Szczep 328 WDHiGZ „Horda” zrzesza gromady zuchowe, drużyny oraz instruktorów, a przynależność do środowiska mają też
pojedynczy wędrownicy czy była kadra bez stopnia instruktorskiego. Zwracając uwagę na kwestię działań szczepu pod kątem ich
efektywności i celowości projekt „po nitce do kłębka” dąży do określenia odpowiedzi na potrzeby środowiska. W związku z tym
komenda szczepu w ramach spotkania dokonała analizy i oceny swoich wniosków wraz z postulatami do rozpatrzenia przez radę
szczepu tego kompleksowego spojrzenia na działania w ramach akcji szczepu.

ŚWIĘTO
SZCZEPU

ZNICZ
PARKING

WIGOŁAJKI

Jaki jest cel dla
szczepu?
jaki efekt ma ta
akcja?

Co w związku
z tą akcją (w jej
czasie) mają
robić/osiągnąć
harcerze?

Co w związku
z akcją (i w jej
czasie) mają
robić/osiągnąć
zuchy?

Co w związku
z tą akcją
(i w jej czasie)
ma robić
/osiągnąć
kadra
i komenda?

Co w związku
z tą akcją
(i w jej czasie)
mają robić
instruktorzy
bez funkcji i
stara kadra?

Czy w czasie
tej akcji
powinni być
obecni/
zaangażowani
rodzice lub
dyrektorzy?

Czy obecna
forma jest
odpowiednia
(jakaś inna lub
coś w niej
zmieniać?

Program
oparty o
pokazanie
wspólnoty
cech i drużyn,
praca
z tożsamością
szczepu –
prezentowanie,
utrwalanie
* osobowości
hordy –
możliwość
zdobycia.
Bardzo fajny
pomysł,
formuła trochę
inna?

Harcerze mają Być obecne,
być aktywnie
starać się
obecni
zrozumieć
podczas święta
i starać się
o zdobycie
wyróżnienia
święto dla nich

Kadra drużyn
zajmuje się
swoją
jednostką
komenda jest
obecna
i wspomaga.

JEŚLI JEDNA
IMPREZA NA
KTÓRĄ MOGĄ
PRZYJŚĆ
INSTRUKTORZ
Y TO TA
obecność w
formule np.
gawęda 10 lat
temu w
Hordzie było...
czy
speed dating 10 pytań do...

W formie
przekazania
promocyjnej
informacji po,
że odbyła się
impreza dla
rodziców
fb/strona

Nie gala
osobowości
odbywa się
apel

Cel zarobkowy
wykazanie
odpowiedzialn
ości
prezentacja
środowiska
/postawy
harcerskiej

Obecni
podczas samej
akcji –
aktywnie
pracować,
prezentować
się (wyglądać
jak harcerze)
mogą przed
akcją
przygotować
plakaty

Zuchy
przyjeżdżają z
kadrą chociaż
na godzinę

Komenda:
stała
opieka/kontakt
organizatorem.
Ktoś z
komendy jest
cały czas
obecny na
miejscu
Kadra:
mobilizuje
drużyny
przynajmniej
pół dnia na
akcji

Świętowanie
spotkania
z rodzicami
(motywacja
przed imprezą,
bez
dyskryminacje
w trakcie z kim
kto przyjdzie)

Funkcjonowani
e zastępu
służbowego
(obsługa
organizatorska
– szatnia,
droga,
jedzenie,
informacja)
Każda drużyna
odpowiedzialn
a za część
małej atrakcji
(np.
przedstawienie
itd.)
kultura, ogłada,
mundur

