SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY

HUFCA ZHP MOSINA
im. Bolesława Chrobrego
za okres luty - październik 2017

I.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie dotyczy działalności Komendy Hufca ZHP Mosina w roku harcerskim
2016/2017 za okres od wyborów Komendy do Zjazdu Sprawozdawczego, czyli od lutego
do 23 października 2017 roku. Jest wymogiem formalnym, aby je przygotować na Zjazd
Sprawozdawczy, poza tym jest to jednocześnie kontynuacja corocznych podsumowań
roku harcerskiego, jakie od lat robiliśmy w ośrodku. Przygotowując to sprawozdanie
trzeba było rozstrzygnąć, jakiego okresu powinno dotyczyć. Zwyciężyły kwestie
formalne związane w istnieniem hufca i Zjazdem Sprawozdawczym. Stąd w
dokumencie odnosimy się głownie do okresu luty-październik. Tradycyjna ankieta
podsumowujaca prace komendy była za cały okres roku harcerskiego i cały rok
analizowano w Komedzie przygotowując plan kolejnego.
Sprawozdanie składa się z następujących części, w których odniesiono się do realizacji
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II. STRUKTURA HUFCA
a. WŁADZE I ZESPOŁY HUFCA
We władzach powoływanych przez Zjazd nie nastąpiły żadne zmiany, w ramach organizacji pracy Hufca
mianowano zgodnie z przyjętym programem rozwoju kolejne zespoły instruktorskie oraz osoby na funkcje w
Hufcu.
Komenda Hufca
komendant – hm. Magdalena Jakubowska
z-ca komendanta hufca – phm. Michał Janecki
skarbnik – phm. Estera Wekwert
członek komendy ds. programowych – pwd. Natalia Tomaszewska
członek komendy ds. kształcenia i rozwoju kadry – phm. Joanna Walachowska
członek komendy ds. komunikacji i promocji – phm. Anita Walachowska
Komisja Rewizyjna
o phm. Natalia NOWACKA – przewodnicząca
o pwd. Paulina SOBKOWICZ – z-czyni przewodniczącej
o pwd. Adam Fiedorowicz– sekretarz

Komisja Stopni Instruktorskich
- hm. Danuta Białas – przewodnicząca,
- hm. Marianna Janik – z-ca przewodniczącej,
- hm. Ewelina Szydłowska – sekretarz,
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- hm. Anna Hemmerling - członek,
- phm. Joanna Walachowska – członek.
Hufcowy Zespół Inspiracji Metodycznych INSPIRO:
- pwd. Natalia Tomaszewska – przewodnicząca,
- pwd. Karolina Sroka – członek,
- Bożena Marcinkowska – członek,
- Martyna Lubińska – członek,
- Marta Paluszak – członek,
- Katarzyna Górecka – członek,
- Paulina Tomaszewska – członek.
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej:
- phm. Joanna Walachowska – przewodnicząca,
- hm. Magdalena Jakubowska – członek,
- pwd. Adam Fiedorowicz – członek.
Zespół ds. Pracy z Kadrą:
- Michał Górecki – członek,
- Paula Sianos – członek
Hufcowy Zespół Promocji Com_pres
- phm. Anita Walachowska – przewodnicząca,
- Martyna Łubińska – z-ca przewodniczące i redaktor facebookowego fanpage hufca,
- Paulina Ludwiczak – administrator strony www hufca,
- Michał Górecki – opiekun gabloty hufca,
- Marta Paluszak –redaktor główny gazety hufcowej Azymut,
- Paula Sianos – członek,
oraz 3 osoby działające z zespole, które będą powołane w rozkazie listopadowym: Wojciech Tomyśla,
Maria Andrzejewska, Jan Paluszak
Pełnomocnik Komendanta hufca ds. współpracy zagranicznej – pwd. Bożena Marcinkowska
Administrator Ewidencji na poziomie Hufca – Maciej Prentki
Opiekun Domu Harcerza – Bartosz Schütz
Pełnomocnik Komendanta hufca ds. Zlotu ZHP 2018 - pwd. Martynę Łubińską.

