Załącznik nr 1 do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 25/III/2012 z dn. 10 grudnia 2012

Plan operacyjny do Strategii ZHP dla Chorągwi Stołecznej ZHP na rok 2013

Kierunek strategiczny ZHP

Zadanie operacyjne
Analiza procesu planowania w hufcach na
podstawie programów rozwoju hufców (w
tym planów pracy z kadrą i planu kształcenia)
oraz planów operacyjnych.
Analiza procesu planowania w drużynach na
podstawie planów pracy drużyn.
Standaryzacja planowania pracy w hufcach:
wypracowanie standardu programowania
rozwoju hufca, organizacja szkolenia
wdrażającego standard, zastosowanie
standardu w komendach.
Uporządkowanie wykorzystania Ewidencji
ZHP w chorągwi polegające na ustaleniu
stopnia wdrożenia ewidencji w hufcach,
szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzia
ewidencyjnego, uzupełnienia braków na
poziomie chorągwi, hufców i drużyn.
Zaprojektowanie i wdrożenie elektronicznego
obiegu wybranych dokumentów (tzw.
formularze on-line)
line) na poziomie biura
chorągwi
Digitalizacja archiwalnych rozkazów i

1

Wskaźnik realizacji

Termin

Finansowanie

Odpowiedzialność

Raport z analizy procesu
planowania w hufcach.

VI 2013

Środki własne1

hm. Marcin Adamski

Raport z analizy procesu
planowania w hufcach
Opracowanie i publikacja materiału
standaryzującego oraz poradnictwa
dotyczącego wdrożenia standardu;
udział min. 85% komend hufców w
szkoleniu
Minimum 85% członków hufców
wprowadzonych do Ewidencji ZHP;
prowadzenie zmian dotyczących
instruktorów chorągwi w Ewidencji
ZHP (on-line)

VI 2013

Środki własne

hm. Marcin Adamski

IX-XII
XII 2013

Środki własne

hm. Marcin Adamski

XII 2013

Środki własne

phm. Karolina Burns

Publikacja formularzy na stronie
www.stoleczna.zhp.pl

I-III 2013

Środki własne

phm. Karolina Burns

Publikacja dokumentów na

XII 2013

Środki własne

phm. Karolina Burns

Środki własne - środki finansowe i pozafinansowe będące w dyspozycji komendy chorągwi
chorągwi,, pochodzące w szczególności ze składek członkowskich, składek zadaniowych,
działalności gospodarczej, darowizn, wpływów z 1%.
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dokumentów wydanych przez komendę
chorągwi
Realizacja chorągwianego planu kształcenia
na 2013 rok, zawierającego min. formy
kształceniowe dla: kadry kształcącej 1 st.,
komend hufców, członków zespołów kadry
kształcącej hufców, podharcmistrzów,
komend szczepów.
Systematyczna i planowa współpraca
chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z
hufcowymi komisjami (wg planu
opracowanego przez chorągwianą KSI)
Uporządkowanie istniejących narzędzi
motywacji kadry i popularyzacja w chorągwi i
hufcach
Publikowanie dokumentów prezentujących
kondycję finansową chorągwi (m.in. plan
naprawczy sytuacji finansowo
finansowo-gospodarczej
oraz bilans). Opracowanie i upowszechnienie
formuły finansowania kosztów stałych (w
ramach planu naprawczego).
Angażowanie komend hufców w szukanie i
wdrażanie rozwiązań w obszarze finansowo
finansowogospodarczym chorągwi; wspólne
wypracowywanie standardów
Bieżąca informacja na temat realizacji planu
naprawczego sytuacji finansowo
finansowogospodarczej.
Wsparcie obszaru finansowo--gospodarczego
działaniem:
- zespołu doradców ekonomicznych

serwerze chorągwi i udostępnienie
ich poprzez stronę
www.stoleczna.zhp.pl
Realizacja 85% planu kształcenia
na rok 2013; udział min. 50%
hufców w ogóle form
kształceniowych zrealizowanych w
2013 r.

XII 2013

Wpłaty
hm. Magdalena
uczestników,
Dąbrowska
środki
pochodzące z
dofinansowania

Zwiększenie liczby hufców z
uprawnieniami do prowadzenia
prób podharcmistrzowskich

XII 2013

Środki własne

hm. Marcin Adamski

Zamieszczenie na stronie
www.stoleczna.zhp.pl sekcji
dotyczącej odznaczeń w chorągwi
Publikacja na stronie
www.stoleczna.zhp.pl bilansu
chorągwi oraz planu naprawczego
sytuacji finansowo-gospodarczej.

VI 2013

Środki własne

hm. Marcin Adamski

VI 2013

Środki własne

hm. Bartosz
Kowalewski

Comiesięczne spotkania skarbnika
chorągwi ze skarbnikami hufców;
publikowanie efektów pracy
zespołu.
Dostępność planu naprawczego na
stronie www.stoleczna.zhp.pl i
aktualna informacja o realizacji.

III-XII
XII 2013

Środki własne,
hm. Bartosz
środki z
Kowalewski
dofinansowania

III-XII
XII 2013

Środki własne

Realizacja planu naprawczego, w
tym:
-poprawa ściągalności składek

I-XII 2013

Środki własne,
hm. Bartosz
środki z
Kowalewski
dofinansowania

hm. Bartosz
Kowalewski
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- zespołu pozyskiwania środków
- zespołu wychowania ekonomicznego

- pozyskanie dotacji

Analiza struktury hufców i potencjału do
wykonywania zadań wynikających z instrukcji
i Statutu ZHP
P realizowana w formie: spotkań z
komendami hufców oraz badania
dokumentów (programy rozwoju, plany
operacyjne).
Opracowanie i wdrożenie standardu w
zakresie powoływania osób na funkcje oraz
powoływania zespołów w chorągwi.

Raport "Hufce Chorągwi Stołecznej
ZHP" stworzony i opublikowany na
www.stoleczna.zhp.pl

XII 2013

Środki własne

hm. Paulina
Gajownik

Publikacja i upowszechnienie
standardu w komendach hufców

III 2013

Środki własne

hm. Paulina
Gajownik

