PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013
CHORĄGIEW KRAKOWSKA
Nazwa zadania operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia realizacji
zadania

Czas wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Osoba odpowiedzialna
za realizację

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY
Hm. Anna Nowak
Organizacja kursu dla namiestników i osób
pracujących z programem w hufcach

Przeszkolenie min 1 osoby z każdego hufca
odpowiedzialnej za program

grudzień 2013

wpłaty
hm. Anna Nowak HR –
uczestników kursu Członek Komendy

Organizacja przez referaty warsztatów
metodycznych oraz poradnictwa dla kadry
programowej hufców

Organizacja min. 1 warsztatów dla
namiestników i programowców hufców
Organizacja regularnych dyżurów
metodyczno - programowych
Stworzenie Referatu Starszoharcerskiego
oraz powołanie zespołu składającego się
z instruktorów z różnych hufców
Opracowanie przez referaty metodyczne
propozycji programowej na rok 2013/2014

listopad 2013

wpłaty
hm. Anna Nowak HR –
uczestników kursu Członek Komendy

czerwiec 2013

nie dotyczy

hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy

kwiecień 2013

nie dotyczy

hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy

Stworzenie Referatu Starszoharcerskiego
Chorągwi
Opracowanie propozycji programowej
chorągwi
Zwiększenie świadomości roli namiestnictw
wśród członków komend hufców

Organizacja spotkania warsztatowego dla
listopad 2013
komend hufców w którym weźmie udział min
po 1 osobie z każdego hufca

środki własne

hm. Andrzej Grabowski

Standaryzacja planowania pracy agend
chorągwianych

Opracowanie standardów planów
i sprawozdań agend chorągwianych

nie dotyczy

hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy

czerwiec 2013
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Stworzenie kalendarza imprez
programowych chorągwi

Stworzenie elektronicznego kalendarza
imprez chorągwianych i hufcowych na cały
rok harcerski, kalendarz będzie dostępny na
stronie internetowej chorągwi

czerwiec 2013

nie dotyczy

hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy

Opracowanie zasad organizacji i promocji
działań programowych chorągwi

Opracowanie zasad organizacji i promocji
imprez programowych.

kwiecień 2013

nie dotyczy

Przeszkolenie szefów agend chorągwianych
do pełnienia funkcji

Organizacja spotkania z przedstawicielami
wszystkich agend chorągwianych z
zespołem promocji chorągwi

listopad 2013

środki własne

hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy
phm. Piotr Salwiński HO –
Szef CHZP
hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy

Organizacja atrakcyjnych form
programowych chorągwi mających na celu
wzbogacenie programu drużyn

Organizacja gier z okazji Święta Chorągwi
w których weźmie udział min 500 osób

marzec 2013

wpłaty własne
uczestników

hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy
Kierownicy Referatów

Organizacja Skaut Cup –
międzynarodowego turnieju piłkarskiego

maj 2013

wpłaty własne
uczestników

hm. Jarosław Porański HR

Organizacja Harcerskiej Rewolucji
Muzycznej w której weźmie udział min 10
zespołów

czerwiec 2013

wpłaty własne
uczestników

hm. Mariusz Siudek – z-ca
Komendanta Chorągwi

Organizacja Wędrowniczej Watry
W której weźmie udział min 40% drużyn
wędrowniczych chorągwi

sierpień 2013

wpłaty własne
uczestników

phm. Kinga Delimata HO
Referat Wędrowniczy
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PROSTA DOKUMENTACJA E-ZHP
Hm. Paweł Grabka
Stworzenie bazy dokumentów formalnych
niezbędnych w działalności harcerskich
jednostek (w tym m.in. instrukcji,
regulaminów, wzorów dokumentacji
HAL/HAZ, wzory wniosków itp.).

Utworzenie aktualnej bazy dokumentów
na stronie internetowej w domenie
krakowska.zhp.pl

listopad 2013

nie dotyczy

phm. Karolina Kuczyńska –
Świąder – szef biura KCH

Utworzenie Biuletynu Informacji Harcerskich
- chorągwianego publikatora
elektronicznego.

