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MISJA HUFCA 
 

Głównym celem Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza latach 2020 - 

2023 będzie umacnianie pozycji i podnoszenie jakości pracy obecnie 

funkcjonujących podstawowych jednostek organizacyjnych oraz innych zespołów 

hufca. A za sprawą tworzenia i prowadzenia nowych gromad zuchowych, drużyn 

harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych w środowisku zamieszkania dzieci 

i młodzieży, chcemy przyczynić się do wszechstronnego rozwoju i aktywizacji 

najmłodszych mieszkańców powiatu sławieńskiego. Zadaniem władz hufca będzie 

stwarzanie atrakcyjniejszych warunków do pomyślnego działania tych jednostek 

oraz pozyskiwanie i szkolenie nowej kadry, a także wprowadzanie harcerstwa do 

tych miejsc, gdzie ono jeszcze funkcjonuje - tak, aby jak najwięcej młodych ludzi 

miało szansę na przeżycie harcerskiej przygody. 
 

WIZJA HUFCA W 2023 ROKU 
 

Chcemy, aby Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w 2023 r. był 

wspólnotą drużyn i pozostałych jednostek organizacyjnych, aktywnym i prężnym 

ciałem przystosowanym do zaspokajania oczekiwań i potrzeb niezbędnych do 

właściwej pracy: zuchów, harcerek i harcerzy, wędrowników, instruktorów, 

sympatyków.  

Chcemy, aby wszyscy funkcyjni Hufca ZHP Sławno byli świadomymi 

obywatelami, odpowiedzialnymi za rzetelne wykonywanie przyjętych obowiązków, 

otwartymi i radosnymi, pozytywnie podchodzącymi do siebie i do drugiego 

człowieka. Instruktorami w pełni przygotowanymi do pełnionych funkcji, gotowymi 

na zmiany, dbającymi o środowisko naturalne, umiejącymi gospodarować 

posiadanym majątkiem i wyróżniający się kreatywnością, 

 

Dla realizacji powyższej wizji rozwoju hufca określa się dalsze rozwijanie oraz 

udoskonalanie kierunków przyjętych w strategii na lata 2016-2019: 
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Obszar strategiczny 
 

Osiągnięcie sprawnego funkcjonowania wszystkich 

jednostek hufca pod względem programowym oraz 

metodycznym. Program realizowany w hufcu 

wypełnia swoją misję i odpowiada na potrzeby wszystkich członków. Drużynowi 

oraz szefowie innych zespołów instruktorskich otrzymują odpowiednie wsparcie 

w pracy wychowawczej. 
 

Priorytety: 
 

• usprawnienie systemu poradnictwa metodycznego i wspierania drużynowych 

oraz funkcyjnych innych zespołów w działaniach wychowawczych, 

• pomoc w tworzeniu atrakcyjnych i dostosowanych do możliwości jednostki 

organizacyjnej planów pracy zawierających propozycje ogólnozwiązkowe, 

hufcowe oraz nawiązujących do potrzeb lokalnego środowiska, 

• powoływanie stałych zespołów tematycznych zajmujących się przygotowaniem i 

realizacją ogólnohufcowych propozycji programowych, 

• aktywizowanie komendantów Związków Drużyn ZHP do wypełniania roli liderów 

odpowiedzialnych za program oraz kształcenie w środowisku działania jednostek 

organizacyjnych,  

• tworzenie i wdrażanie różnego rodzaju propozycji i projektów pomocnych w 

budowaniu programów podstawowych jednostek organizacyjnych, w tym 

prowadzenie współzawodnictwa drużyn poprzez turniej „Mistrzowie Hufca ZHP 

Sławno” oraz inicjowanie pracy z bohaterami drużyn, 

• stosowanie metody harcerskiej i odpowiednich instrumentów metodycznych na 

wszystkich szczeblach struktury hufca (ze szczególnym uwzględnieniem pracy 

systemem małych grup), 

• stosowanie zasady „ciągu wychowawczego” poprzez przekazywanie zuchów do 

drużyn harcerskich, harcerzy do drużyn starszoharcerskich i harcerzy starszych do 

wędrowników, 

• wspieranie drużynowych w samodzielnym rozwijaniu i utrzymywaniu kontaktów 

z władzami samorządowymi oraz szkolnymi, 

• inicjowanie działań zmierzających do podejmowania samooceny przez wszystkie 

jednostki organizacyjne w hufcu oraz stwarzanie szerszych możliwości do 

wymiany doświadczeń drużynowych i drużyn. 
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Obszar strategiczny 
 

Budowanie na wszystkich szczeblach struktury 

przyjaznego funkcjonowania gromad oraz drużyn. 

