolskim, chorągwianym, hufcowym) oraz przez wszystkich instruktorów. 

Strategia to myślenie i działanie w perspektywie. Wizja ZHP 2025 pozwala 

zobaczyć przyszłość, w której chcielibyśmy się znaleźć, zaś odpowiednio dobrane 

cele strategiczne pokazują drogę, którą musi przebyć nasza organizacja. Strategia 

uwzględnia perspektywę długookresową, ale realizacja poszczególnych celów może 

być dzielona na etapy. 

Strategia ZHP 2025 to wybór tego, co najważniejsze dla spójności i rozwoju całego 

Związku Harcerstwa Polskiego. Jest swego rodzaju umową instruktorską, 

w której zgadzamy się na realizację wspólnych celów, ważnych dla wszystkich 

instruktorów razem oraz dla każdego z osobna. Wdrażając strategię, cała 

organizacja robi wyraźny krok w pożądanym i przemyślanym wcześniej kierunku. 

W harcerstwie, u którego podstaw leży dobrowolność i motywacja wewnętrzna, 

efektywność realizacji strategii uzależniona jest przede wszystkim od stopnia 

identyfikacji z nią każdego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

Przyjmując Strategię ZHP na lata 2018-2025 chcemy, aby stała się ona 

dokumentem: 

• Inspirującym pracę wszystkich harcerskich 

komend, zespołów oraz poszczególnych 

instruktorów. Cele zapisane w strategii 

oraz ich uszczegółowienie w postaci 

Planów taktycznych przyjmowanych 

w kolejnych okresach. 

• Spajającym pracę wszystkich szczebli 

struktury organizacyjnej. Zadaniem 

chorągwi będzie wspieranie realizacji strategii 

w hufcach, zaś zadaniem Głównej Kwatery ZHP 

wspieranie realizacji strategii w chorągwiach. 

• Kierunkującym pracę wszystkich harcerskich komend, zespołów 

oraz poszczególnych instruktorów. Strategia wskazuje to, co jest ważne 

i powinno być realizowane w pierwszej kolejności.  
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4. 

Zaufanie społeczne: Badania prowadzane przez CBOS pokazują, że zaufanie 

społeczne do harcerstwa od lat oscyluje w granicach ok. 80%. Niestety, jeżeli chodzi 

o harcerstwo oświęcimskie nie istnieją dokładne dane mówiące o przekonaniach 

mieszkańców Oświęcimia i okolic. Możemy przyjąć normy krajowe, żeby jednak 

ocenić Hufiec racjonalnie, należy spojrzeć z punktu widzenia oświęcimianina 

i instruktora harcerskiego działającego w Hufcu Oświęcim. W tworzeniu tej strategii 

zostały więc uwzględnione głosy instruktorów i instruktorek pragnących wpłynąć 

na jakość harcerskich działań w Oświęcimiu oraz na wizerunek Hufca w powiecie. 

W Hufcu ZHP Oświęcim funkcjonują 
podstawowe jednostki organizacyjne: 

- 4 gromady zuchowe, 

- 5 drużyn harcerskich, 

- 3 drużyny starszoharcerskie, 

- 2 drużyny wędrownicze. 

W Hufcu ZHP Oświęcim 
funkcjonują agendy: 

- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Stopni Instruktorskich, 

- Zespół Promocji i Informacji. 

Łącznie do podstawowych jednostek organizacyjnych hufca przynależy ok. 250 

dzieci i młodzieży – są to głównie osoby z miejscowości Oświęcim, Brzeszcze, 

Jawiszowice, Wola i okolic. Obszar działania hufca obejmuje więc Powiat 

Oświęcimski i to właśnie na nim skoncentrowane są podejmowane przez Komendę 

Hufca działania. Komenda hufca to zespół minimum trojga instruktorów 

harcerskich zarządzający terenową wspólnotą. 

