nr 08/637/2018

24 maja 2018 roku

W sobotę 19 maja w zbiórce brali udziału przedstawiciele Hufców: Jarocin, Kalisz, Koło, Konin,
Kościan, Kórnik, Krotoszyn, Leszno, Ostrów Wlkp., Piła, Poznań Grunwald, Poznań Jeżyce, Śmigiel,
Śrem, Środa Wlkp., Turek, Wągrowiec, Września, Wschowa, Wolsztyn, Złotów, Mosina, Kępno,
Poznań Stare Miasto, Nowy Tomyśl.
Usprawiedliwili nieobecność Komendanci Hufców: Chodzież, Koźmin Wlkp.
Podczas zbiórki zapadły między innymi ustalenia dotyczące HAL – 2018 :
 do 31 maja 2018 roku Hufce mogą złożyć wnioski do Komendy Chorągwi (według wzoru ze
strony www.dokumenty.zhp.wlkp.pl ; zakładka HAL) dotyczące wyrażenia zgody na
zatwierdzanie placówek w Hufcu,
 Hufce, które nie uczestniczyły w zbiórce, bądź te, które się nie zdeklarowały mogą do 30 maja
zgłosić potrzebę dodatkowego szkolenia skarbników i księgowych Hufców w zakresie obiegu
dokumentów HAL w tym rozliczania HAL. Zgłoszenia na adres: skarbnik@zhp.wlkp.pl
Szkolenie (jeżeli będą zgłoszone osoby) odbędzie się w dniu 11 czerwca w Poznaniu w godz.
16.30 – 19.00 – miejsce podamy osobom zgłoszonym.
Zgłaszając należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail.
 Programy obozów należy wysyłać na adres: program@zhp.wlkp.pl
Podczas sprawdzania programów będzie zwracana uwaga przede wszystkim na:
1. Części składowe - charakterystyka uczestników, kadry, miejsca, kierunki programowo
wychowawcze/cele i zamierzenia/ metody realizacji. (w różny sposób w różnych
środowiskach opisywane).
2. Merytoryka - czy opis grupy był dość wyczerpujący (dający możliwość zbadania, czy cele są
dostosowane do uczestników), czy cele/kierunki programowe były adekwatne (np.: żeby
uniknąć budowania bramy obozowej na obozie wędrownym, czy pomocy przy żniwach na
zimowisku) czy w stosunku do poprzedniego roku jednostki harcerskie na obozach rozwijają
swoje umiejętności.
3. Praca metodą harcerską - czy jest ujęta praca w małych grupach, wykorzystanie
instrumentów metodycznych, elementy służby, itd.
4. Programy obozów zbierane w Komendzie Chorągwi w formie elektronicznej (przy
zatwierdzaniu nie będzie wymagana forma papierowa)
hm. Tomasz Kujaczyński

Komenda Chorągwi zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy osobę do pracy przy obsłudze projektu
„Wielkopolskie podwórka” w zakresie kadry-płace-księgowość. Doświadczenie nie jest wymagane.
Bliższe informacje i zgłoszenia na adres: komendant@zhp.wlkp.pl lub tel. 603391162
hm. Tomasz Kujaczyński

Trwają prace nad materiałem PSP w sprawie bezpieczeństwa i łączności podczas obozów
harcerskich. W załączeniu informacja Druhny Naczelnik po ostatnim spotkaniu w PSP.
hm. Janusz Wolski

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony komendantów hufców, w załączeniu przesyłam
komunikat dotyczący wdrożenia RODO w ZHP oraz kilka praktycznych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa danych osobowych. Proszę o niepublikowanie załączonego materiału na stronach
www ze względów bezpieczeństwa.
hm. Tomasz Kujaczyński
Załączniki:



informacja ze spotkania w PSP
wdrażanie RODO