Umocnienie pozycji i wizerunku hufca jako partnera 

rodziców, społeczeństwa oraz władz lokalnych w 

procesie wychowawczym. 
 

Priorytety: 
 

• usprawnienie systemu informacji o podstawowych jednostkach organizacyjnych 

hufca, 

• opracowanie i wdrażanie informacji dla szkół, gmin, miast i powiatu o zasadach 

wstępowania dzieci i młodzieży do ZHP, 

• zwiększanie zasięgu oddziaływania hufca poprzez tworzenie nowych jednostek 

organizacyjnych oraz budowanie przy drużynach dobrych i przyjaznych relacji ze 

środowiskiem działania, 

• organizacja imprez harcerskich z udziałem osób niezrzeszonych oraz ich 

odpowiednia promocja, 

• liczny udział harcerzy w uroczystościach patriotycznych, religijnych oraz różnego 

rodzaju projektach samorządowych na terenie działania Hufca ZHP Sławno, 

•  wzmacnianie stałej współpracy jednostek organizacyjnych hufca z lokalnymi 

samorządami oraz pozostałymi organizacjami pozarządowymi działającymi w 

powiecie, 

• kontynuowanie polityki promocyjnej hufca w mediach i serwisach internetowych 

nastawionej na prezentację sukcesów oraz „szarej” pracy harcerskiej w oparciu o 

jednolity system identyfikacji wizualnej ZHP, 

• wzmocnienie roli Zespołu Promocji i Informacji jako jednostki odpowiedzialnej za 

kreowanie wizerunku działalności programowej hufca oraz zaktywizowanie 

Komisji Historycznej do działań związanych z upowszechnianiem historii hufca ze 

szczególnym uwzględnieniem osiągnięć kadry instruktorskiej jako jednej z form jej 

motywowania i promowania. 
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Obszar strategiczny 
 

Osiągnięcie właściwej liczby kompetentnej 

oraz odpowiedzialnej kadry instruktorskiej. 

Powołanie międzyhufcowego Zespołu Kadry 

Kształcącej jako celu przejściowego służącemu stworzeniu zespołu hufcowego. 

Uzyskanie przez Komisję Stopni Instruktorskich uprawnień do przyznawania 

stopnia podharcmistrza (podharcmistrzyni). 
 

Priorytety: 
 

• zadbanie o właściwą formację funkcyjnych na różnych szczeblach struktury 

hufca i przygotowanie ich do wypełnienia obowiązków poprzez organizację 

różnych form kształcenia, w tym kontynuacja pracy z opiekunami prób na stopnie 

instruktorskie, 

• wyłonienie instruktorów i przygotowanie do podjęcia służby kształceniowej 

poprzez zapewnienie im możliwości uzyskania niezbędnych uprawnień oraz 

zdobywanie odznak kadry kształcącej, 

• aktywizowanie instruktorów do udziału w różnego rodzaju formach 

kształceniowych proponowanych przez wspólnoty instruktorskie: hufiec, 

chorągiew i hufce ościenne, a także motywowanie instruktorów do kształcenia i 

zdobywania innych uprawnień harcerskich oraz państwowych pomocnych w 

pełnieniu służby, 

• podniesienie poziomu prób instruktorskich oraz promowanie idei zdobywania 

stopni oraz motywowanie do rozwoju przez stopnie instruktorskie, a także 

promowanie idei zdobywania stopni starszoharcerskich i wędrowniczych przez 

potencjalnych kandydatów na drużynowych, 

• aktywizowanie przewodniczących kręgów instruktorskich do wypełniania roli 

liderów odpowiedzialnych za podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej, w tym 

zdobywanie kolejnych stopni,  

• integrowanie środowiska funkcyjnych przez realizację zadań programowych 

skierowanych bezpośrednio do instruktorów, a także organizowanie regularnych 

spotkań i wyjazdów motywacyjnych kadry hufca, 

• usprawnienie systemu pracy z kadrą i motywowania osób odpowiedzialnych za 

długofalową pracę z instruktorami i drużynowymi, w tym wzmocnienie roli 

Kapituły Odznaczeń jako podstawowej struktury hufca odpowiedzialnej za 

satysfakcjonowanie instruktorów w oparciu o obowiązujące regulaminy.  
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Obszar strategiczny 
 

Opracowanie oraz wdrożenie ulepszonego 

systemu obiegu dokumentów jednostek 

organizacyjnych hufca w oparciu o 

mechanizmy informatyczne. Zapewnienie wszystkim instruktorom hufca dostępu 

do kont pocztowych w domenie ZHP.  
 