Utworzenie elektronicznej platformy BIH

grudzień 2013

środki własne
chorągwi oraz
grant z Funduszu
Szwajcarskiego

hm. Marek Stec - szef
zespołu BIH

Newsletter "Komunikaty ZHP Chorągwi
Krakowskiej" - elektroniczny biuletyn
zawierający informacje przekazywane na
odprawach komendantów hufców i kadry
chorągwi

1.
Opracowanie elektronicznego newslettera
zawierającego komunikaty przekazywane
komendantom hufców podczas odprawy
komendantów

maj 2013

nie dotyczy

phm. Karolina Kuczyńska –
Świąder – szef biura KCH

2.
Publikacja (wysyłka e-mailowa do władz
hufców i władz chorągwi) każdorazowo po
odprawie komendantów hufców i kadry
chorągwi w terminie do 7 dni od
daty odprawy
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Wprowadzenie obowiązku publikacji
wszelkich dokumentów na stronie
internetowej krakowska.zhp.pl w formie
plików PDF.

1.
Podjęcie uchwały komendy chorągwi
zobowiązującej wszystkie agendy chorągwi
oraz pozostałe władze chorągwi do
przedkładania dokumentów publikowanych
na stronie krakowska.zhp.pl w formie plików
PDF.

kwiecień – grudzień 2013

nie dotyczy

phm. Karolina Kuczyńska –
Świąder – szef biura KCH

2.
Publikacja wszystkich dokumentów
(w szczególności rozkazów komendanta
chorągwi; decyzji komendanta i skarbnika
chorągwi; uchwał komendy chorągwi, rady
chorągwi, komisji rewizyjnej chorągwi i sądu
harcerskiego chorągwi) w formie plików w
formacie PDF.

MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY
Hm. Mariusz Siudek
Zwiększenie jakości pracy Komisji Stopni
Instruktorskich w hufcach.

Przeszkolenie do pełnienia funkcji członków
KSI minimum. 36 instruktorów

Opracowanie i wdrożenie ankiety
pokazującej pracę Komisji Stopni
Instruktorskich w hufcach.

Opracowanie ankiety; ankietę wypełni
kwiecień 2013
minimum 100 osób; ewaluacja ankiety i
przesłanie jej wyników do przewodniczących
hufcowych KSI

listopad 2013
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wpłaty
hm. Anna Nowak HR –
uczestników kursu Członek Komendy
dla członków KSI hm. Andrzej Grabowski szef CHZKK
środki własne

hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy
hm. Andrzej Grabowski –
szef CHZKK

Stworzenie warunków do wymiany
doświadczeń wśród instruktorów pełniących
funkcje instruktorskie w hufcach i agendach
chorągwi.
Organizacja seminarium dla kadry
instruktorskiej poszukującej pracy

Uczestnicy po minimum 1 uczestniku z
każdego hufca i agendy chorągwi w
spotkaniu integracyjnym APSIK

październik 2013

środki własne

hm. Mariusz Siudek – z-ca
Komendanta Chorągwi

Organizacja seminarium w którym weźmie
min. 20 uczestników

luty 2013

wpłaty
uczestników
seminarium

hm. Andrzej Grabowski –
szef CHZKK

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
kadry kształcącej chorągwi

Organizacja dwóch spotkań dla Kadry
kształcącej chorągwi. W każdym ze spotkań
weźmie udział min 15 uczestników

czerwiec 2013

środki własne

hm. Andrzej Grabowski szef CHZKK

JAWNOŚĆ I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW
Hm. Rafał Wąsik
Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla
skarbników, finansistów hufców.

Minimum 70% skarbników lub osób
kwiecień 2013, listopad
rozliczających finanse hufców weźmie udział 2013
w szkoleniach
i warsztatach.

środki własne

hm. Rafał Wąsik – Skarbnik
Chorągwi
Główny Księgowy Chorągwi

Przeprowadzenie szkolenia dla
komendantów i kwatermistrzów obozów w
zakresie finansów obozów.

Minimum 30 osób weźmie udział w
szkoleniu.

kwiecień 2013

środki własne

hm. Rafał Wąsik – Skarbnik
Chorągwi
Główny Księgowy Chorągwi

Prowadzenie poradnictwa w zakresie
finansowym oraz bieżący monitoring
finansowy.

