
Program rozwoju Hufca ZHP Białystok Program rozwoju Hufca ZHP Białystok 

im. hm. Stanisława Moniuszki im. hm. Stanisława Moniuszki 

na lata 2015-2019na lata 2015-2019  



Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu

charakteru przez stawianie wyzwań. 

Wizja Hufca ZHP Białystok

Hufiec jest widocznym w mieście partnerem do współpracy z władzą samorządową.

Wspiera drużynowych w pracy z harcerzami. Instruktorzy posiadają przeszkolenie do

pełnionych  funkcji.  Została  oddzielona  praca  programowa  od  działalności

gospodarczej.  Obieg dokumentów odbywa się  elektronicznie,  zgodnie  z  Katalogiem

Identyfikacji Wizualnej ZHP. Bazy w Stańczykach oraz Borkach są remontowane oraz

posiadają wymieniony sprzęt obozowy. 

PROGRAM

Przygotowanie programu otwartego na mieszkańców miasta

• Organizacja inicjatywy ogólnomiejskiej skierowanej do mieszkańców miasta
• Zaangażowanie mieszkańców miasta w inicjatywy hufca

Motywowanie i wspieranie w zdobywaniu BOKP

• Organizacja warsztatów programowych
• Motywowanie kadry hufca do zdobywania BOKP

Prace z kierunkami programowymi

• Harcerstwo w ruchu
• Aktywność społeczna 
• Ciekawość świata 
• Sprawności na całe życie 
• Braterstwo 
• Radosny patriotyzm

Przygotowanie hufca do udziału w Zlocie ZHP w 2018 roku

Projekt „Programu rozwoju Hufca ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki na lata 2015-2019”



KSZTAŁCENIE

Urozmaicenie form kształcenia

• Organizacja  kursów  drużynowych  i  przewodnikowskich  z  naciskiem  na
„uczenie w działaniu”
• Organizacja kursów instruktorskich dla dorosłych

Wzmocnienie Zespołu Kadry Kształcącej

• Motywowanie kadry hufca do zdobywania BOKK
• Rozszerzenie zasobów kadrowych ZKK

ZARZĄDZANIE

Wprowadzenie e-biura

• Umożliwienie elektronicznego rejestrowania inicjatywy
• Stworzenie platformy internetowej ze wzorami dokumentów

MAJĄTEK I FINANSE

Poprawa sytuacji materialnej hufca

• Założenie sklepu harcerskiego przy Hufcu ZHP Białystok
• Promowanie baz hufca poprzez współpracę z biurami podróży
• Zwiększenie  udziału  środowisk  spoza  terenu  hufca  uczestniczących  w
obozach organizowanych na bazach hufca

Modernizacja baz hufca

• Pozyskanie funduszy na remont bazy w Borkach
• Systematyczna wymiana sprzętu obozowego
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PRACA Z KADRĄ

Praca z kadrą 35+

• Angażowanie kadry instruktorskiej w organizację inicjatyw hufca
• Pozyskiwanie kadry wśród nauczycieli i sojuszników

Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej

• Odpowiednie przeszkolenie osób pełniących funkcje instruktorskie 
• Prowadzenie systematycznej pracy z podharcmistrzami i harcmistrzami
• Zapewnienie efektywnego cyklu pracy z kadrą

WIZERUNEK I PROMOCJA

Promocja Hufca ZHP Białystok w mediach

• Cykliczne reportaże o inicjatywach oraz środowiskach hufca
• Powołanie osoby na funkcję rzecznika prasowego hufca

Spójna identyfikacja wizualna hufca

• Stworzenie katalogu identyfikacji wizualnej Hufca ZHP Białystok
• Opracowanie szablonów, propozycji stron internetowych środowisk oraz 
zespołów

Opracowanie:
hm. Izabela Brant- Szehidewicz

phm. Hanna Domurat
phm. Wojciech Hernik

hm. Magdalena Kropiwnicka
hm. Przemysław Lickiewicz

hm. Agata Pietryszyk
pwd. Artur Pochodowicz

hm. Maciej Szczęsny
phm. Joanna Wacewicz
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