b. JEDNOSTKI HUFCA MOSINA
Struktura jednostek nie zmieniła się w omawianym okresie. W dwóch drużynach nastąpiły zmiany na funkcjach
drużynowych.
Zestawienie jednostek HUFCA
Krąg Instruktorski TWA Elita
7 Gromada Zuchowa „Biedronki księdza Jana…”
14 Drużyna Harcerska „LEŚNI”
Szczep Środowiskowy WATRA
im. hm. Doroty Lisek
1 Gromada Zuchowa „PROMYCZKI”
20 Gromada Zuchowa „DZIELNE LWIĄTKA”
21 Wodna Drużyna Harcerska “HALS”
23 Drużyna Harcerska im. Batalionu ZOŚKA

przewodnicząca:
hm. Olga Jurgiewicz
drużynowa:
hm. Krystyna Szczygieł – Nowak
drużynowy: hm. Bronisław Nowak
komendant: phm. Michał Janecki
drużynowa: hm. Ewelina Szydłowska
drużynowa: pwd. Kinga Glinkowska
po zmianie: Marta Paluszak
drużynowy: Michał Górecki
drużynowa: pwd. paulina Sobkowicz
po zmianie: Adam Leśniewicz
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12 Starszoharcerska Drużyna Wędrowna „TRAMP”

drużynowy: Kamil Nurkowski

17 Męska Drużyna Wędrownicza GROM
Szczep Środowiskowy WILKI
im. hm. Mieczysława Koniecznego
19 Gromada Zuchowa WILCZĘTA

drużynowy: Marcin Pilarski
komendantka: pwd. Natalia Tomaszewska

19 Próbna Gromada Zuchowa LEŚNE SKRZATY
19 Mosińska Drużyna Harcerska MAFEKING

drużynowa: Paula Sianos
drużynowa: Wiktoria Kijak

drużynowa: Paulina Tomaszewska

19 Drużyna Harcerska CZATA im. Bolesława Chrobrego drużynowa: Martyna Łubińska
19 Drużyna Wędrownicza AGRICOLA

drużynowa: Paulina Ludwiczak

c. STAN LICZEBNY HUFCA MOSINA
Stan liczebny hufca na dzień 30czerwca 2017 roku wynosił 217 osób, natomiast na dzień 30 września 2017 roku
wynosił 212 osób. Obecna liczba członków nie uległa zmianie, przy czym zmiany na szczeblu centralnym w
systemie ewidencji ZHP uniemożliwiają przedstawienie pełnych danych, gdyż po raz kolejny cześć członków
„powróciła” do Hufca Poznań – Rejon. Do czasu Zjazdu Hufca komenda trybem poza ewidencją ustali dokładną
liczbę członków hufca

III. SPRAWOZDANIE W OBSZARZE – PROGRAM
a. DZIAŁANIA ZESPOŁU INSPIRACJI METODYCZNYCH INSPIRO
Zgodnie z przyjęta organizacją pracy w obszarze programu działa ZESPÓŁ Inspiracji Metodycznych INSPIRO.
Zespół spotkał się kilka razy w ciągu roku od momentu powołania. Na pierwszym spotkaniu pojawiała się
komendantka hm. Magdalena Jakubowska, z którą wspólnie został ustalony zakres działań zespołu do końca
roku harcerskiego 2016/2017.
Głównym celem zespołu jest:






inspirowanie drużynowych do pracy w drużynach (pomysł na zbiórkę, warsztaty, imprezy),
dopilnowanie programu i koordynowanie imprez hufcowych,
planowanie roku harcerskiego,
współpraca z komendą, ZKK,
sprawdzanie i analizowanie planów pracy drużyn oraz ewentualne wskazówki do pracy drużyn.

Głównymi zadaniami zespołu do końca roku harcerskiego było:
-

przygotowanie drużynowych oraz przybocznych do akacji letniej - obozu Hufca ZHP Mosina
w Lubniewicach.

