PLAN PRACY HUFCA SZPROTAWA NA ROK HARCERSKI 2020/2021
Organizator / osoba
odpowiedzialna

Szczegóły

PAMIĘTAMY- Rocznica wybuchu
II Wojny Światowej

Hufiec / hm H Lisiecka

Harcerski Start
Dzień Papieski
Powołanie sztabu lokalnego 29
Finału WOŚP

Hufiec / pwd J. Zajdel
5 DSH / phm D.
Hufiec / hm P. Lisiecki

01 listopada

Dzień Wszystkich Świętych

Hufiec/ hm P.Lisiecki

5

11 listopada

102 rocznica odzyskania
niepodległości

Hufiec/pwd J. Zajdel

6

listopad

7

Delegacja hufca złoży wiązankę kwiatów i
zapalony znicz przed Pomnikiem NN na
cmentarzu komunalnym
Odprawa kadry hufca w KK WIARUSEK
Kwesta na terenie gminy
Wniosek do fundacji WOŚP , powołanie
lokalnego sztabu, komisji finansowej, grupy
koordynatorów terenowych, pisma do
lokalnych instytucji, burmistrz, policja,
domy kultury, szkoły
Zapalenie zniczy na harcerskich mogiłach
na terenie działania hufca – Szprotawa,
Małomice, Leszno Górne
Delegacja hufca złoży wiązankę kwiatów i
zapalony znicz przed Pomnikiem NN na
cmentarzu komunalnym. Włączenie się w
obchody gminne – poczet sztandarowy.
Komisyjny
spis
majątku
hufca
w
magazynach oraz biurze hufca.
Sytuacja w hufcu, propozycje programowe
do końca roku kalendarzowego,
Betlejemskie Światło Pokoju, 29 finał
WOŚP
Instruktorskie Andrzejki – spotkanie
klubowe
21 XII spotkanie okolicznościowe kadry i
przyjaciół hufca, Odprawa kadry hufca.
22/23 XII rozniesienie Ognia do przyjaciół i
instytucji oraz seniorów. 24 XII zapalenie
zniczy na harcerskich mogiłach.

LP

Termin

1

01 września

2
3

25 września
17 październik
21 październik

4

Nazwa

Hufiec / zespół spisowy

25 listopada

Inwentaryzacja – spis majątku
hufca
Zbiórka komendy hufca

8

28 listopada

Wieczór Wróżb Prawdziwych

9

21/24 grudnia

Betlejemskie Światło Pokoju

K K WIARUSEK / hm
P.Lisiecki
Hufiec / hm H.Lisiecka

Hufiec / hm H. Lisiecka

10

31 grudnia / 01
stycznia

SYLWESTER

K K WIARUSEK / KI
MATECZNIK

11

10 stycznia

29 lokalny Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Lokalny Sztab nr 229 / hm
P.Lisiecki

12

27 stycznia

Zbiórka komendy hufca, Odprawa
kadry hufca

Hufiec/ hm H.Lisiecka/ pwd
J.Zajdel

13

19 luty

Gra Skrzydło Wolności

14

27 luty

Warsztaty dla skarbników gromad i
drużyn

Hufiec / phm J.Teler

15

21 marzec

Marzanna

Hufiec/ pwd J.Zajdel

16

16/17 kwiecień

17

1/2/3 maja

Hufiec/ komenda Gry /
Batalion dowodzenia

Wiosenny Zlot Hufca

Hufiec/ komenda zlotuśrodowisko Wiechlice

Uroczystości
związane
z
obchodami Święta Pracy, Dnia
Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja

Hufiec / hm H.Lisiecka

Spotkanie towarzyskie w kręgu harcerskich
przyjaciół, zabawa taneczna, w przerwie
wspólne wyjście przed Szprotawski Ratusz
na powitanie Nowego Roku 2021
W ramach finału koordynacja pracy 120
wolontariuszy, kwesty uliczna na terenie
działania hufca tj. Szprotawy, Małomic,
Leszna Górnego, Wiechlic, Przecławia,
Długie i Siecieborzyc
Bieżąca zbiórka komendy, podsumowanie
finału, Zatwierdzenie programu warsztatów
dla skarbników gromad i drużyn.
Wdrażanie
cyfrowych
środków
komunikacji.
Propozycje
zadań
programowych hufca-korekta ewentualna.
System ewidencji TIPI – rozwiazywanie
problemów z logowaniem, udzielanie
uprawnień, ewidencja członków.
Cykliczna,
coroczna
gra
z
okazji
zakończenia działań II WŚ na Ziemi
Szprotawskiej i Dnia Myśli Braterskiej.
Omówienie roili składki członkowskiej,
prezentacja materiałów poświęconych
PSC, ewidencja składek
Ognisko okolicznościowe na keji KK
Wiarusek
Zlot
organizowany przez środowisko
Wiechlic, Baza zlotu-szkoła podstawowa –
nocleg, gra terenowa, wyżywienie catering.
Gra terenowa po terenie dawnego lotniska.
Zwiedzanie obiektu specjalnego.
Delegacje hufca podczas uroczystości
gminnych i na terenie gmin Szprotawa,
Małomice i Niegosławice

Harcerska Majówka

Hufiec / sztab majówki /
batalion dowodzenia/
nadleśnictwo

18

29 maja

19

15 czerwiec

19

Lipiec

20

Sierpień

Biwak Rodzinny Kadry i Przyjaciół
Hufca

pwd J.Zajdel

21

Sierpień

Zbiórka Komendy Hufca oraz ciał
statutowych hufca

hm H.Lisiecka






Święto 11 Batalionu Dowodzenia
HAL 2021

hm H. Lisiecka
hm H.Lisiecka/ pełnomocnik
ds. HAL

Tradycyjne jednodniowe spotkanie gromad
i drużyn hufca połączone z pieszym
przemarszem, grą terenową na terenie
leśnym i pracą na rzecz lasu.
Udział delegacji
hufca w świecie 11
batalionu dowodzenia w Żaganiu
Obóz w Niesulicach w bazie hufca ZHP
Świdnica – dwa turnusy po 1 tygodniu,
realizacja zadań publicznych
Termin do uzgodnienia
- biwak z
rodzinami, na zasadzie samofinansowania
się
rodzin
z
własnym
sprzętem
noclegowym.
Spotkanie sumujące rok harcerski, ocena
pracy środowisk i kadry, wnioski o
zaliczenie
służby
instruktorskiej,
Podziękowania dla kadry za pracę.

Plan pracy hufca zatwierdzono na posiedzeniu komendy hufca w dniu 02 września 2020
W planie nie ujęto wszystkich zbiórek komendy, komisji rewizyjnej, stopni instruktorskich czy tez doraźnie montowanych zespołów lub
sztabów, gdyż te pracować będą wg swojego rytmu i w miarę potrzeb.
W zależności od sytuacji zagrożeń pandemii i wynikających z niej obostrzeń sanitarnych niektóre punkty planu ulegną modyfikacji
Każda odprawa kadry hufca ma elementy informacyjne oraz szkoleniowo-edukacyjne

