Plan operacyjny Chorągwi Podkarpackiej ZHP na 2014 rok
Nazwa kierunku
strategicznego

DOBRY PROGRAM
DRUŻYNY

Źródła
finansowania
zadania
środki własne

Osoba lub zespół
odpowiedzialny za
wykonanie zadania
Zastępca Komendantki
Chorągwi ds. programu
i pracy z kadrą,
Zespół Kadry Kształcącej

I 2014,
X 2014

środki własne

Zastępca Komendantki
Chorągwi ds. programu
i pracy z kadrą,
Zastępcy Komendanta
Hufca ds. Programu

Ilość zdobytych odznak

I – XII 2014

środki własne

Zastępca Komendantki
Chorągwi ds. programu
i pracy z kadrą,

Ilość drużyn
specjalnościowych,
ilość zadań programowych
o profilu
specjalnościowym

I – XII 2014

środki własne

Ilość gromad, drużyn
realizujących zadania,
ilość zdobytych odznak

I – XII 2014

środki własne

Zastępca Komendantki
Chorągwi ds. programu
i pracy z kadrą,
Inspektorat Ratowniczy
Chorągwi,
Szefowie Klubów
Specjalnościowych
Hufców
Zastępca Komendantki
Chorągwi ds. programu
i pracy z kadrą,
Zastępcy Komendanta
Hufca ds. Programu

Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji

Czas
wykonania

Dobry program drużyny –
zorganizowanie
warsztatów dla
drużynowych wraz
z prezentacją dobrych
praktyk
Skarbiec namiestnika –
zorganizowanie
warsztatów dla
namiestników
prezentujących: formy
pracy, zadania inspirujące
drużynowego
Odznaka Kadry
Programowej –
popularyzacja zdobywania
jako elementu wspierania
programowo –
metodycznego
drużynowych
Promowanie harcerskich
specjalności i wdrożenie
systemu rozwoju drużyn
specjalnościowych

Ilość uczestników
warsztatów,
ilość prezentacji,
realizacja przedsięwzięć
programowych

I - II 2014,
VIII 2014

Ilość funkcjonujących
namiestnictw,
ilość uczestników
warsztatów,

Odznaka Chorągwi
Podkarpackiej –
popularyzacja zdobywania
odznaki jako formy
wzmocnienia programu
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PROSTA DOKUMENTACJA,
E-ZHP

MOTYWOWANIE
I PROMOWANIE KADRY

gromad i drużyn
Przygotowanie
instruktorów
odpowiedzialnych za
współpracę zagraniczną
w hufcach,
przeprowadzenie forum
wymiany doświadczeń
Upowszechnienie zasad
postępowania
z muzealiami
i archiwaliami ZHP
Ewidencja ZHP – badanie
stopnia wdrożenia
systemu w hufcach
i drużynach,
przeszkolenie
administratorów
Publikacja wzorów
dokumentów
wspierających
i organizujących pracę
drużynowego
Promowanie i uznanie dla
postaw drużynowych –
wolontariuszy za
pośrednictwem wyróżnień
honorowych, prezentacji
w mediach
Z dumą noszę harcerski
krzyż - wzmocnienie
prestiżu drużynowego
poprzez zorganizowanie
spotkania drużyn,
drużynowych pełniących
funkcję 20 lat

Liczba instruktorów,
liczba podjętych form
współpracy,

I – XII 2014

środki własne

Komenda Chorągwi

Liczba zarejestrowanych
muzealiów

I – XII 2014

środki własne

Komenda Chorągwi,
Komisja Historyczna

Rejestracja 75% członków
chorągwi,
Liczba certyfikatów
administratora
bezpieczeństwa danych

I – III 2014

środki własne

Komenda Chorągwi,
Komendanci Hufców

Dostępność dokumentów
on-line na stronie
chorągwi i hufców,
wysyłka pocztą
elektroniczną
Liczba prezentacji,
formy i liczba
zastosowanych wyróżnień,

I – XII 2014

środki własne

Komenda Chorągwi,
Komendy Hufców

I – XII 2014

środki własne

Komenda Chorągwi,
Komendanci Hufców

Liczba drużynowych z 20
letnim stażem, ilość
uczestników spotkania,
liczba drużyn działających
20 lat

VI 2014

środki własne

Komenda Chorągwi,
Komendy Hufców
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LEPSZY STAN I
CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

Realizacja planu
kształcenia chorągwi
w 2014 roku poprzez
formy dla kadry
kształcącej, członków KSI,
namiestników oraz
zintensyfikowanie działań
na rzecz zdobywania OKK
Składka członkowska –
skuteczne sposoby
realizacji zadania przez
drużyny poprzez
prezentację dobrych
praktyk
Monitorowanie wydatków
i ich celowości
w komendach hufców
i komendzie chorągwi
Zwiększenie skuteczności
akcji 1%

% zrealizowanych form,
liczba hufców
i instruktorów biorących
udział , ilość zdobytych
OKK

I – XII 2014

środki własne

Zastępca Komendantki
Chorągwi ds. programu
i pracy z kadrą,
Zespół Kadry Kształcącej
Chorągwi

% wpłat składki
członkowskiej,
liczba uczestników

I – XII 2014

Środki własne

Komenda Chorągwi,
Komendy Hufców

Wartość wydatków,
poprawa wyniku
bilansowego

I – XII 2014

Środki własne

Skarbnik Chorągwi,
Skarbnicy Hufców

Ilość zebranych środków
pieniężnych,
Objęcie akcją 100%
hufców

I – IV 2014

Środki własne

Komenda Chorągwi,
Komendanci Hufców

Przegląd struktur hufców
I – II 2014
Środki własne
Komenda Chorągwi,
i potencjału do realizacji
Komendanci Hufców
zadań zapisanych
w zasadach tworzenia
i działania hufca”
PRZYJAZNA STRUKTURA
Wsparcie struktury
Liczba hufców w których
I – XII 2014
Środki własne
Komenda Chorągwi
organizacyjnej hufca
funkcjonują szczepy,
poprzez działalność
liczba funkcjonujących
szczepów – prezentacja
szczepów
dobrych praktyk
Środki własne będące w dyspozycji komendy chorągwi: wpłaty podstawowej i zadaniowej składki członkowskiej, darowizn, odpis 1%
z podatku dochodowego.
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