Zespół Inspiracji Programowych i Metodycznych INSPIRO w ramach wsparcia dla drużynowych planowania
działań programowych na obozie przygotowano szereg materiałów z propozycjami i inspiracjami
programowymi. Informacje były publikowane przez 10 tygodni, w terminie od maja do lipca w grupie KADRA
ZHP Mosina. Wśród materiałów znalazły się: informację dot. gier miejskich dot. Lubniewic, opis form pracy
dla poszczególnych grup metodycznych, przewodniki dotyczące walorów przyrodniczych miejsca obozowego,
spis skrytek GEOCACHE w okolicy Lubniewic, mapy z opisem szlaków pieszych dla odpowiednich grup
metodycznych. Wszystkie materiały zostały udostępnione również w formie papierowej podczas obozu. Z
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relacji instruktorów wynika, że przygotowane posty były przydatne i wzbogaciły program obozowy.
Przygotowanie i publikację materiałów koordynowała pwd. Bożena Marcinkowska.
Zespół przygotował Hufcowe INO (30/31.07) na obozie, które wskazało, że tego typu formę trzeba
p[przygotowywać częściej z uwzględnieniem stopniowania stopnia trudności oraz apel z okazji rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
W obozie wzięło udział 131 uczestników i kadry przez 14 dni ze Szczepu Watra i Wilki oraz kilku osób
niezrzeszonych.
-

przygotowanie ogniska hufcowego w ramach zakończenia roku harcerskiego (11.06.)

Ognisko odbyło się 11.06 na Pożegowie. Na tę zbiórkę zostały zaproszone wszystkie drużyny, gromady Hufca
oraz Krąg Instruktorski T.W.A. Elita. Udział wzięło ok 100 osób. Ognisko składało się z dwóch części:
obrzędowej i nieobrzędowej. Na początku prowadzące Kasia Górecka i Bożena Marcinkowska z pomocą
komendy wybrały cztery osoby do rozpalenia ogniska, korzystając z pomocy kompasu wyznaczając kierunki
świata, następnie głos został oddany dh komendantce, która opowiedziała gawędę, przerywaną śpiewem
piosenek wykonywanych przez drużyny. Gawęda była wprowadzeniem w rozmowę o marzeniach i ich
spełnianiu.
Po zakończeniu cz. obrzędowej rozpoczęła się cześć mniej oficjalna, czyli przy śpiewie piosenek można było
upiec kiełbaskę na ogniu, oddać się rozmowom i zabawom. Całość zakończyła się kręgiem i iskierką przyjaźni.

b. WSPÓŁPRACA Z SKAUTAMI Z SEELZE:
W okresie od lutego do października działalność pełnomocnika ds. współpracy zagranicznej obejmowała
utrzymania kontaktu z przedstawicielami skautów z Seelze, przeprowadzenie wymiany polsko- niemieckiej,
promowanie wydarzeń zagranicznych.
Nie odbyła się planowana na maj wizyta harcerzy z Seelze w Mosinie. Głównym powodem odwołania był brak
osoby, która mogłaby zorganizować spotkanie, a także problem z komunikacją z osobą decyzyjną z Seelzeskauci odpowiadali zbyt późno na maile. Odbyła się natomiast druga zaplanowana na ten rok wizyta. Delegacja
3 osób wzięła udział w obchodach 35 – lecia skautingu w Seelze. Na tę okazje zostały przygotowany prezent:
harcerski lampion, hufcowe chusty oraz polskie słodycze.
Wraz ze skautami z Seelze przygotowaliśmy także propozycję programową dla drużyn, celem zainteresowania
ich współpraca zagraniczną, która zostanie zaproponowana drużynom w tym roku harcerskim.
PLUSY DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:





poprawa regularności spotkań międzynarodowych, odbywa się przynajmniej 1 spotkanie środowiska z
Mosiny i Seelze;
harcerze z Seelze są zainteresowani działalnością mosińskiego i polskiego harcerstwa;
współpraca zagraniczna wpisała się zakres działań mosińskich harcerzy;
instruktorzy i harcerze hufca otworzyli się na działania międzynarodowe i mamy swoich
przedstawicieli na imprezach zagranicznych.

MINUSY DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:



współpraca z Seelze zamyka się na kilku osobach, brak zaangażowania innych instruktorów w
przygotowanie spotkania i kontynuowanie działalności;
aktualny nadmiar innych obowiązków pełnomocnika ogranicza możliwości rozwoju.

c. INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA PROGRAMOWE
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-

udział w Festynie Organizacji Pozarządowych w Mosinie

-

Dzień otwarty obozu w Lubniewicach

-

udział w uroczystościach patriotycznych (3 maja, 1 września, 20 października, 15 sierpnia)

