Kraków, 24.08.2014 r.
hm. Katarzyna Pucułek HR
Członek komendy hufca ds. programu

Sprawozdanie z pracy członka Komendy Hufca Kraków - Nowa Huta
za okres 04.02.2015 – 13.09.2015

Funkcję członka komendy hufca objęłam 04.02.2015, uchwałą Komendy Hufca.
Do moich obowiązków należało:
1. Koordynacja imprez programowych na poziomie hufca, dla wszystkich członków oraz dla
kadry instruktorskiej. Ewaluacja imprez.
2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie programu w przypadku
współorganizowania z nimi imprez programowych.
3. Komunikacja z namiestnictwami, rozpoznanie ich potrzeb, pomoc merytoryczna,
w szczególności w zakresie działań wzmacniających program gromad i drużyn.
4. Nadzór nad realizacją programu namiestnictw i jego ewaluacja.
5. Organizowanie udziału Hufca w zewnętrznych imprezach promocyjnych, takich jak Dzień
Organizacji Pozarządowych.
6. Rozpoznawanie potrzeb programowych środowisk. Współpraca z zastępcą komendanta
hufca ds. strategii i planowania w zakresie tworzenia planu pracy Hufca w dziedzinie
programu.
7. Obsługa skrzynki mailowej Hufca w dziedzinie programowej.
8. Pomoc w pozyskiwaniu środków na śródroczną działalność programową hufca, namiestnictw,
innych zespołów i zainteresowanych środowisk, w tym:
- uzupełnianie części merytorycznej wniosków grantowych i innych wniosków
o dotacje na program;
- tworzenie z wyprzedzeniem opisów merytorycznych imprez programowych dla
potencjalnych sponsorów, dzielnic i innych podmiotów, od których chcemy uzyskać wsparcie
materialne;
- tworzenie merytorycznych sprawozdań z dotowanych imprez.
Zrealizowałam te punkty następująco:
Ad.1 W czasie kiedy pełniłam swoją funkcję, zajmowałam się koordynacją trzech imprez: Dzień Myśli
Braterskiej dla instruktorów, hufcowe zakończenie roku oraz inauguracja roku.
a) Dzień Myśli Braterskiej dla instruktorów – impreza miała charakter kominka, związanego
z tematyką problemów krajów rozwijających się (jak np. ograniczony dostęp do wody,
niedożywienie, itd.). W imprezie wzięło udział około 16 instruktorów – z agend Hufca, oraz
komend szczepów, a także Kapelan Hufca, ojciec Franciszek. Spotkanie przebiegło
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w pozytywnej atmosferze, na podsumowaniu w kręgu instruktorzy dziękowali za spotkanie
i dobrze oceniali jego przebieg.
b) Hufcowe zakończenie roku – wzięło w nim udział 17 patroli, łącznie około 100 osób.
Motywem przewodnim było „W poszukiwani harcerskiego lata”, a punkty opierały się o
różne aktywnośc letnie i obozowe. Współzawodnictwo odbywało się szczepami, ale każda
grupa metodyczna miała zróżnicowany stopień trudności zadania. Impreza była
podsumowywana przez rady szczepów, oraz agendy Hufca. Głównie wnioski z imprezy to:
+
•
Ciekawy sposób zgłaszania się
(poprzez filmiki); dodatkowo korzystnie
wpłynął na promocję wizerunku Hufca
•
Program dopasowany do zuchów i
harcerzy
•
Spora
ilość
uczestników,
w
porównaniu do kilku poprzednich imprez w
tym roku harcerskim
•
Współpraca wszystkich namiestnictw
i Komendy w przygotowaniu imprezy

