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BIULETYN HUFCOWY 8/2017 – 18 listopada 2017 

 

WSKAZÓWKA! 

BIULETYN HUFCOWY czytamy z kalendarzem i od razu zaznaczamy ważne 
terminy!  

 

1. ZLOT 2018 – odpłatność instruktorów (zastępowych) z założenia jest 
w pełnej wysokości. Komenda hufca postanowiła dofinansować każdego 
i w związku z tym odpłatność jest obniżona do 300zł. Jeśli otrzymamy 
dofinansowanie z Gminy Mosina nawet ta odpłatność będzie zniesiona.  

2. Dyżur komendantki odbędzie się we wtorek, 21 listopada o 19:30 w Domu 
Harcerza. 

3. Zostaliśmy przez Komendę Chorągwi wybrani do uczestnictwa 
w dwuletnim projekcie „Wielkopolskie Podwórka”. To - w skrócie - sposób 
na pozyskanie pieniędzy (niemałych) na działalność drużyn z Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Projekt trwać 
będzie 2 lata, począwszy od stycznia 2018 roku. W Mosinie będziemy mieć 
Centrum Świetlic Podwórkowych (zgodna z polskim ustawodawstwem 
i pasująca do projektu nazwa na drużynę), do którego będą należeć 
wybrane drużyny i gromady z Hufca Mosina, z Hufca Poznań-Wilda, 
z Komornik i Lubonia. W związku z tym Komenda Hufca: 

a. wybierze drużyny z Mosiny, które zaprosi do projektu. To muszą być 
drużyny, które posiadają 15 członków, działają w zastępach, 
drużynowy prowadzi dokumentację drużyny 

b. ogłasza nabór na 2 stanowiska związane z projektem. Stanowiska 
płatne, na umowę o pracę na 2 lata. Szczegóły w kolejnych 
punktach. 

Czuwaj! 

Magda Jakubowska 



 

4. Komenda Hufca ogłasza nabór na stanowisko WYCHOWAWCA 

Wychowawca w Mosińskim Centrum Świetlic Podwórkowych ma wspomagać 
pracę drużyn, przygotowywać dla nich imprezy, pomagać w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i organizacyjnych, organizować spotkania dla 
rodziców oraz pomagać w wypełnianiu dokumentacji drużyn.  

a. oferujemy:  

i. dwuletnią umowę o pracę (tak, nie zlecenia, o pracę!), 

ii. bardzo, bardzo przyzwoite wynagrodzenie (obecnie szacowne 
przez Chorągiew na 2800zł brutto miesięcznie), 

iii. możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie 
pracy przy projekcie finansowanym z UE,  

b. wymagania:  

i. wykształcenie średnie, stopień instruktorski i 3 letnie 
doświadczenie w pracy z młodzieżą 

lub  

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika 
specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,  nauki o 
rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje 
resocjalizację, pracę  socjalną, pedagogikę opiekuńczo-
wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnionym 
studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, 
nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z 
zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 

 

ii. gotowość do pracy w elastycznym czasie pracy 
(w normalnym wymiarze godzin, ale z uwagi na specyfikę 
pracy harcerskiej z możliwością pracy także wieczorami 
i w weekendy) 

iii. kreatywność, znajomość metody harcerskiej,  doświadczenie 
w pracy z gromadą lub drużyną, systematyczność,  

iv. umiejętność pracy z innymi ludźmi, 

v. mile widziane prawo jazdy kat.B 

 

CV prosimy kierować na adres mosina@zhp.wlkp.pl do 20 listopada 2017 roku  
z adnotacją o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych w procesie 
rekrutacji. 

mailto:mosina@zhp.wlkp.pl


 

5. Komenda Hufca ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIK ŚWIETLIC 
PODWÓRKOWYCH 

KIEROWNIK ŚWIETLIC PODWÓRKOWYCH w Mosińskim Centrum Świetlic 
Podwórkowych ma wspomagać pracę drużyn, przygotowywać dla nich 
imprezy, dokumentować prace centrum.  

 

a. oferujemy 

i. dwuletnią umowę o pracę na pół etatu  
(tak, nie zlecenia, o pracę!), 

ii. bardzo, bardzo przyzwoite wynagrodzenie (obecnie szacowne 
przez Chorągiew na 1750zł brutto miesięcznie), 

iii. możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie 
pracy przy projekcie finansowanym z UE,  

 

b. wymagania:  

i. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika 
specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna,  nauki o 
rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje 
resocjalizację, pracę  socjalną, pedagogikę opiekuńczo-
wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione 
studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, 
nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z 
zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 

ii. gotowość do pracy w elastycznym czasie pracy 
(w normalnym wymiarze godzin, ale z uwagi na specyfikę 
pracy harcerskiej z możliwością pracy także wieczorami 
i w weekendy) 

iii. kreatywność, znajomość metody harcerskiej,  doświadczenie 
w pracy z gromadą lub drużyną, systematyczność,  

iv. umiejętność pracy z innymi ludźmi, 

v. mile widziane prawo jazdy kat.B 

 

CV prosimy kierować na adres mosina@zhp.wlkp.pl do 20 listopada 2017 roku  
z adnotacją o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych w procesie 
rekrutacji 
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