Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego Programu Zimowych Praktyk ZHP –
najlepszej okazji by zdobyć cenne doświadczenie i nowe umiejętności!
Czym jest Program Zimowych Praktyk ZHP?

Rozwój – nowe kompetencje, indywidualny program, wybór spośród 6 obszarów
tematycznych;

Wyzwanie – zadania na poziomie ogólnopolskim, decyzyjność, praktyka
w dynamicznym środowisku pracy – w centrali największej organizacji
młodzieżowej w Polsce;

Ludzie – grono instruktorów z całej Polski, możliwość nawiązania cennych
znajomości;

Warszawa – 2 tygodnie życia w stolicy!
Dla kogo?
Oferta jest przewidziana dla członków ZHP powyżej 18 roku życia, z co najmniej
otwartą próbą na stopień przewodnika, szukających doświadczenia zawodowego
i rozwoju ścieżki instruktorskiej.
Informacje organizacyjne





czas trwania: 2 tygodnie (10 dni roboczych i jeden weekend),
praktykant ma zagwarantowane zakwaterowanie i jeden posiłek dziennie,
współpraca na podstawie umowy wolontariackiej,
praktykant otrzyma zaświadczenie o odbytych praktykach.

Rekrutacja
Krok 1. Zapoznaj się z ofertami praktyk w obszarach tematycznych: komunikacja
i promocja, wychowanie i praca z kadrą, zagranica, administracja i zarządzanie oraz
muzeum harcerstwa.
Krok 2. Uzupełnij ankietę aplikacyjną i wyślij ją na adres rekrutacja@zhp.pl
Krok 3. O wynikach rekrutacji zostaniesz poinformowany mailowo do 21 grudnia
2018 r.
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia 2018 r.

Jednostka GK ZHP
Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP
Opis proponowanego zakresu praktyki


koncepcyjne tworzenie/planowanie/realizowanie/relacjonowanie bieżących
i nadchodzących wydarzeń ZHP,



zarządzanie informacją w ZHP, planowanie i integrowanie kanałów
komunikacji,



budowanie komunikatów i współpraca z mediami,



tworzenie i administrowanie mediów harcerskich,



tworzenie materiałów graficznych,



tworzenie mediapacku ZHP.

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych)


osoby otwartej, komunikatywnej i kreatywnej,



osoby odpowiedzialnej w swoim środowisku lub w pracy zawodowej
za marketing, komunikację wewnętrzną, PR,



osoby potrafiącej obsługiwać programy graficzne i do nielinearnego
montażu wideo,



osoby z tzw. „lekkim piórem”.

Termin


14 - 25.01.2019 r.



28.01 - 08.02.2019 r.



11 - 24.02.2019 r. (w weekend kończący praktyki udział w gali Dnia Myśli
Braterskiej)

Jednostka GK ZHP
Centralna Szkoła Instruktorska, Wydział Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP, Wydział
Programowo-Metodyczny GK ZHP.
Opis proponowanego zakresu praktyki


wsparcie organizacji form kształceniowych/programowych, tj. obsługa
rekrutacji, przygotowanie budżetu i logistyki, przygotowanie i wysyłka
materiałów, rozliczenia finansowe,



praca koncepcyjna nad dokumentami z zakresu wychowania i pracy z kadrą,



obsługa tematycznych baz danych, archiwizacja dokumentów,



redagowanie pism wychodzących, redakcja i korekta tekstów,



tłumaczenie z języka angielskiego na język polski skautowych propozycji
programowych oraz programów wychowawczych,



pisanie artykułów do prasy harcerskiej
z wychowaniem lub/i pracą z kadrą,



prace biurowe.

w

tematyce

związanej

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych)


osoby rzetelnej, samodzielnej, zaradnej, odpowiedzialnej,



osoby posługującej się MS Office, w tym Office 365,



instruktorów chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie
Harcerskiego Systemu Wychowawczego,



instruktorów chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w organizacji form
kształcenia oraz czynności administracyjnych związanych z zarządzaniem
obszarem kształcenia w ZHP.

Termin


16.01 - 10.02.2019 r.