Działania Hufca ograniczają się do pomocy Miastu Oświęcim oraz Brzeszcze 

podczas uroczystości państwowych. Jest to wsparcie urzędów poprzez stosunkowo 

niewielkie działania, takie jak np. rozdawanie przez harcerzy chorągiewek podczas 

świąt, pełnienie warty pod pomnikami upamiętniającymi historyczne wydarzenia, 

reprezentowanie ZHP podczas mszy świętych kościoła katolickiego. Z punktu 

widzenia wychowawczego są to działania sensowne i przynoszące lekcje 

dotyczące patriotycznych postaw, dbałości o ojczyznę i wspólnotę ludzi żyjących 

na danym terenie, uczące odpowiedzialności społecznej, czy rozwijające szeroko 

pojętą duchowość. Rozwijają jednak głownie najmłodszych uczestników działań, 

gdyż osoby będące w harcerstwie więcej niż dwa lub trzy lata nie doświadczają 

nowości – co roku spotykają się z bardzo podobnym doświadczeniem, przyjmują te 

same role podczas wydarzeń, choć mają potencjał, aby współtworzyć znacznie 

większe wydarzenia. Idąc tropem harcerskiego wychowania, jakim jest uczenie przez 

działanie i angażowanie najmłodszych w podejmowanie wyzwań na różnym poziomie 

struktur organizacyjnych Związku, można więc oczekiwać wydarzeń miejskich, które 

będą dla dzieci i młodzieży bardziej angażujące, a tym samym intensywniej 

pogłębiające zachodzący proces wychowawczy. 

Na zakończenie roku 2018, z okazji 11. listopada została zorganizowana gra miejska 

– czyli wyjątek od standardowego od lat udziału harcerzy w miejskich 

uroczystościach. Jej odbiorcami byli zarówno harcerze, jak i mieszkańcy miasta 

Oświęcim i okolic. Niosła wiele treści wychowawczych oraz korzyści 

wizerunkowych, a przede wszystkim realizowała cele statutowe ZHP. Zespół 

organizacyjny gry nie wykorzystał jednak w pełni potencjału harcerskiego systemu 

wychowawczego, choć wydarzenie odniosło ogromny sukces zmieniając obraz 

harcerstwa zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Organizacji. 

Działania podejmowane w powiecie oświęcimskim przez Komendę Hufca oraz 

wspólnotę instruktorską i wędrowników, a zarazem całą harcerską wspólnotę ZHP 

w Oświęcimiu są od lat niezmienne. Z czasem stały się monotonne oraz w oczach 

młodych instruktorów nieambitne i niewystarczające: nie odpowiadające na faktyczne 

potrzeby środowiska harcerskiego oraz mieszkańców powiatu 

W ramach powstającej strategii zostało wyznaczonych pięć obszarów 

obejmujących bazujących na strategii ZHP 2025 oraz powstającej strategii 

ZHP Chorągwi Krakowskiej 2025. Obszarami są: 

- Program i wsparcie metodyczne, 

- Pracę z kadrą i kształcenie, 

- Finanse i gospodarka majątkowa, 

- Zarządzanie i organizacja pracy, 

- Promocja, komunikacja i wizerunek.  
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1. NA POZIOMIE HUFCA 

1.1 PLANY PRACY 

a) Prawie wszystkie jednostki oddają plany pracy drużyny. Część 

jednostek nie robi jednak tego terminowo. 

b) Część drużynowych nie tworzy całościowej długoterminowej wizji 

swojej drużyny, planując pracę ze zbiórki na zbiórkę. 

c) Tworząc plany pracy nie wszyscy drużynowi rozpoczynają 

planowania od analizy i bazujących na niej celów wycho-

wawczych. 

d) Drużynowi chętnie korzystają z propozycji programowych 

Centralnego Banku Pomysłów i wykazują się kreatywnością 

w samodzielnym opracowywaniu programu zbiórek. 

e) Drużynowi nie mają świadomości, że z planem pracy należy 

pracować przez cały rok oraz że należy go podsumować. W Hufcu 

nie ma przestrzeni na regularną ewaluację i podsumowywanie 

planów pracy.  

f) Obóz nie jest traktowany jako forma podsumowania rocznej pracy 

drużyny. 

g) Plany pracy obozów są z roku na rok coraz bardziej udoskonalane. 

Widać chęć do organizacji obozów drużynami. Zajęcia podczas 

obozów przygotowywane przez drużynowych są na dobrym 

poziomie. 

h) Widoczna jest duża dysproporcja w uczestnictwie drużyn 

w wydarzeniach chorągwianych i ogólnopolskich. Część drużyn 

chętnie i często uczestniczy organizowanych imprezach chorą-

gwianych, część drużyn nie uwzględnia ich przy planowaniu 

swojej pracy. 

1.2. PRACA Z BOHATEREM HUFCA 

Hufiec od września 2018 r. realizuje Kampanię Bohater, w którą 

zaangażowane są wszystkie jednostki Hufca. Kampania ma duży 

potencjał. O pracę z bohaterem może być opartych w przyszłości 

wiele działań programowych w Hufcu. 

