Plan działań programowych Chorągwi Opolskiej na 2011 rok
1. Analiza stanu obecnego.
W ostatnich latach w chorągwi stworzone zostały podstawy systematycznej działalności
programowej. Funkcjonuje Zespół Programowy, wymaga on jednak reorganizacji i
uzupełnienia o instruktorów wszystkich pionów metodycznych. Ponadto w ostatnich
miesiącach praca programowa chorągwi miała ograniczony charakter, należy zatem
doprowadzić do jej wznowienia i zdynamizowania. Dużym problemem jest jednak słabe
zainteresowanie i chęć współpracy ze strony środowisk, jak również powiązany z tym
utrudniony przepływ informacji. Ważne zatem, by doprowadzić do zwiększenia wzajemnej
otwartości i współpracy pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład chorągwi na każdym
poziomie, jak również usprawnienia systemu komunikacji, z naciskiem na dotarcie z
przekazywanymi informacjami i propozycjami bezpośrednio do gromad i drużyn.
Zróżnicowany jest poziom funkcjonowania poszczególnych pionów metodycznych.
Najwięcej jednostek to drużyny harcerskie, rozwinięcia wymaga natomiast zwłaszcza pion
starszoharcerski i wędrowniczy. Problemem jednak może być brak kadry, przygotowanej do
pracy z instruktorami i jednostkami tych pionów, jak również pewien dystans w tej kwestii,
widoczny w środowiskach. Zadbać należy zatem o rozwój kadry starszoharcerskiej i
wędrowniczej i wzmocnienie w środowiskach jednostek wszystkich pionów oraz współpracy
pomiędzy nimi, dla zapewnienia ciągu wychowawczego. Pomocną rolę w tym zakresie
mogłyby spełniać szczepy, jednak na chwilę obecną takich jednostek jest bardzo mało.
W chorągwi działają pojedyncze drużyny specjalnościowe, brak jednak systematycznej pracy
ze specjalnościami i współpracy pomiędzy tymi środowiskami. Są jednak perspektywy na
rozwój niektórych specjalności (ratownicza, turystyczna, obronna).
Poziom pracy programowej w hufcach jest dość zróżnicowany. Hufce pozyskują środki i
realizują własne przedsięwzięcia programowe, wśród których część odbywa się na wysokim
poziomie i jest mocnym elementem każdorocznego programu jednostek. Warto zatem
wyróżnić i wspierać te najlepsze przedsięwzięcia. W części środowisk działalność
programowa ograniczona jest jednak do organizacji HAL i pojedynczych przedsięwzięć w
ciągu roku harcerskiego, wymaga również zdynamizowania, unowocześnienia i uzupełnienia
o nowe, bardziej różnorodne i odpowiadające na współczesne wyzwania formy.
W większości hufców mocno ograniczone jest jednak wsparcie programowo-metodyczne dla
drużynowych. Tylko w 3 hufcach działają namiestnictwa (jednak tylko niektórych pionów), w

2 funkcjonują zespoły programowe. W części hufców w ogóle brak wyodrębnionej kadry
programowej. Także część kadry istniejących zespołów i namiestnictw nie zawsze jest
przygotowana do pełnienia funkcji i wymaga przeszkolenia. Jednym z podstawowych zadań
w najbliższym czasie powinno być zatem doprowadzenie do zapewnienia odpowiedniego
wsparcia programowo-metodycznego dla drużyn wszystkich pionów.

2. Cele:
1) Reorganizacja Zespołu Programowego
2) Stworzenie podstaw współpracy programowej pomiędzy hufcami i chorągwią
3) Podniesienie poziomu pracy programowej w hufcach
4) Stworzenie podstaw współpracy zagranicznej w ramach chorągwi

3. Zamierzenia:
Cel 1:





powołanie instruktorów odpowiedzialnych za pracę wszystkich pionów metodycznych
powołanie instruktora koordynującego pracę specjalności
przeszkolenie instruktorów wchodzących w skład zespołów chorągwianych
opracowanie długofalowego planu rozwoju poszczególnych pionów metodycznych

Cel 2:
 organizacja zbiórek kadry, ze szczególnym uwzględnieniem kadry programowej
 uruchomienie strony internetowej, poświęconej działaniom programowym w chorągwi
 opracowanie katalogu regularnych chorągwianych przedsięwzięć i propozycji
programowych
 opracowanie i wprowadzenie odznaki chorągwianej
Cel 3:
 stworzenie systemu wsparcia dla wyróżniających się przedsięwzięć, realizowanych
przez drużyny, szczepy i hufce
 organizacja warsztatów programowych dla kadry każdego poziomu
 rozpoczęcie pracy z kadrą hufców na rzecz utworzenia namiestnictw
 organizacja akcji propagującej działalność szczepów
Cel 4:





utworzenie bazy kontaktowej osób zainteresowanych współpracą zagraniczną
cykl akcji promocyjnych zachęcających do podjęcia współpracy zagranicznej
przeszkolenie osób, zainteresowanych podjęciem współpracy zagranicznej
wyjazd reprezentacji chorągwi na wybraną formę zagraniczną

4. Harmonogram działań programowych na rok 2011:
L.
p.

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

1

styczeń 2011

Uruchomienie „strony wędrowniczej” na
facebooku

pwd. M. Marecik

2

18-20.03.2011

Warsztaty dla liderów wędrowniczych

pwd. M. Marecik

3

15-17.04.2011

Chorągwiana Zbiórka Drużynowych i
Przybocznych
Zbiórka kadry podharcmistrzowskiej i
programowej

phm. M. Lenartowicz

4

14.05.2011

Jamboree on the Trail – zagraniczny start

pwd. J. Polewska

5

20-22.05.2011

Złaz Chorągwi Opolskiej, Góra św. Anny

phm. M. Lenartowicz

6

10-13.06.2011

Wyjazd reprezentacji chorągwi na Zlot
Skautów Europy Środkowej "InterCamp
2011"

pwd. J. Polewska

7

czerwiec 2011

Uruchomienie chorągwianego serwisu
internetowego, poświęconego działaniom
programowym

phm. M. Lenartowicz

8

czerwiec 2011

„Opolskie Perełki 2011/2012” - opracowanie
katalogu przedsięwzięć i propozycji
phm. M. Lenartowicz
programowych o zasięgu chorągwianym

9

czerwiec 2011

Opracowanie regulaminu i otwarcie konkursu
na najlepsze przedsięwzięcie programowe o phm. M. Lenartowicz
zasięgu lokalnym

10

czerwiec 2011

Opracowanie zasad propozycji programowej
phm. M. Lenartowicz
„Za horyzont” na rok harcerski 2011/2012

11

1.06.2011

12

17-21.08.2011

13

lipiec-sierpień
2011

Rodło – przygotowanie materiałów

Zespół Programowy

14

16-18.09.2011

Zlot Chorągwi Opolskiej, Nysa

phm. J. Brach

15

wrzesień 2011

Otwarcie propozycji programowej
„Za horyzont”

phm. M. Lenartowicz

16

wrzesień 2011

17

28-30.10.2011

Warsztaty programowe

phm. M. Lenartowicz

18

28-30.10.2011

Warsztaty zagraniczne

pwd. J. Polewska

19

grudzień 2011

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

phm. M. Lenartowicz

Opracowanie regulaminu odznaki
chorągwianej (Rodło)

Zespół Programowy

Wspólny wyjazd kadry programowej na LAS phm. M. Lenartowicz

Odznaka chorągwiana – Rodło - reaktywacja phm. M. Lenartowicz