Jednostka GK ZHP
Wydział Zagraniczny GK ZHP
Opis proponowanego zakresu praktyki


wspieranie bieżących projektów, w tym
europejskiego „Scouts & Guides I/O 2019”,



redagowanie tekstów na stronę zhp.pl i profil wydziału na Facebooku,



tłumaczenie materiałów skautowych z języka angielskiego na polski,



opracowywanie ofert współpracy zagranicznej,



udział w bieżącej pracy wydziału.

organizacji

seminarium

Ofertę kierujemy do…
instruktorek i instruktorów posiadających doświadczenie we współpracy
międzynarodowej (w kraju lub za granicą), którzy chcą poszerzyć wiedzę
i umiejętności w tym zakresie, są gotowi dzielić się swoimi spostrzeżeniami
i pomysłami, wprowadzać innowacje, są samodzielni i bardzo dobrze posługują się
językiem angielskim. Do odbycia praktyk będzie wymagany własny komputer.
Termin


07 - 11 stycznia 2019 r.



14 - 18 stycznia 2019 r.



21 - 25 stycznia 2019 r.



28 stycznia - 01 lutego 2019 r.



04 - 08 lutego 2019 r.



11 - 15 lutego 2019 r.



18 - 22 lutego 2019 r.

Można się zgłosić na więcej niż jeden termin.

Jednostka GK ZHP
Biuro Europejskiego Jamboree 2020
Opis proponowanego zakresu praktyki


planowanie oraz realizacja przygotowań do EJ2020,



redagowanie pism, zapoznanie się z obiegiem dokumentacji GK ZHP,



bieżąca obsługa wolontariuszy zespołu organizującego EJ2020,



kontakt z przedstawicielami zagranicznych
zainteresowanych udziałem w EJ2020,



organizacja spotkań zespołu organizującego EJ2020.

organizacji

skautowych

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych)


osoby zainteresowanej współpracą zagraniczną,



osoby umiejętnie posługującej się programami pakietu Office,



osoby posługującej się językiem angielskim na poziomie B2,



osoby rzetelnej, odpowiedzialnej i samodzielnej.

Termin


14.01 - 22.02.2019 r. (okres tygodnia lub dwóch począwszy od poniedziałku
kończąc na piątku).

Jednostka GK ZHP
Biuro GK ZHP
Opis proponowanego zakresu praktyki


wsparcie w pracy Naczelnika ZHP oraz członków Głównej Kwatery ZHP,



tworzenie baz danych, raportów i zestawień, analiza danych statystycznych,



współtworzenie platformy do publikacji aktów prawa wewnętrznego ZHP,



udział w koordynowaniu przepływu dokumentów w Głównej Kwaterze ZHP,



wsparcie
obsługi
wniosków
i wewnątrzorganizacyjne,



projektowanie
dokumentów,



archiwizowanie dokumentów.

i

testowanie

o

narzędzi

odznaczenia
do

państwowe

elektronicznego

obiegu

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych)


studentów prawa i administracji, zarządzania bądź kierunków pokrewnych,



osoby rzetelnej, samodzielnej, odpowiedzialnej,



drużynowych, instruktorów pełniących funkcje instruktorskie w hufcach,
chorągwiach.

Termin


02 - 11.01.2019 r.



14 - 25.01.2019 r.



21.01 - 01.02.2019 r.



28.01 - 08.02.2019 r.



11.02 - 22.02.2019 r.

Jednostka GK ZHP
Muzeum Harcerstwa
Opis proponowanego zakresu praktyki


zapoznanie się ze strukturą zbiorów muzealnych oraz zadaniami Muzeum
Harcerstwa,



prace inwentaryzacyjne w zbiorach muzealnych i bibliotecznych,



przygotowywanie i udział w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z historii
harcerstwa,



udział w przygotowywaniu wystawy z okazji 80-lecia Szarych Szeregów,



koncepcyjne planowanie/tworzenie/realizowanie/relacjonowanie bieżących
i nadchodzących wydarzeń na stronie internetowej muzeum.

Ofertę kierujemy do… (co najmniej jedno z wymienionych)


studentów historii i archiwistyki, ewentualnie nauk pokrewnych,



osób zajmujących się pamiątkami historycznymi w swoich środowiskach,



członków komisji historycznych hufców i chorągwi.

Termin


02.01 – 28.02.2019 r. (okres dwóch tygodni począwszy od poniedziałku
kończąc na piątku)