1.3. WYDARZENIA NA SZCZEBLU HUFCA  

Oferta wydarzeń hufcowych jest bardzo uboga, wydarzenia na 

szczeblu Hufca odbywają się nieregularnie. W ubiegłych latach 

odbywał się Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej oraz Gra Miejsca dla 

mieszkańców Oświęcimia. 

1.4. SŁUŻBA 

a) Jednokrotnie zorganizowana została Gra Miejska z okazji 100-

lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

b) Na poziomie hufca służba nie wydarza się. 

2. NA POZIOMIE JEDNOSTEK 

2.1. METODA HARCERSKA I METODYKI GRUP WIEKOWYCH 

a) Istnieje widoczna dysproporcja pomiędzy drużynowymi 

w stosowaniu metody harcerskiej w pracy z jednostką. 

b) Praca z indywidualnością w drużynach nie jest satysfakcjonująca. 

c) Część drużyn nie pracuje systemem zastępowych. Koniczne jest 

zbudowanie świadomości prawnej na temat działania z tym 

elementem metody harcerskiej. 

d) W drużynach, które pracują systemem zastępowych przykładana 

jest zbyt mała waga do samodzielności i odpowiedzialności 

zastępowych i zastępów. 

e) Działalność drużyn z instrumentami metodycznymi nie jest 

satysfakcjonująca. Gromady zuchowe zaczynają pracować 
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z gwiazdkami zuchowymi i sprawnościami indywidual-

nymi. W drużynach harcerskich pracuje się ze sprawnościami 

głównie podczas obozów harcerskich. Zbyt mała waga 

przywiązywana jest do pracy ze stopniami. Drużyny starszo-

harcerskie i wędrownicze pracują ze stopniami, praca ze 

sprawnościami, projektami starszoharcerskimi i znakami służb 

jest zaniedbywana.  

f) Praca drużyn z przeżyciowością nie jest satysfakcjonująca. 

g) Gromady pracują z prawem i obietnicą zuchową, drużyny pracują 

z prawem i przyrzeczeniem harcerskim podczas zbiórek. 

h) W funkcjonowanie drużyn wędrowniczych wpleciona jest 

symbolika wędrowniczej watry, a także kodeks i dewiza wędro-

wnicza. Pomimo tego, że drużyny wędrownicze znają treść 

kodeksu i dewizy w większości nieświadomie lub wcale nie 

pracuje ze służbą. 

2.2. SŁUŻBA  

a) Jednostki regularnie pełnią warty honorowe podczas obchodów 

Odzyskania Niepodległości i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

w Oświęcimiu i Brzeszczach. Ponadto jednostki wchodzące 

w skład Związku Drużyn w Brzeszczach pełnią również warty 

honorowe podczas rocznic upamiętniających transporty 

i wyzwolenie podobozów KL Auschwitz Birkenau - Budy 

i Jawischowitz. 

b) Drużyny nie pracują ze stałą regularną służbą. Tylko jedna 

drużyna pełni służbę regularnie. Większość drużynowych nie ma 

świadomości, że służba powinna być stałym elementem pracy 

drużyny oraz że może mieć taką samą wartość wychowawczą jak 

organizacja zbiórki. Świadomość wychowawczej roli służby 

w harcerstwie często jednak nie przekłada się na jej realizację. 

Drużynowi nie wiedzą też w jaki sposób jej szukać i jak oprzeć 

o nią działania drużyny. 

2.3. OBRZĘDOWOŚĆ 

Drużyny posiadają swoją obrzędowość. Drużynowi nie mają 

potrzeby ubogacenia obrzędowości jednostki. Może to skutkować 

małym poczuciem przynależności do jednostki i utożsamianiem się 

z nią. 

1. NA POZIOMIE HUFCA  

1.1. STRUKTURA  

Chcemy:  

Aby w Hufcu zbudowany został Zespół Programowy, w którego skład 

będą wchodzili przeszkoleni metodycznie specjaliści metodyk grup 

wiekowych.  

Priorytety:  

Zbudowanie Zespołu Programowego, którego praca koordynowana 

będzie przez Z-cę Komendanta Hufca ds. Programowych. Zespół 

programowy będzie pracować nad organizacją wydarzeń w hufcu 

i wsparciem programowo-metodycznym drużynowych. 