Kultura, ogłada,
przygotowanie
czegoś
(kiermasz,
kolęda, etc)
prezentacja
siebie

Kadra –
Zaproszenie,
kultywowanie będzie
kontaktów z
przemiło
rodzicami
swoich
harcerzy
może
przygotowanie
niespodzianki
dla harcerzy (:
komenda –
być,
pokazywać się
(może
nawiązywać
kontakty
z rodzicami
większe)

komendant
przyznaje
słoneczka

uprzedzenie
dyrektora o
imprezie,
obecny nie

Zaproszenie do
pojawienia się
starszych (np.
Radar, Dudu,
Gosia),

Rodzice
Szczegóły
obiady,
zależne od
transport
organizatora
zniczy niezbędna
odpowiednio
młodsi nie przy zorganizowane
jednostkach - wcześniej +
pomoc
informacje
organizatorowi
wedle jego
informacja dla
potrzeb lub na dyrektorów
tyle ile oni
(ławki)
mogą pomóc
Byli przyszli
licznie,
kupowali na
kiermaszu
zuchów,
pomogli
z jedzeniem
dyrektor ze
szkoły w której
jest impreza
zapraszamy,
pozostali
dyrektorzy
w zależności
czy drużynowi
chcą

Forma:
jedzenie, NIE
duża gra, ale
małe atrakcje
rezygnacja z
apelu

WOŚP

Pokazanie pola
służby ??
marka prestiż??

Kadra: nie ma co
go robić na siłę

Nie mamy do
końca pomysłu
– jaki jest tego
sens, czy są
chętni do
organizacji?

impreza
towarzyska??
DMB

Poczucie
wspólnoty
światowej
zachęcanie do
nawiązanie
kontaktów
międzynarodow
ych skautowych

Przychodzą,
piszą kartki
wspólnie
konkurs na
wzór?,
drukowanie
wzorów na
bieżąco

Przychodzą i
pomagają,
zapewniają
adresy

Nadzoruje swoje Zaproszenie,
Wysłać kartkę do
zuchy/ harcerzy będzie przemiło dyrektorów
którzy przyjdą
zbierają adresy
wcześniej

wspólne pisanie
kartek impreza
otwarta,
towarzyska, ale
nie bumelancka

BIWAK MAJOWY Miejsce
integracji
praca z
tożsamością
szczepu
* przyznanie
naramienników

Integrować się
ze sobą

Decyzja
zuchowców,
żeby przyjechać
z zuchami.
Decyzja musi
być wcześnie
(żeby móc
zarezerwować
bazę)

Drużynowi robią
program
kadra+komenda
jedzie na biwak
jako jednostka
program
szczepu (dzień)
robiony nie
przez
drużynowych –
zapewnia
integrację
harcerzy

Starsi:
zapraszamy na
dzień
szczepowy
i odwiedziny
młodsi:
jednostka
kadrowa na
biwaku

Niech nam
pomachają (:
dajcie hajz
i słodycze

Baza jest spoko
szkoła w
Łochowie była
git

OGNISKO

Harcerze
przychodzą
i prezentują
swoją jednostkę,
pokazują siebie

Zuchy
przychodzą i
prezentują
swoją jednostkę

Kadra z
jednostkami i je
ogarnia
komenda
odpowiada za
podziękowania

Starzy:
zapraszamy
młodsi: przyszli

nic

nul

Biszkopt dla
niepierwszych
harcerzy dla
chętnych.
wszyscy
biorą udział w
dniu
szczepowym

Udział w dniu
szczepowym,
22.00 spać

Kadra:
organizują
biszkopta
w czasie dnia:
na bieżąco
uświadamiać
harcerzy,
komenda:
program dnia

Zaproszeni
Rodzice –
koniecznie na
przyjechać na
dzień i wieczór!! odwiedziny :P
pocztówka z
obozu do
dyrektorów

Podziękowanie
kadrze
pokazanie
dokonań drużyn
ich tożsamości

DZIEŃ
Integracja
SZCZEPOWY NA biszkopt
OBOZIE
ognisko luźne
gra oparta o
cechy Hordziaka
*przyznanie
trójkącików

Opracowane w ramach projektu „po nitce do kłębka” na spotkaniu komendy szczepu w dn. 29. stycznia 2015
Uczestnicy spotkania:
pwd. Rafał Pawłowski – komendant szczepu
pwd. Konrad Pawłowski – zastępca komendanta, drużynowa 328 WDHS Passio Viveret
pwd. Aleksandra Kucharska – zastępczyni komendanta szczepu
phm. Marta Modelska – zastępczyni komendanta szczepu, drużynowa 328 WDHiS
Opracowanie materiału na podstawie dyskusji i wyników prac komendy:
phm. Marta Modelska