-

zatwierdzono regulamin sprawności WÓZKARZ ***

IV. OBSZAR – PRACA Z KADRĄ
a. DZIAŁANIA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
Hufcowa KSI w omawianym okresie odbyła szereg spotkań i posiedzeń, na których:
- przygotowano regulamin KSI,
- otwarto 4 próby na stopień przewodnika,
- zamknięto z wynikiem pozytywnym 7 prób na stopień przewodnika/ przewodniczki,
- zamknięto w wynikiem negatywnym 8 prób na stopień przewodnika/ przewodniczki,
Posiedzenia KSI są protokołowane, wnioski dotyczące prób są składane do komendy hufca.
Hufcowa KSI uzyskała od KSI Hufca Poznań – rejon dokumentację dotyczącą otwartych prób na stopnie przez
kadrę Hufca. W porozumieniu z KSI Hufca Poznań – Rejon oraz komisją chorągwianą dotychczas otwarte
próby nastąpień podharcmistrza będą zamykane w KSI Hufca Poznań - Rejon, nowe będą otwierane (do czasu
uzyskania upranień przez komisję w Mosinie) w KSI w Chorągwi.
Na spotkaniu kadry w dniu 6 czerwca KSI podzieliła się swoimi uwagami, co do realizowanych w tym okresie
prób oraz przygotowywania raportów. Na spotkaniu ustalono także zarys obrzędowości dla zamykania prób na
pwd oraz składania Zobowiązania Instruktorskiego. Na posiedzeniu KSI wręcza nominację, a opiekun
instruktorską lilijkę wraz z podkładką (gdy ktoś opiekun nie będzie miłą możę poratować KSI, wyraźnie
zwracając uwagę, zę należy to do obowiązków opiekuna), na Zobowiązaniu wręczana będzie złota lilijka
instruktorska. W trakcie zobowiązania śpiewa się „Tam w lesie nad jeziorem”. Zgodnie z ta konwencją Złożono
4 ostatnie Zobowiązanie w Hufcu.

b. DZIAŁANIA ZESPOŁU KADRY KSZTAŁCĄCEJ
Do ZKK przy Hufcu ZHP Mosina należy 3 członków naszego hufca spełniających wszelkie wymogi formalne,
gdyż 2 osoby posiadają brązową odznakę kadry kształcącej. Członkowie komisji zapoznali się też ze zmianami
w kształceniu w ZHP i obecnie przygotowują się do spełnienia nowych wymogów, po okresie przejściowym w
ZHP.
W momencie powołania zespołu członkowie postanowili skupić się na 4 podstawowych aspektach swojej
działalności a mianowicie: śródroczne warsztaty dla kadry i wędrowników hufca, zajęcia integracyjne,
organizację kursów przybocznych oraz przewodnikowskich, oraz promocję szkoleń i innych form rozwoju
organizowanych na szczeblu chorągwianym. W czasie 7 miesięcznej pracy zespołu miały miejsce 2 spotkania
zespołu oraz jedna telekonferencja. Podjęto wysiłki dotyczące wypracowania obrzędowości zespołu oraz
zaprojektowania logo zespołu.
W efekcie pracy zespołu zrealizowano następujące działania:
-

warsztaty "Jak realizować postawione sobie cele? Teoria, praktyka, motywacja" prowadzony
przez dr Lidię Chylewską – Barakat z Torunia ,

-

warsztaty z planowania pracy, prowadzone przez phm. Joannę Walachowską,

-

konferencja wędrownicza, zrealizowana przez Adama Fiedorowicza,
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-

w ramach działań integracyjnych tradycyjnie zorganizowany został udział reprezentacji Hufca ZHP
Mosina w międzynarodowej grze iScout (04.03.2017). W wydarzeniu tym wzięło udział 15
instruktorów hufca.