1.2. PLANY PRACY 

Chcemy: 

a) Zwiększyć świadomość drużynowych hufca na temat znaczenia 

planu pracy w działalności drużyny. 

b) Poprawić umiejętności świadomego planowania wśród 

drużynowych. 
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c) Zachęcić drużynowych do uczestnictwa w wydarzeniach 

chorągwianych i ogólnopolskich. 

Priorytety: 

a) Terminowo oddawane plany pracy wszystkich jednostek będą 

sprawdzane przez członków Zespołu Programowego, a następnie 

zatwierdzane przez Komendę Hufca. 

b) Drużynowy będzie potrafił na podstawie wizji drużyny oraz 

indywidualnej analizy członków jednostki sformułować cele 

wychowawcze, a następnie stworzyć dobry plan pracy drużyny, 

z którym będzie pracować przez cały rok. 

c) Obóz będzie podsumowaniem rocznej pracy drużyny. 

d) W Hufcu odbywa się ewaluacja i podsumowywanie planów pracy 

drużyn. 

1.3. PRACA Z BOHAREREM HUFCA 

Chcemy: 

Aby bohater hufca był żywą postacią w pracy śródrocznej hufca 

i jego jednostek  

Priorytety:  

Zespół Programowy będzie regularnie organizował formy pracy 

związane z Bohaterem Hufca. 

1.4. WYDARZENIA NA SZCZEBLU HUFCA  

Chcemy:   

a) Aby wydarzania w Hufcu opowiadały na bieżące potrzeby 

drużyny.  

b) Hufiec był dla drużynowych miejscem wsparcia i inspiracji 

programowo-metodycznych. 

Priorytety:  

a) Zespół programowy zorganizuje minimum jedno wydarzenie na 

szczeblu Hufca, wynikające z potrzeb drużyn. 

b) Harmonogram wydarzeń rocznej pracy Hufca wynikał będzie 

z potrzeb drużyn i będzie publikowany z wyprzedzeniem tak aby 

drużynowi mogli go uwzględnić w planowaniu pracy swoich 

jednostek. 

1.5. SŁUŻBA 

Chcemy:  

a) Inspirować drużyny i pomagać im w znajdywaniu miejsc do 

pełnienia służby. 

b) Udoskonalić współpracę z Miastem Oświęcim i Gminą Brzeszcze. 

c) Rozpocząć współpracę z Muzeum Auschwitz oraz pobliskimi 

miejscami kultury i pamięci. 

Priorytety: 

a) Hufiec stworzy przestrzeń wymiany doświadczeń i zdobywania 

informacji na temat służby. 

b) Hufiec będzie współpracował z miastem Oświęcim i Gminą 

Brzeszcze pełniąc służbę na rzecz lokalnej społeczności poprzez 

organizację gier terenowych i innych form anga-żujących 

mieszkańców powiatu. 

2. POZIOM JEDNOSTEK  

2.1. METODA HARCERSKA I METODYKI GRUP WIEKOWYCH 

Chcemy:  

a) Aby drużynowi świadomie stosowali w pracy wychowawczej 

metodę harcerską. 

b) Drużynowi stosowali instrumenty metodyczne odpowiednie do 

metodyki, w której działają. 
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Priorytety: 

a) Zorganizowanie form angażujących do pracy zastępowych, które 

wzmocnią ich odpowiedzialność i samodzielność. 

b) Wsparcie drużynowych w zakresie pracy z Radą Drużyny.  

c) Organizacja warsztatów metodycznych wspierających druży-

nowych w rozwijaniu swoich kompetencji i stwarzających 

przestrzeń do wymiany doświadczeń. 

2.2. SŁUŻBA 

Chcemy: 

Pokazać drużynowym czym jest dobra służba, jaką wartość 

wychowawczą niesie oraz zbudować w nich potrzebę pełnienia 

służby z ich jednostką. 

Priorytety: 

Każda drużyna będzie pełniła regularną służbę na rzecz lokalnej 

społeczności lub w innym odpowiadającym jej obszarze. 

2.3. OBRZĘDOWOŚĆ 

Chcemy: 

a) Zbudować w drużynowych świadomość wartości jaką niesie 

obrzędowość w pracy z drużyną. 

b) Aby drużynowi potrafili zbudować obrzędowość w swojej 

jednostce. 

c) Żeby obrzędowość była istotną składową przeżyciowości w gro-

madzie lub drużynie. 

