Hufiec liczy około 200 osób.

W środowisku brakuje gromad zuchowych. Nie ma też przeszkolonej kadry, która mogłaby
założyć gromady zuchowe. Wędrownicy nie chcą podejmować się służby, w tym zakładać
nowych jednostek.
Podczas HAL część środowisk jeździ na obozy drużyn i szczepów. Pozostała część jeździ na
wspólny obóz, na którym wszystkie jednostki mają częściowo wspólny program. W ostatnich
latach wydzielono osobne turnusy dla harcerzy i dzieci niezorganizowanych.
Większość środowisk działa jako szczepy, w których dobrze działa ciąg wychowawczy (z wyj.
pionu zuchowego). Wśród podstawowych jednostek organizacyjnych jest znaczący udział
drużyn starszoharcerskich.
W drużynach zdobywa się stopnie i sprawności, jednak w części środowisk znacznie
zawyżono poziom wymagań na chustę i próbę harcerza.
W hufcu działa Komisja Stopni Instruktorskich z uprawnieniami do prowadzenia prób
przewodnikowskich i podharcmistrzowskich. Zwraca się uwagę na wysoki poziom prób
instruktorskich. Często już przyboczni rozpoczynają zdobywanie stopnia przewodnika, dzięki
czemu kończą próby niedługo po założeniu lub przejęciu drużyn.
W hufcu nie działa Zespół Kadry Kształcącej. Część kadry hufca wspiera działalność
chorągwianego ZKK. Planuje się założyć międzyhufcowy ZKK. W hufcu bardzo rzadko
organizowane są kursy przewodnikowskie, kursy drużynowych i warsztaty dla opiekunów
prób na stopnie instruktorskie. Jeśli już do nich dochodzi, to przy dużym wsparciu kadrowym
ZKK chorągwi. Część kadry ukończyła w ostatnim czasie kursy podharcmistrzowskie
woodbadge.
Dla drużynowych organizowane są comiesięczne odprawy a 1-2 razy do roku także impreza
integracyjno-szkoleniowa w formie wyjazdowej.
W hufcu jest stosunkowo dużo młodej kadry, z silną motywacją do działania. Jednocześnie,
znacząca część drużynowych jest niepełnoletnia.
Hufiec ma nowego komendanta.

Hufiec liczy około 500 osób.

W środowisku brakuje gromad zuchowych. Nie ma też przeszkolonej kadry, która mogłaby
założyć gromady zuchowe. Wędrownicy nie chcą podejmować się służby, w tym zakładać
nowych jednostek.
Podczas HAL część środowisk jeździ na obozy drużyn i szczepów. Pozostała część jeździ na
wspólny obóz, na którym wszystkie jednostki mają częściowo wspólny program. W ostatnich
latach wydzielono osobne turnusy dla harcerzy i dzieci niezorganizowanych.
Większość środowisk działa jako szczepy, w których dobrze działa ciąg wychowawczy (z wyj.
pionu zuchowego). Wśród podstawowych jednostek organizacyjnych jest znaczący udział
drużyn starszoharcerskich.
W drużynach zdobywa się stopnie i sprawności, jednak w części środowisk znacznie
zawyżono poziom wymagań na chustę i próbę harcerza.
W hufcu działa Komisja Stopni Instruktorskich z uprawnieniami do prowadzenia prób
przewodnikowskich i podharcmistrzowskich. Zwraca się uwagę na wysoki poziom prób
instruktorskich. Często już przyboczni rozpoczynają zdobywanie stopnia przewodnika, dzięki
czemu kończą próby niedługo po założeniu lub przejęciu drużyn.
W hufcu działa Międzyhufcowy ZKK. W hufcu bardzo rzadko organizowane są kursy
przewodnikowskie, kursy drużynowych i warsztaty dla opiekunów prób na stopnie
instruktorskie. Jeśli już do nich dochodzi, to przy dużym wsparciu kadrowym ZKK chorągwi.
Część kadry ukończyła w ostatnim czasie kursy podharcmistrzowskie woodbadge.
Dla drużynowych organizowane są comiesięczne odprawy a 1-2 razy do roku także impreza
integracyjno-szkoleniowa w formie wyjazdowej.
W hufcu jest stosunkowo dużo młodej kadry, z silną motywacją do działania. Jednocześnie,
znacząca część drużynowych jest niepełnoletnia.
Hufiec ma nowego komendanta.

Hufiec liczy około 1000 osób.

W środowisku działają gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszo harcerskie i
wędrownicze. Łącznie jest 55 jednostek (17 gromad zuchowych, 20 drużyn harcerskich, 6
drużyn starszo harcerskich, 5 drużyn wędrowniczych, 7 drużyn wielopoziomowych).
Wędrownicy nie chcą podejmować się służby, w tym zakładać nowych jednostek. Działają
drużyny wędrownicze, ale w małej liczbie. Wędrownicy nie zdobywają znaków służb, ani też
nie podejmują się stałej służby na zewnątrz organizacji.
Podczas HAL organizowanych jest ok. 8 obozów środowisk, w których uczestniczy większa
część jednostek.
Większość środowisk działa jako szczepy, w których dobrze działa ciąg wychowawczy (za
wyjątkiem pionu wędrowniczego).
W drużynach zdobywa się stopnie i sprawności, jednak w części środowisk znacznie
zawyżono poziom wymagań na chustę i próbę harcerza.
W hufcu działa Komisja Stopni Instruktorskich z uprawnieniami do prowadzenia prób
przewodnikowskich i podharcmistrzowskich. Zwraca się uwagę na wysoki poziom prób
instruktorskich. Często już przyboczni rozpoczynają zdobywanie stopnia przewodnika, dzięki
czemu kończą próby niedługo po założeniu lub przejęciu drużyn.
W hufcu działa ZKK. W hufcu przynajmniej raz w roku organizowane są kursy
przewodnikowskie, kursy drużynowych i warsztaty dla opiekunów prób na stopnie
instruktorskie.
Dla drużynowych organizowane są comiesięczne odprawy a 1 razy do roku także impreza
integracyjno-szkoleniowa w formie wyjazdowej – biwak kadr drużyn.
W hufcu jest stosunkowo dużo młodej kadry, z silną motywacją do działania. Jednocześnie,
znacząca część drużynowych jest niepełnoletnia.
Hufiec ma nowego komendanta.