Priorytety: 
 

• utworzenie stałego zespołu instruktorskiego zajmującego się tworzeniem 

internetowej bazy prezentującej materiały metodyczne wypracowane przez 

instruktorów oraz jednostki organizacyjne hufca, a także prowadzącego szkolenia z 

zakresu obsługi i korzystania z systemów informatycznych ułatwiających pracę. 

• określenie tzw. minimum służącemu przejrzystości dokumentacji, w tym wzorów 

planów pracy, meldunków i sprawozdań przy zachowaniu wypracowanych zasad 

obrzędowości w danej jednostce organizacyjnej, 

• prowadzenie systematycznego wsparcia dla drużynowych oraz szefów zespołów 

instruktorskich w zakresie ewidencji ZHP, 

• wsparcie instruktorów hufca ze szczególnym uwzględnieniem drużynowych oraz 

szefów zespołów instruktorskich w uzyskaniu kont pocztowych w domenie ZHP. 
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Obszar strategiczny 
 

Utrzymanie stabilnego stanu finansowego, 

w którym rzetelnie zaplanowana i świadoma 

gospodarka hufca pozwala zaspakajać jego 

najważniejsze potrzeby programowe, 

kształceniowe oraz organizacyjne w oparciu o środki wypracowane w ramach 

Harcerskiej Akcji Letniej i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym różnego 

rodzaju dotacji na realizację zadań publicznych, lokalnych projektów, funduszy 

grantowych, a także środków Organizacji Pożytku Publicznego. Wdrożenie 

bezpośredniego systemu nadzoru nad stanem opłacalności składek przez 

wszystkich członków hufca.  
 

Priorytety: 
 

• pozyskanie i wyszkolenie większej liczby kadry finansowej hufca, przygotowanej 

do realizacji zadań związanych z obsługą finansową i gospodarką materiałową 

hufca, w tym zajmującą się pozyskiwaniem funduszy ze źródeł zewnętrznych, 

• wspieranie i aktywizowanie jednostek organizacyjnych w samodzielnym lub 

zespołowym (na szczeblu związków drużyn) udziale w projektach finansowanych 

przez lokalne samorządy i organizacje pozarządowe, w tym wypracowanie zasad 

pracy drużyn na rzecz majątku hufca, 

• organizowanie szkoleń dla kadry gromad i drużyn dotyczących gospodarowania 

majątkiem, 

• pozyskiwanie stałych sponsorów oraz zwiększenie dochodów z kampanii 1% 

Organizacji Pożytku Publicznego, 

• realizowanie planu gospodarczego z uwzględnieniem środków na utrzymanie 

siedziby hufca, i stanicy harcerskiej oraz kosztów administracyjnych oraz ich 

systematyczny monitoring, 

• prowadzenie systematycznego nadzoru nad stanem opłacalności składek 

członkowskich oraz wypracowanie stałego sposobu identyfikacji problemów i 

zastosowania środków zaradczych, 

• powołanie zespołu kwatermistrzowskiego zajmującego się pozyskiwaniem 

sprzętu oraz przygotowaniem bazy w Jarosławcu do sezonu letniego i jej 

zabezpieczenia na okres zimowy, w tym stworzenie harmonogramu prac na bazie, 

• podniesienie standardu wypoczynku w stanicy poprzez stałą modernizację oraz 

wykonywanie bieżących napraw i remontów pomieszczeń mieszkalnych, a także 

zaplecza kuchenno-gospodarczego, 

• podniesienie standardu Domu Harcerza poprzez wykonanie niezbędnych napraw, 

w tym odnowienie pomieszczeń biurowo-szkoleniowych, oraz odnowienie 

elewacji budynku, jego ocieplenie oraz wymiana poszycia dachowego. 

 

 
 

 
Komenda Hufca ZHP  

Sławno, sierpień 2019 