Priorytety: 

Każda drużyna będzie posiadała rozbudowaną obrzędowość 

drużyny, która będzie żywym elementem jej pracy.  
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1. PRACA Z KADRĄ 

a) Wśród kadry rośnie świadomość wychowawczej roli podejmo-

wanych przez nich działań. 

b) Metoda harcerska i System Pracy z Kadrą nie są stosowane w pracy 

z instruktorami. 

c) Nie są jasno określone podziały obowiązków - nie istnieją opisy 

funkcji.  

d) Nie funkcjonuje sprawny system motywacji kadry. Funkcyjnych 

częściej się karci niż nagradza. Działania kadry często wynikają 

jedynie z poczucia obowiązku. 

e) W pracy z kadrą funkcjonuje niepoprawne udzielanie informacji 

zwrotnej, brak skutecznej ewaluacji i komunikacji z kadrą. 

f) W hufcu nie istnieje przestrzeń do wymiany doświadczeń na temat 

całorocznej pracy jednostek. 

g) Istnieje przeświadczenie, że praca nad umiejętnościami i wiedzą 

jest ważniejsza, niż kształtowanie postaw.  

h) Istnieje dysproporcja w poziomie wychowywania następcy 

pomiędzy jednostkami. 

i) Część drużynowych pełni swoją funkcję zdecydowanie zbyt krótko, 

co wpływa na jakość funkcjonowania drużyny. 

j) Odprawy kadry hufca nie odbywają się regularnie, a ich forma nie 

jest atrakcyjna dla funkcyjnych. 

k) Nie ma pola do rozwoju dla instruktorów niepełniących funkcji 

drużynowego czy przybocznego, za wyjątkiem ZPiI. 

2. KSZTAŁCENIE KADRY 

a) Coraz więcej osób otwiera próby na stopnie instruktorskie 

i uczestniczy w kursach instruktorskich i metodycznych, jednak 

część funkcyjnych pełni swoją rolę bez przeszkolenia. 

b) Wielu wędrowników uczestniczyło w Wędrowniczym Kursie 

Pierwszej Pomocy. 

c) Na poziomie hufca odbył się kurs przewodnikowski i kurs zastę-

powych.  

d) W hufcu brakuje doświadczonych instruktorów, szczególnie 

posiadających stopień harcmistrza.  

e) W minionych latach odbywały się warsztaty doszkalające dla 

kadry, jednak liczba wydarzeń oraz chętnych do uczestniczenia 

w nich nie była zadowalająca.  

f) Hufiec nie współpracuje ze specjalistami, którzy mogliby 

uatrakcyjnić pracę z kadrą.  

g) Spotkania Komisji Stopni Instruktorskich są na wysokim poziomie 

merytorycznym, co skutkuje poprawą jakości prób instru-

ktorskich.   

h) Komisja Stopni Instruktorskich nie jest aktywna w życiu hufca, 

co skutkuje wzrostem obaw przed otwarciem stopni. 

i) Niewielu instruktorów jest uprawnionych do pełnienia roli 

opiekuna prób instruktorskich. 

j) Instruktorzy nie zdobywają Odznak Kadry Kształcącej czy 

Odznak Kadry Programowej. 
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1. PRACA Z KADRĄ 

Chcemy:  

a) Aby osoby pracujące z kadrą świadomie stosowały System Pracy 

z Kadrą i metodę harcerską. 

b) Aby został opracowany pomysł na zaangażowanie seniorów 

i starszyzny harcerskiej w działalność hufca. 

Priorytety: 

a) Powstaną opisy funkcji instruktorskich. 

b) Opracowany i wdrożony zostanie system motywacji kadry. 

c) Działania kadry będą na bieżąco ewaluowane, a każdy 

z funkcyjnych nauczy się świadomie korzystać z metod ewaluacji. 

d) Odprawy dla kadry będą regularne, atrakcyjne i będą zawierać 

w sobie formy kształceniowe. 

e) Osoby pracujące z kadrą skupią się na kształtowaniu postaw 

poprzez pracę ze stopniami harcerskimi i instruktorskimi. 

f) Pola służby będą na bieżąco gospodarowane i dostosowywane do 

potrzeb instruktorów. 

2. KSZTAŁCENIE KADRY 

Chcemy: 

a) Żeby każdy był przeszkolony do pełnienia swojej funkcji. 

b) By regularnie odbywały się formy doszkalające i odpowiadające na 

potrzeby środowiska. 

c) Aby Komisja Stopni Instruktorskich aktywnie uczestniczyła w życiu 

hufca i dbała o swój rozwój. 

d) Żeby członkowie Komendy Hufca podnosili swoje kompetencje, 

dając tym samym osobisty przykład pracy nad sobą. 