Z racji przyjętej strategii na tę chwilę niezrealizowany został kurs przybocznych ani kurs przewodnikowski.
Kurs przybocznych organizowany był na przełomie października i listopada 2016 roku w związku z czym nie
było potrzeby realizowania kolejnej edycji, natomiast kurs przewodnikowski "Impessa" zgodnie ze swoją
tradycją będzie odbywał się w grudniu 2017 roku. Ponad to podjęte zostały działania mające na celu
rozpromowanie dwóch wydarzeń starszoharcerskich, czyli Kursu Drużynowych Starszoharcerskich oraz
programu współzawodnictwa drużyn starszoharcerskich "Złoty Kompas".
Zespół planuje przyjęcie w swoje szeregi dwóch nowych członków.

c. INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE PRACY Z KADRĄ
W ramach pracy z kadrą zrealizowano między innymi następujące działania:
-

dofinansowanie udziału w kursach i warsztatach, które otrzymali Kinga Glinkowska, Adam Lesiewicz,
Marta Paluszak, Natalia Tomaszewska, Paulina Sobkowicz, Adam Fiedorowicz
sfinansowanie kosztów podróży do Torunia i Warszawy dla nominowanego w plebiscycie
Niezwyczajni Michała Góreckiego,
sfinansowano pobyt na obozie przybocznych, którzy brali udział w biwaku kwaterowym lub
dofinansowano udział w obozie przybocznym zaangażowanym przy pracy kwatermistrzowskiej,
udzielano pochwał za udział w uroczystościach patriotycznych
Zorganizowano biwak kwaterkowy i rozkwaterkowy, który oprócz pracy przy sprzęcie na bazie
oferował atrakcje i prace programową
promowanie harcerskich i poza harcerskich sukcesów instruktorów ZHP MOSINA (np komunikowanie
na stronie internetowej i na facebooku o sukcesach w kolejnych zamknięciach prób)
stworzono możliwość pracy na bazie w Lubniewicach jako opiekun bazy, pomoc kuchenna, obsługa
finansowa,

V. OBSZAR – ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE, PROMOCJA
a. ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE
W ramach organizacji pracy w hufcu:
-

Zaprowadzono zwyczaj spotkań komendy raz na dwa tygodnie, który funkcjonował przed wakacjami i
wraca od października. Komenda zgodnie uznała, że częstsze i krótsze odprawy powinny się
sprawdzić. Do tej pory rzadsze odprawy powodowały następujące problemy: w napiętym kalendarzu
trudno było o termin dogodny dla wszystkich, odprawy były długie i męczące, pomiędzy odprawami
nie wiedzieliśmy o stanie wykonywanych zadań przez poszczególne osoby, (co powodowało tez
konieczność dodatkowej komunikacji, która zabierała czas). Teraz będziemy mięć okazję do
wzajemnego informowania się o tym, co robimy, jaki jest stan prac w każdej z "działek". Poza tym,
ważne jest, aby komunikować środowisku nasz harmonogram działań, różne terminarze komendy oraz
stan pracy, aby wiedzieli, co robimy i uczyli się tego.

-

Spotkania komendy były protokołowane przez komendantkę.

-

Dyżury komendantki odbywały się co tydzień, w niektórych okresach doraźnie, w tym także w czasie
wakacji.

-

Wydano 16 rozkazów, 4 uchwały.
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-

Zaprowadzono następującą dokumentację:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

teczka korespondencji przychodzącej,
teczka korespondencji wychodzącej,
teczka rozkazów,
teczka uchwał,
teczka dokumentacji otwartych konkursów ofert,
teczka zatwierdzonych biwaków,
teczka umów
rejestr pieczątek ,
protokolarz posiedzeń komendy hufca,

W trakcie opracowywania jest regulamin pracy komendy.
Newsletter naszego środowiska utrzymano, zamieniać jego nazwę na biuletyn Hufca

Wiosną rozpoczęto odwiedziny komendantki u drużyn. Komendantka wraz z-ca ds. rozwoju i kształcenia
kadry odwiedziła 7 GZ Biedronki księdza Jana... oraz 14 DH LEŚNI na zbiórkach 5 kwietnia. Była to
dobra okazja do wręczenia obu drużynowym Listu Pochwalnego od Naczelniczki. Zachęcano inne jednostki do
zapraszania komendy na zbiórki. Zwyczaj ten będzie kontynuowany.

Odbyły się ważne spotkania kadry hufca:
-

planujące pracę na rok 2017/2018 (6 czerwca). Szefowie zespołów prezentowali zamierzenia
każdego z nich, zamierzenia te poddano pod dyskusję, celem wypracowania planu pracy na kolejny rok
harcerski.