Poprawienie jakości gospodarki finansowej
oraz jakości sporządzanych dokumentów.

kwiecień - grudzień 2013

środki własne

hm. Rafał Wąsik – skarbnik
chorągwi
Główny Księgowy Chorągwi
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Prowadzenie biblioteczki z materiałami
finansowymi.

Bieżące uzupełnianie materiałów oraz
umożliwienie korzystania z materiałów
osobom zainteresowanym.

kwiecień - grudzień 2013

środki własne

hm. Rafał Wąsik – Skarbnik
Chorągwi
Główny Księgowy Chorągwi

Monitorowanie systematyczne opłacalności
składek członkowskich.

100% składek wpłynie z hufców do
chorągwi, 100% składek przekazanych do
GK ZHP.

kwiecień - grudzień 2013

środki własne

hm. Rafał Wąsik – Skarbnik
Chorągwi
Główny Księgowy Chorągwi

środki własne

phm. Piotr Salwiński HO –
szef CHZP

nie dotyczy

phm. Piotr Salwiński HO –
szef CHZP

PRZYJAZNA STRUKTURA
Hm. Artur Walkowiak
Stworzenie oraz wdrożenie jednolitego i
1.
spójnego brandu Chorągwi Krakowskiej ZHP Zaprojektowanie nowego Logo Chorągwi
zgodnego z identyfikacją wizualną ZHP
2.
Stworzenie nowej bardziej czytelnej
i przyjaznej strony internetowej chorągwi
Usprawnienie wewnętrznej komunikacji i
3.
promocji wydarzeń wśród harcerzy i
Wprowadzenie, opracowanie
instruktorów Chorągwi Krakowskiej ZHP
i rozpowszechnienie na stronie chorągwi
zasad działalności terenowych
korespondentów zespołu promocji .
4.
Stworzenie blogowej gazety The Scout
Times
5.
Systematyczna działalność telewizji
chorągwianej Po Prostu TV – 1 odcinek w
miesiącu
6.
Prowadzenie oraz koordynacja profili na

wrzesień 2013
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Facebooku Chorągwi
Przygotowanie procedur promocji imprez
w chorągwi Krakowskiej

Procedury zostaną opublikowane na stronie
internetowej chorągwi oraz przesłane do
wszystkich hufców i agend chorągwianych.

czerwiec 2013

nie dotyczy

phm. Piotr Salwiński HO –
szef CHZP

Organizacja warsztatów PR

Warsztaty zostaną zorganizowane i weźmie
w nich udział min. 50% przedstawicieli
hufców.

pażdziernik2013

środki własne

Poprawa systemu przepływu informacji
kanałem elektronicznym

1.
Stworzenie "instrukcji kancelaryjnej dla
korespondencji elektronicznej" opisującej
m.in.: - zasady odpowiedzi na
maile(terminy), - przechowywanie
korespondencji mailowej, - potwierdzenia
odebrania i skierowania maila - do
właściwej agendy/osoby.
2.
Opublikowanie instrukcji na stronie
chorągwi.
Stworzenie schematu organizacyjnego
struktury Chorągwi z podziałem na agendy i
osoby odpowiedzialne za poszczególne
komórki. Umieszczenie schematu na stronie
chorągwi.

kwiecień - sierpień 2013

nie dotyczy

phm. Piotr Salwiński HO –
szef CHZP
hm. Andrzej Grabowski –
szef CHZKK
hm. Artur Walkowiak –
Członek Komendy

maj 2013

nie dotyczy

Określenie zależności służbowych na
poziomie chorągwi
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hm. Paweł Grabka –
Komendant Chorągwi

Wdrożenie opisów funkcji

Stworzenie lub uaktualnienie opisów funkcji lipiec- sierpień 2013
członków komend chorągwi i szefów agend
- na jego podstawie podpisanie zakresów
obowiązków poprzez ww. członków i szefów
agend. Opisy funkcji zostaną podpisane
przez wszystkich szefów agend chorągwi
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nie dotyczy

hm. Paweł Grabka –
Komendant Chorągwi
hm. Anna Nowak HR –
Członek Komendy