Priorytety: 

a) Zostaną zorganizowane kursy instruktorskie i metodyczne. 

b) Będą organizowane systematyczne warsztaty i inne formy 

doszkalające. 

c) W kształceniu kadra będzie korzystać z doświadczenia specjalistów 

z różnych dziedzin. 

d) Kadra będzie wspierana finansowo w udziale w formach 

kształceniowych. 
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a) Finanse są działem niezrozumianym i nieprzejrzystym dla kadry hufca. 

b) Hufiec dofinansowuje kadrę w kwestii wyjazdów na kursy i warsztaty 

doszkalające. Ten system nie jest publicznie dostępny, co skutkuje 

brakiem świadomości kadry w uzyskaniu dofinansowania 

i niejednolitym podziale środków. 

c) Jednostki nie mają wsparcia w hufcu w kwestii organizacji zbiórek 

publicznych. 

d) Hufiec posiada swoją własną bazę obozową w Juszczynie. Niestety 

brakuje osoby, która byłaby odpowiedzialna za jej funkcjonowanie. 

Niejasna jest sytuacja dzierżawy terenu, na którym znajduje się baza. 

Hufiec posiada dużo sprzętu obozowego. 

e) Hufiec korzysta z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji 

Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, który pozwala na 

doposażenie pomieszczeń hufca, urozmaicenie programu oraz 

wsparcie w kwestii kształcenia. 

f) Część jednostek ma zaległości w opłacaniu składek. 

Chcemy: 

a) Gospodarka finansowa była przejrzysta dla wszystkich instruktorów 

i członków kadry. 

b) By hufiec był wsparciem finansowym dla kadry w kwestii szkoleń. 

c) Stworzyć możliwość przeprowadzania akcji zarobkowych i zbiórek 

publicznych jednostkom. 

d) Doszkolić kadrę w zakresie wiążących się z powyższym aspektów 

prawnych i wychowawczych. 

e) Aby sytuacja bazy obozowej została wyjaśniona i prace nad nią 

pokierowane zostały w taki sposób, aby to miejsce sprzyjało 

środowisku do organizacji różnych form wyjazdowych. 

f) Żeby hufiec posiadał majątek i sprzęt odpowiadający na potrzeby 

jednostek i służący do realizacji celów wychowawczych. 

Priorytety:  

a) Kadra hufca będzie na bieżąco doszkalana w obszarze finansów. 

b) Opracowane zostaną zasady wsparcia finansowego kadry do udziału 

w szkoleniach. 

c) Zostaną podjęte kroki do wyklarowania sytuacji dotyczącej Bazy 

Obozowej w Juszczynie. W zależności od rezultatów zostaną 

zastosowane odpowiednie działania. 

d) Kadra jednostek będzie wspierana w organizacji zbiórek 

publicznych. 

e) Hufiec pozyska partnerów i sponsorów na bieżącą działalność 

środowiska. 

f) Każdy drużynowy będzie wspierany w kwestii gospodarowania 

środkami finansowymi. 

g) Zostanie opracowany sposób finansowania działalności zespołów 

i agend hufcowych. 
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1. ORGANIZACJA 

a) Drużyny nie organizują przedsięwzięć na zewnątrz organizacji, nie 

pozyskują partnerów. 

b) Na obchodach świąt narodowych pełnione są warty honorowe oraz 

pomoc w ich organizacji, ale nie wystawiany jest poczet 

sztandarowy hufca. 

2. BIURO 

a) Są opracowane niektóre dokumenty (karta biwaku, deklaracje 

i zgody na członkostwo w ZHP). 

b) Większość kadry posiada maila w domenie ZHP. 

c) Narzędzie Office 365 nie jest popularne wśród kadry. 

d) Rozkazy komendanta hufca, uchwały i decyzje komendy oraz inne 

dokumenty hufcowe nie są publikowane na stronie hufca. 

e) Kadra nie jest przeszkolona w zakresie ochrony danych osobowych.  

f) Nie wszystkie dokumenty są oddawane do hufca, zbierane 

i archiwizowane. 

g) Brak uporządkowania dokumentacji związanej z finasowaniem 

z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich 

i Skautowych na lata 2018-2030. 

h) Nie każdy drużynowy potrafi obsługiwać Ewidencję ZHP. Dane 

w systemie nie są uzupełniane na bieżąco. 