-

podsumowujące akcję lato (5 września). Każdy uczestnik spotkania anonimowo oraz na form miał
możliwość podzielenie się spostrzeżeniami (in plus, in minus) dotyczącymi akcji lato w obszarze: obóz
w Lubniewicach, baza w Lubniewicach, udział w innych przedsięwzięciach. W ramach tego spotkania
planowano także prace na rok 2017/2018

-

dyskusja prowadzona metodą kuli śniegowej o tym jak rozumiemy jakość w pracy Hufca Mosina,
zrealizowana w ramach odprawy kadry na obozie w Lubniewicach

b. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM
Współpraca Hufca z otoczeniem jest kontynuacją pracy Ośrodka.
W ramach prac bieżących Komendantka uczestniczyła:
-

w spotkaniach komendantów hufców Chorągwi Wielkopolskiej,

-

w Gali Niezwyczajnych w Toruniu, ocena kandydatów (25 lutego)

-

w spotkaniu Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego( 9 marca 2017)

-

w spotkaniach z z-cą Burmistrza Gminy Mosina w sprawie Domu Harcerza

-

spotkaniu i rozmowach tel. z pracownikami Urzędu Gminy Mosina i Zakładu Usług Komunalnych
w sprawie Domu Harcerza

c. ZESPÓŁ PROMOCJI COM_PRESS
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W momencie przekształcania Ośrodka ZHP Mosina w hufiec, zespół postawił sobie następujące działania:
1) zapewnienie dostępu do Office 365 każdemu członkowi hufca,
2) przeprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi Office 365 i Sharepointa
3) stworzenie hufcowego sharepointa ze zdjęciami i grafikami do pobrania,
4) stworzenie przestrzeni dyskowej dla wymiany ważnych dokumentów,
5) wsparcie redaktor naczelnej w prowadzeniu gazety AZYMUT
6) wspieranie działań programowych hufca
7) prowadzenie bieżącej komunikacji na stronie WWW, profilu na FB
Z początkiem października, każdy członek hufca uzyskał dostęp do platformy OFFICE 365. Zespół wielokrotnie
informował (za pomocą hufcowego newsletter/biuletynu, grupy Kadra ZHP Mosina) o możliwości wsparcia w
generowaniu hasła oraz odzyskaniu dostępu do platformy. Ponadto zespół przeprowadził ankietę dotyczącą
ewentualnej potrzeby szkolenia skierowaną do członków kadry ZHP Mosina.
Na platformie OFFICE 365 stworzona została przestrzeń dyskowa dla Kadry ZHP MOSINA. Ponadto
stworzone zostały szablony grup dla pozostałych zespołów hufca między innymi: KSI, ZKK, Inspiro.
Stworzony został tzw. sharepoint dla: COM_Press, Kadra ZHP Mosina oraz Komenda gdzie opublikowane
zostały najważniejsze dokumenty, pliki niezbędne do pracy każdego zespołu oraz cały zestaw grafik i
logotypów.
We wrześniu 2017 zespół COM_press podjął próbę wsparcia działania redakcji hufcowej gazety AZYMUT
poprzez próbę wdrożenia darmowego oprogramowania do tworzenia profesjonalnych gazet i broszur
makemynewspaper.com.
W czasie od lutego do października bieżącego roku zespół promocji hufca COM_press współtworzył wszystkie
imprezy programowe hufca, zapewniając pomoc w organizowaniu wydarzeń, przygotowywaniu grafik oraz
relacji na stronie www czy fanpage. Ponadto reprezentanci zespołu brali udział we wszystkich wydarzeniach
kościelnych, patriotycznych oraz harcerskich, które działy się na terenie miasta i gminy Mosina. Były to m.in.
Festyn Organizacji Pozarządowych, zakończenie roku harcerskiego, obóz hufca ZHP Mosina, start
harcerski, warsztaty z zarządzania czasem czy Rodzinny Rajd Harcerski (zespół przygotował identyfikację
wydarzenia, przygotował, wydrukował oraz rozwiesił plakaty, pozyskał sponsora oraz przygotował fotorelację)
Od września zespół COM_press wspiera i organizuje promocję Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego –
Gdańsk 2018.
Ponadto Zespół regularnie informuje harcerzy, rodziców oraz mieszkańców Gminy o swoich działania poprzez
publikowanie materiałów dot. pracy i działań Hufca na stronie WWW, profilu na FB, koncie na Instagramie
oraz w lokalnej prasie.
Zespół nawiązał kontakt z Gminnym Centrum Informacji, Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Mosinie, Szkołą Podstawową nr 1 i 2, Urzędem Miasta i Gminy Mosina, Chorągwią Wielkopolską
oraz z Faktami Mosińsko-Puszczykowskimi.