•
Dla
harcerzy
starszych
i
wędrowników
program
był
słabo
dopasowany, zadania były za łatwe
•
Niedociągnięcia organizacyjne – np.
źle dobrane miejsca miejsce na punkty,
nieprecyzyjne informacje dla punktowych
•
Brak
wyraźnego,
ciekawego
zakończenia

c) Inauguracja roku – w momencie pisania sprawozdania, przygotowania do tej imprezy są
w trakcie.
Ad. 2 i ad. 5. W ramach tego punktu koordynowałam współpracę z Chorągwią oraz przedstawicielami
Urzędu Miasta Krakowa, w zakrezie dwóch imprez:
a) Święto Rodziny Krakowskiej – podczas tej imprezy Hufiec Kraków Nowa Huta miał za zadanie
obstawić całodzienne stoisko z animacjami i zajęciami platycznymi dla dzieci. Razem z
Komedą Chorągwi ustaliłam program stoiska, a także zajęłam się logistyką: znalezienie ludzi
do obstawy, zakup materiałów i przewiezienie ich. W obstawie wzięło udział 11 osób z Hufca,
stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem dzieci.
b) Scenia Letnia pod NCK, koncert „Ogień płonie w każdym z nas” – Hufiec Kraków Nowa Huta
wspierał Komendę Chorągwi w organizacji imprezy. W ramach tego prowadziliśmy przez
godzinę animacje oraz konkursy ze sceny, a także stoisko animacyjne dla dzieci – z
malowaniem twarzy i skręcaniem balonów. Aby wykorzystać to wydarzenie także do
promocji naszego Hufca, Zespół Promocji przygotował plakaty i ulotki, udzieliłam także
wywiadu na życzenie Tygodnika Nowohuckiego, aby opowiedzieć o naszej działalności.
Dyrekcja NCKu wyraziła swoje zadowolenie z organizacji i przebiegu imprezy.
Ad. 3 i 4. Moja pomoc dla Namiestników była doraźna – rozmawiałam z nimi na bieżąco, przy okazji
wspólnej pracy, lub kiedy pojawiały się z ich strony pytania, lub kwestie, które chcieli ze mną
przedyskutować. Spotkałam się również z Namiestnikami aby zapytać, jakiego wsparcia potrzebują
z mojej strony i jakie są ich uwagi oraz pomysły odnośnie działania programu w hufcu. Niestety w tak
krótkim czasie pełnienie swojej funkcji nie zdążyłam wprowadzić żadnego systematycznego
rozwiązania, aby lepiej wspierać pracę Namiestników.
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Ad. 6 Jeśli chodzi o rozpoznawanie potrzeb programowych, odbywało się ta poprzez rozmowy ze
Szczepowymi na radach Hufca, oraz rozmowy z Namiestnikami. Koordynowałam również
powstawanie harmonogramu Hufca - zbierając terminy i pomysły imprez od szczepów oraz agend, a
także biorąc pod uwagę imprezy chorągwiane. Na spotkaniu Komendy Hufca z szefami agend
kierowałam składaniem harmonogramu w całość.
Ad. 7. W ramach tego obowiązku odpisywałam na maile związane z programem oraz zwracałam
uwagę na informacje ważne z punktu widzenia programu.
Ad. 8. W czasie mojej działalności na funkcji Hufiec nie rozpisywał żadnego wniosku grantowego, na
imprezę programową. Jedynym elementem związanym poniekąd z tym punktem, było kilka słów
sprawozdania ze Święta Rodziny Krakowskiej, o które porposił Urząd Miasta Krakowa.

Podsumowując moje działania na funkcji, był to czas krótki, ale na pewno instensywny, pod kątem
działan programowych. Jako pozytywne wyniki mojej pracy oceniam:
- dobrą współpracę pomiędzy mną a Namiestnikami;
- hufcowe zakończenie roku – spora ilość uczestników i ogólny dobry odbiór akcji.
Natomiast elementy, których nie udało mi się zrealizować to:
- systematyczne wsparcie dla Namiestników
- całościowa koordynacja programu – większe włączenie do współpracy innych agend (Zespół
Zagraniczny, Zespół Ratowniczy, Zespół Promocji); wypracowanie rozwiązań dla programowego
wsparcia drużyn.

Biorąc pod uwagę moje dobre wywiązanie się z obowiązków, wnioskuję Zjazd o udzielenie mi
absolutorium.
Katarzyna Pucułek
Członek Komendy Hufca ds. programu
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