3. ADMINISTRACJA 

a) W harcówkach i pomieszczeniach hufca panuje nieporządek. 

b) Brak odpowiedniego wyposażenia w harcówkach – skrzyń, szafek, 

przestrzeni dla jednostek. 

c) Brak pełnej ewidencji sprzętu hufca i jednostek. 

d) Kadra nie ma świadomości z jakiego sprzętu hufca może korzystać 

w pracy w drużynie. 

e) Nieznana jest sytuacja Bazy Obozowej w Juszczynie  

f) Brakuje osoby odpowiedzialnej za sprzęt i majątek (kwatermistrza).  

1. ORGANIZACJA 

Chcemy: 

a) Pomóc jednostkom w podejmowaniu, realizacji i ewaluacji 

wyzwań organizacyjnych (pozyskiwanie partnerów, kontakty 

z miastem, gminą i szkołami). 

b) Aby nasze działania były postrzegane jako profesjonalne 

i przemyślane.  

Priorytety: 

a) Członkowie komendy będą pełnić dyżury w hufcu, aby dać 

przestrzeń do spotkania z kadrą, rodzicami i partnerami. 

b) Powstanie patrol sztandarowy hufca, który będzie obecny na 

uroczystościach w mieście i ważnych dla hufca momentach. 

c) Zostanie poprawiona jakość dokumentacji, wizerunek hufca 

i poziom działań podejmowanych przez drużyny i hufiec. 

2. BIURO 

Chcemy: 

a) Aby Office 365 był podstawowym narzędziem pracy z doku-

mentacją dla kadry jednostek i hufca.  

b) Zminimalizować oraz ujednolicić dokumentację poprzez 

stworzenie wzorów oraz bazy do jej czerpania i przetrzymywania. 

c) Zwiększyć odpowiedzialność i świadomość instruktorów hufca na 

temat powstających i obowiązujących w ich pracy dokumentów. 
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d) Aby każdy funkcyjny w hufcu był przeszkolony i przestrzegał 

RODO. 

Priorytety: 

a) Doprowadzić do stanu, kiedy cała kadra hufca będzie posiadała 

konto w domenie ZHP oraz będzie umiała korzystać z narzędzi 

Office 365. 

b) Niezbędne dokumenty będą dostępne i na bieżąco udostępniane 

na stronie hufca. 

c) Każdy drużynowy będzie miał dostęp do sytemu Ewidencja ZHP 

i potrafił z niej korzystać. 

d) Hufiec wyposaży drużynowych i kadrę w szablony oraz wzory 

potrzebnych dokumentów. 

e) Dokumentacja będzie na bieżąco zbierana i archiwizowana w biu-

rze hufca. 

f) Dane kadry i instruktorów hufca będą zebrane w jednym miejscu, 

co ułatwi z nimi kontakt. 

3. ADMINISTRACJA 

Chcemy: 

a) Gospodarować majątkiem tak, aby wspierać działania statutowe 

ZHP. 

b) Wesprzeć jednostki hufca w tworzeniu przestrzeni fizycznej do 

działania jednostek odpowiadającej na ich potrzeby. 

c) Wzbudzić w kadrze oraz członkach drużyn poczucie odpowie-

dzialności za sprzęt jednostek i hufca. 

Priorytety: 

a) Harcówki jednostek zostaną wyposażone w odpowiednie umeblo-

wanie i sprzęt. 

b) Powołany zostanie zespół kwatermistrzowski odpowiadający za 

majątek hufca. 

c) Zewidencjonowany zostanie sprzęt hufca i jednostek. Będzie on 

dostępny dla kadry jednostek, aby mogły one z niego korzystać. 

d) Pozyskane zostaną nowe pomieszczenia do przeprowadzania 

zbiórek. W przypadku posiadanych przestrzeni zostanie pole-

pszony ich stan. 

e) Zostanie wyznaczony wiążący grafik sprzątania pomieszczeń 

hufca. 
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a) Hufiec miernie współpracuje z sojusznikami oraz nie pozyskuje 

nowych. 

b) Członkowie zespołu promocji są przygotowani do pełnionych 

funkcji oraz doskonalą się w tych dziedzinach. 

c) Konta hufca i jednostek w serwisie Instagram nie jest prowadzone 

regularnie – nie jest wykorzystany potencjał, jaki ma ten kanał do 

komunikacji z młodzieżą. 

