Spotkanie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 27 kwietnia 2012 r.

27 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie instruktorów i przyjaciół hufca. Komenda przedstawiła
obecny stan widzewskiego harcerstwa oraz nasze potrzeby i propozycje współpracy dla wszystkich,
którzy zechcą nam pomóc. Oto skrót poruszonych kwestii:
PROGRAM MENTOR
Założeniem programu „Mentor” jest bezpośrednia pomoc drużynowym w prowadzeniu drużyny,
zarówno organizacyjna, jak i programowa, co w rezultacie podniesie jakość pracy drużyn, poprawi
współpracę ze szkołą.
Każda drużyna ma stałą osobę - mentora, doświadczonego instruktora, który wspiera drużynowego
i pomaga mu. Mentor indywidualnie podchodzi do drużyny (każdy mentor wspiera jedną
jednostkę), zna jej sytuację i problemy. Rodzaj wsparcia jest dostosowany do potrzeb konkretnego
drużynowego. Mentor służy radą i chętnie dzieli się własnym doświadczeniem. Podoba Ci się ten
pomysł? Widzisz się w tej roli? Napisz: program@zhpwidzew.pl.
DOROŚLI DRUŻYNOWI
Nie ma, co ukrywać, liczby są bezlitosne. Aktualnie w hufcu mamy 9 drużyn i 6 gromad. To nie
problem braku chętnych dzieci czy dostępnego miejsca – o nowe drużyny i gromady pytają
zainteresowani dyrektorzy szkół i rodzice. Brakuje nam kadry. Potrzebujemy właśnie Ciebie, bo
uważamy, że osoby dorosłe, doświadczone, w pełni ukształtowane mogą świadomie wychowywać
dzieci. Jeśli masz chęć dać coś z siebie dzieciakom, odezwij się do nas na program@zhpwidzew.pl.
Jeśli będzie potrzeba, zorganizujemy szkolenie, poszukamy przybocznych, pomożemy w naborze.
Zdecyduj się, bycie drużynowym daje ogromną satysfakcję!
PASJONACI
Poszukujemy osób, które mają ciekawe pasje i chciałyby się nimi podzielić. Chcemy, aby zuchy
i harcerze uczyli się konkretnych umiejętności. Żeby było to najbardziej efektywne i ciekawe,
powinni się tego uczyć od profesjonalistów lub prawdziwych pasjonatów. Chcemy również
inspirować naszych drużynowych i proponować im nowe, atrakcyjne formy. Im nas więcej, tym
lepiej dla naszej kadry, dlatego czekamy na Ciebie i Twoją pasję.
Jeśli możesz poprowadzić ciekawe warsztaty dla instruktorów naszego hufca, pomóc przy
poprowadzeniu fascynującej odprawy dla naszych drużynowych i przybocznych albo wejść na
zbiórkę, żeby podzielić się swoją pasją, nie krępuj się! Napisz: program@zhpwidzew.pl.
FUNDACJA
Na spotkaniu przedstawialiśmy pomysł na ułatwienie działalności i, z czasem, doprowadzenia do
sytuacji, że będziemy znów mieli dużo pieniędzy. Chodzi o utworzenie przy hufcu fundacji
założonej przez obecnych i byłych widzewskich instruktorów. Fundacja będzie pozyskiwać środki
zewnętrzne na działalność harcerską (granty) i prowadzić akcję letnią. Te cele będą realizowane dla
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widzewskich harcerzy. Fundacja (chociaż formalnie niezależna) będzie w unii personalnej
z hufcem. Członków Rady Fundacji (czyli organu nadzoru) będzie powoływać Komenda hufca.
Wyjątkiem będzie jeden przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Pozwoli to władzy kontrolnej w hufcu
zapewnić pełen wgląd w finanse fundacji. Rada będzie powoływać Zarząd. W jego skład
każdorazowo będzie wchodził skarbnik hufca i on będzie jedynym nieodwoływanym członkiem
Zarządu. Dzięki temu nie będzie możliwości, żeby fundacja była zbyt samodzielna i zaczęła
prowadzić politykę odrębną od polityki hufca. Na razie – zgodnie z decyzją Komendy – fundacja
nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową.
Jako siedzibę fundacji rozważamy dwa miejsca - hufiec albo Zarzęcin. Zarejestrowanie siedziby
w Zarzęcinie może nam ułatwić pozyskiwanie środków na rozwój tej bazy z pieniędzy
przeznaczonych na obszary wiejskie.
