Uchwała Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP nr 34/VII/2017
z dnia 25.01.2017 roku
w sprawie
przyjęcia kierunków pracy chorągwi na 2017 rok
1. Na podstawie § 59 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP Rada Chorągwi Mazowieckiej ZHP
przyjmuje kierunki pracy Chorągwi Mazowieckiej ZHP na 2017r.
Rada Chorągwi Mazowieckiej ZHP zmniejszyła liczbę kierunków pracy chorągwi
na 2017 rok w stosunku do roku ubiegłego. Wybraliśmy najważniejsze aspekty
naszej harcerskiej pracy i wyzwania przed jakimi staną wszystkie hufce i władze
Chorągwi Mazowieckiej. Pragniemy podkreślić, że kierunki pracy chorągwi
dotyczą wszystkich hufców i władz chorągwi. To nie są działania zaplanowane
jedynie dla komendy chorągwi, a także wszystkie komendy hufców powinny je
wziąć pod uwagę w swojej pracy. Idąc wspólnie harcerską drogą osiągniemy
więcej niż wędrując oddzielnie każdy w inną stronę.
1) Wsparcie drużynowych w realizacji harcerskiego programu.
Chcemy, aby na każdym poziomie działania, zarówno w hufcu, jak i chorągwi,
drużynowy otrzymywał na bieżąco wsparcie programowe i metodyczne. Skupimy
się na stworzeniu silnego zespołu programowego w chorągwi, który będzie
współpracować z zespołami programowymi oraz osobami odpowiedzialnymi za
program w hufcach. Pragniemy wzmocnić wychowawczy charakter harcerskiego
programu na każdym poziomie: chorągwi, hufca i drużyny. Będziemy dążyć do
tego, aby każdy drużynowy został przygotowany do pełnienia tej funkcji.
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2) Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów
Ważnym aspektem działania będzie wdrożenie elektronicznego obiegu
dokumentów w naszej chorągwi.
3) Wdrożenie Systemu Pracy z Kadrą we wszystkich hufcach
Pragniemy skupić się przede wszystkim na wdrożeniu Systemu Pracy z Kadrą na
poziomie hufców. Głównym celem jest świadoma praca z kadrą kreowana przez
harcerskie komendy. Podniesienie kompetencji członków komend ds. pracy z
kadrą będzie miało duże znaczenie.
4) Opracowanie i wdrożenie sposobów pracy ze składką
W związku ze zmianami w wysokości składki członkowskiej oraz zasad
finansowania struktury ZHP rzetelnie zaplanujemy i wdrożymy pracę ze składką
członkowską. Wszystkie komendy – hufców i chorągwi zaplanują działania
mające na celu analizę finansową hufca/chorągwi, zdefiniowanie potrzeb
hufca/chorągwi oraz dyskusję na temat wysokości składki członkowskiej.
Zaplanujemy działania wobec drużynowych, instruktorów i rodziców naszych
harcerzy, których celem będzie podniesienie świadomości znaczenia składki.
Wzmocnimy transparentność finansów chorągwi i hufców.
5) Dokonanie analizy potrzeb i problemów hufców.
Chcemy dokonać wnikliwej analizy potrzeb drużynowych i komend hufców.
2. Rada
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zobowiązuje Komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP do

rozpowszechnienia informacji o przyjętych kierunkach pracy chorągwi na 2017
rok wśród komend wszystkich hufców do 14 lutego 2017 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Mazowieckiej ZHP
hm. Mariusz Fabiszewski
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