d) Strona hufca nie jest przejrzysta dla użytkowników. Jest uaktualniana 

spontanicznie. 

e) Profil Hufca na Facebooku jest prowadzony bardzo dobrze. Dodawane 

są tam regularnie treści. Profile jednostek są prowadzone w różnym 

stopniu – w większości jednak prowadzona narracja i poziom treści 

jest dobry. 

f) W hufcu nie funkcjonuje schemat komunikacji wewnętrznej 

i zewnętrznej. 

g) Zespół Promocji i Informacji szybko reaguje na błędy pojawiające się 

w komunikacji zewnętrznej jednostek hufca. 

h) Kadra nie jest świadoma treści zawartych w Katalogu Identyfikacji 

Wizualnej ZHP ani modelu marki ZHP – co może być powodem błędów 

w komunikacji. 

i) W serwisie Facebook istnieje grupa kadry hufca, jej możliwości nie są 

wykorzystywane. Facebook nie jest modelowym narzędziem pracy 

w ZHP, jest nim Office 365. 

j) Stan umundurowania w jednostkach stale się poprawia, co pozytywnie 

wpływa na wizerunek harcerstwa w środowisku lokalnym. Natomiast 

w okresie wiosenno-letnim zaniedbywane jest noszenie jednolitego 

umundurowania w jednostkach (brak mundurów, koszulek drużyn, 

chust środowisk). 

k) Nie istnieje bank zdjęć harcerzy z Hufca ZHP Oświęcim. W rezultacie 

w promocji hufca na zewnątrz organizacji występują zdjęcia członków 

ZHP spoza środowiska. 

l) W przestrzeni miejskiej nie wiszą informacje dotyczące harcerstwa 

i możliwości wstąpienia do ZHP. 

m) Osoby spoza ZHP nie mają świadomości wychowawczej roli harcerstwa 

– wynika to ze stereotypów na temat ruchu w otoczeniu. 

n) Nigdy nie zostały przeprowadzone badania dotyczące opinii publicznej 

na temat harcerstwa w Oświęcimiu i okolicach. 

o) Kadra hufca ma wysoką świadomość tego, że indywidualny przykład 

instruktora harcerskiego wpływa bezpośrednio na wizerunek 

harcerstwa w społeczeństwie. 

Chcemy: 

a) Aby funkcyjni jednostek wpajali członkom drużyn, że ich postawa 

poza zbiórkami harcerskimi również oddziałuje na obraz harcerstwa. 

b) Żeby kadra hufca była świadoma, że poziom jej działań pod kątem 

wykorzystania metody harcerskiej, organizacji, tworzonego 

programu bezpośrednio wpłynie na odbiór harcerstwa w przestrzeni 

publicznej. 

c) By komunikacja i praca wewnętrzna oparta była o narzędzia 

Office 365. 

d) Aby powstał bank lub galeria zdjęć harcerzy z Hufca ZHP Oświęcim. 

e) By powstał schemat komunikacji wewnętrznej opierający się na 

konkretnych narzędziach – jednolity dla całej kadry hufca. 
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f) Żeby hufiec pozyskiwał w sposób profesjonalny nowych sojuszników, 

a współpraca z nimi opierała się o ideały harcerskie, które będą jasno 

komunikowane. 

g) By ZHP na terenie działania Hufca ZHP Oświęcim był postrzegany 

jako organizacja pozarządowa, której misją jest wychowanie 

młodego człowieka. 

h) Żeby hufiec był obecny w przestrzeni publicznej – pod kątem 

organizacji harcerskiego programu w otoczeniu oraz innych form 

promocji. 

Priorytety: 

a) Zostaną przeprowadzone warsztaty z pracy w Office 365 potrzebnej 

w hufcu. Funkcyjni hufca będą stale wspierani w korzystaniu 

z pakietu tych narzędzi. 

b) Podczas działań harcerskich najważniejszymi będą cele 

wychowawcze, co będzie odpowiednio komunikowane zarówno do 

wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. 

c) Komunikacja marki, jaką jest Hufiec ZHP Oświęcim będzie oparta 

o autorskie fotografie, grafiki i teksty. 

d) Opracowany zostanie schemat komunikacji wewnętrznej (dla 

harcerzy, kadry ZHP) i zewnętrznej (dla rodziców, sojuszników itp.) 

e) Media Hufca będą prowadzone profesjonalnie, regularnie 

i odpowiednio do standardów określonych w dokumencie Model 

Marki ZHP. 