VI. SPRAWOZDANIE W OBSZARZE – FINANSE i GOSPODARKA

a. FINANSE
Przekształcenie Ośrodka w Hufiec zbiegło się w czasie z ważną zmianą realizowaną przez Chorągiew
Wielkopolską, tj. wdrożenie nowego programu do obsługi księgowej. Wdrożenie to wywołało szereg zmian w
dotychczasowej pracy z dokumentacją finansową w hufcu. Skutki te są szczególnie widoczne przy rozliczaniu
zaliczek, także obozowych, wystawianiu dokumentów dokumentujących sprzedaż, czyli wpłaty obozowe
rodziców oraz dekretowaniu dokumentów. Komendantka i druhna skarbnik uczestniczyły w kilku szkoleniach
związanych z obsługa programu Optima, zasad rozliczania obowiązujących w chorągwi po wdrożeniu programu
oraz zasad przygotowywania i rozliczania akcji lato.
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1 kwietnia finanse hufca Mosina „wyszły” z finansów Hufca Poznań – Rejon. Dokonano tym samym
ostatecznego rozliczenia wzajemnego środków takich jak 1%, 3% od HAL/HAZ, składki członkowskie, opłaty
hufcowe do chorągwi.
Działalność komendy i jednostek hufca jest finansowana z następujących źródeł: składka członkowska,
dodatkowa składka zadaniowa, wpłaty rodziców, środki pozyskane w ramach otwartych konkursów ofert w
Gminie Mosina i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 1%, darowizny, składki bądź opłaty za wypożyczenie
sprzętu oraz usługę gastronomiczną realizowane na obozach w Lubniewicach.
Stan środków jest dobry, pozwala na realizację podstawowych zadań statutowych, odtwarzanie sprzętu, bieżące
naprawy, ogłaszanie konkursu grantowego, dofinansowywanie przedsięwzięć. Komenda w omawianym okresie
zauważyła jednak, że należy rozpatrzyć możliwość pozyskania funduszy z Kulczyk Foundation i Tauron, W
związku z tym planuje się powołanie zespołu ds. grantów.
Szczegółowe stany środków Hufca oraz poszczególnych jednostek zostaną przygotowane w odrębnym
dokumencie do czasu zjazdu sprawozdawczego, a po wprowadzeniu do systemu księgowego dopiero co
złożonych dokumentów akcji lato, tj. obozu w Łukęcinie, obozu w Lubniewicach i bazy w Lubniewicach.
Prowadzi się następującą dokumentację finansową:
- raport kasowy,
- raport bankowy,
- rejestr sprzedaży VAT (faktur)
- rejestr zaliczek,
- rejestr umów zlecenia
- rejestr dotacji,
- rejestr delegacji
W ramach istotnych decyzji wspólnie z 21 WDH HALS podjęto decyzję o rezygnacji z wygranego jachtu, w
związku z konieczności poniesienia wysokich kosztów adaptacji jednostki pływającej do wód śródlądowych.
rezygnacja z wygranego jachtu.
Komenda na bieżąco monitoruje stan opłacanych składek członkowskich, składki te są odprowadzane
terminowo do Chorągwi wraz z opłata za obsługę finansową Hufców.
W ramach przygotowania się do nadchodzących zmian w obszarze składki członkowskiej komenda złożyła
wniosek do rady Chorągwi Wielkopolskiej o obniżkę składki z 10zł do 8zł. Rada Chorągwi wydała decyzję o
obniżeniu składki dla członków Hufca Mosina na okres IV kwartału 2017 roku oraz całego 2018. Komenda
Hufca zas podjęła decyzję o przeznaczaniu części składki należnej hufcowi do dyspozycji podstawowych
jednostek
Komenda ogłosiła konkurs grantowy dla drużyn na biwaki. Zgłosiły się dwie jednostki, na podstawie złożonych
wniosków oi decyzji Jury Konkursu Grantowego środki te przyznano, ale drużyny ostatecznie z nich nie

skorzystały

b. DOM HARCERZA.
Prace w Domu Harcerza w lutym tego roku były już w ostatniej fazie, kiedy duże pomieszczenie zostało z
powodu ulewnych deszczy i nieszczelnego dachu. Prace remontowe – odtworzeniowe stan sprzed tej sytuacji,
prowadzone przez ZUK- trwały aż do października.
W tym czasie komenda dalej zabiegała o pozyskanie pomieszczeń Domu harcerza na własność wraz z terenem
po dawnym przytulisku.
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W współpracy z kadrą hufca, jak i przy udziale drużyn wykonano szereg działań remontowych w domu harcerza
doprowadzając do stanu gotowości na zbiórki. W dużym pomieszczeniu kontynuacja remontu ze względu na
przeciek dachu – zakończenie remontu przewiduje się w tym roku kalendarzowym.

c. SAMOCHÓD SŁUŻBOWY I NACZEPA
Dla obu pojazdów wykonano przegląd stan technicznego. W przypadku Transita były to dwie oceny dotyczące
konstrukcji, w przypadku naczepy dotyczące opon i hamulców. Czekamy na wynik finansowy po obozie i bazie,
żeby podjąć decyzje o jego naprawie lub zaniechaniu naprawy i poszukaniu innego rozwiązania.

d. BAZA OBOZOWA W LUBNIEWICACH i SPRZĘT
Przygotowanie bazy obozowej dla innych środowisk w Lubniewicach jest dla Hufca szansą na pozyskanie
środków na między innymi odtworzenie sprzętu obozowego. To także świetna okazja do nauki gospodarności,
opieki nad sprzętem, nauki obchodzenia się z nim. Kwaterka i rozkwaterka bazy jest prowadzona w formie
biwaków kadry z elementami programu.
W ramach tegorocznej akcji zakupiono sprzęt:
-

200 kocy nowych,
40 materacy nowych
40 materacy używanych.
doposażono kuchnię obozową w garnki, miski, noże
8 używanych namiotów typu NS

Na bazie przyjęto następujące środowiska:
-

8 ŚDH HORYZONT z Gubina (Hufiec Zielona Góra) – 25 osób,

-

oba szczepy z Ośrodka Luboń (Hufiec Poznań – Rejon) – 161 osób,

-

jednostki z Wronek (Hufiec Szamotuły) – 87 osób,

Baza funkcjonowała w okresie 1 lipca – 26 lipca
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VII.

WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Zjazd Sprawozdawczy obraduje po 9 miesiącach od powołania Hufca Mosina i przyjęcia
Programu rozwoju. To dużo i mało czasu. Zdecydowanie mniej niż w przypadku hufców
działających w pełnej kadencji, zdecydowanie mało na wprowadzenie wielu zmian, czy też
dobrych praktyk, w ramach których życzylibyśmy sobie, aby hufiec działał.
Uważamy, że mijający okres jest kolejnym etapem w rozwoju naszego środowiska. Tak, jak
podkreślaliśmy stworzenie hufca można uznać za sukces, ale my uznajemy, że sukces jest
dopiero przed nami, a struktury hufca mają nam w tym pomóc. Szczególnie cieszy nas duże
zaangażowanie wielu osób w hufcu we wspólną coraz lepszą działalność. Świadczy o tym
jakość naszych dyskusji o wartości, programie oraz to, że zanim wyniki tych dyskusji znajdą
się w dokumentach zaczynają być powolutku wdrażane w środowiskach.
Wszystko przed nami.

sprawozdanie opracowała:
hm. Magdalena Jakubowska
wraz z następującymi osobami:
phm. Michał Janecki
phm. Estera Wekwert
pwd. Natalia Tomaszewska
phm. Joanna Walachowska
phm. Anita Walachowska
pwd. Bożena Marcinkowska
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JUŻ LIPA ROZTULA
słowa: Maria Konopnicka, muzyka: Roman Bergner

Już lipa roztula słoneczny swój puch,
a dalej tam z ula na pracę, na ruch!
A dalej tam z ula na pole, na znój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

Ta stara pasieka na plon czeka nasz,
my lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz...
My lecim od wieka i trud niesiem swój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.

I brzęczy i radzi złoty nasz wiec ,
jak bożej czeladzi pracować, jak lec.
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.

Mosina, 23 października 2017 roku
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