Żeby fundacja zaczęła działać, potrzebujemy 2500 zł. Fundator będzie jednoosobowy (żeby nie
trzeba było w wielkiej liczbie chodzić do notariusza). Dlatego proponujemy, żeby wszyscy
zainteresowani przeznaczyli jakąś część tej sumy na utworzenie fundacji. Te pieniądze zbiera
skarbniczka hufca Magdalena Bartosiak na swoje konto (nie można zbierać na konto hufca).
Chcielibyśmy Was prosić o wsparcie. Mamy nadzieję, że uda się rozpocząć procedurę rejestracji
jeszcze przed wakacjami.
Dane do przelewu:
Magdalena Bartosiak
ul. Głowackiego 13a/16
90-734 Łódź
58 2490 0005 0000 4000 2256 2555
Pierwszy Zarząd i pierwszą Radę powoła Komenda hufca. Zarząd (odpowiedzialny za
uruchomienie fundacji) będą tworzyć Paweł Zaleski, Magdalena Bartosiak i Piotr Kowalski. Rada
może liczyć od 3 do 7 członków. Komenda delegowała do niej Jolę Waszkowską. Czekamy na
propozycję Komisji Rewizyjnej oraz Wasze zgłoszenia. Można je kierować do Magdy Bartosiak skarbnik@zhpwidzew.pl.
BAZY
Na pewno każdy z Was najmilej wspomina chwile spędzone na harcerskim obozie. Pomóżcie
kolejnym pokoleniom odkrywać te same magiczne miejsca, które wy okrywaliście jeszcze kilka
(a może kilkadziesiąt?) lat temu. Pomagać można na wiele różnych sposobów. Jeśli posiadasz
chwilę wolnego czasu i chciałbyś pomóc w remontach na bazach, wiesz jak naprawić łódki lub
chciałbyś pomóc w otwarciu/zamknięciu bazy przy okazji HAL, zapraszamy do nas. Jeśli nie wiesz,
gdzie spędzić wakacje ze znajomymi, również zapraszamy do nas. A może znasz jakąś grupę
zorganizowaną, która nie wie, gdzie pojechać na wakacje? Zaproś ich do nas. A jeśli nie posiadasz
zbyt wiele wolnego czasu, ale możesz pomóc dotrzeć do materiałów remontowych, również zgłoś
się do nas. My już znajdziemy sposób na jego odpowiednie użycie. Na kontakt czekamy pod
adresem skarbnik@zhpwidzew.pl.
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INNE WSPARCIE
Może jesteś w stanie wesprzeć nas jeszcze w inny sposób? Znasz kogoś, kto mógłby zaoferować
nam zniżki na materiały programowe czy biurowe? Albo np. prowadzisz dużą firmę i byłbyś w
stanie zaproponować jakąś formę akcji zarobkowej naszym drużynom? Albo masz dobry kontakt
z mediami, które chciałyby wesprzeć nas w promocji? Jeśli tak to pisz: skarbnik@zhpwidzew.pl.
Pamiętaj też, że nasz hufiec cały dochód z 1% przeznacza na działalność drużyn. Jeśli chciałbyś
w przyszłym roku oddać nam ten kawałek swojego podatku, to zapraszamy na
stronę www.zhpwidzew.pl, znajdziesz tam dokładną instrukcję, jak to zrobić.
KRĄG PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
Pragniemy czerpać z doświadczenia starszych instruktorów i osób związanych z hufcem. Jesteście
prawdziwą skarbnicą wiedzy, wiemy, że możecie nas wesprzeć w przeróżnych dziedzinach. Mamy
nadzieję, że Wy tą wiedzą i doświadczeniem chcecie się z nami podzielić. Pragniemy, byście brali
udział w życiu naszego hufca. Chcemy powołać Krąg Przyjaciół Harcerstwa, który stworzy
przestrzeń do tych działań. I tu pojawia się nasza ostatnia propozycja – szukamy osoby, która
zostanie szefem tego Kręgu i będzie koordynować jego działania. Może Ty się tego podejmiesz?
Napisz: program@zhpwidzew.pl.
Kontakt:
Komendant - phm. Michał Adamiak
501-899-348 komendant@zhpwidzew.pl
Zastępczyni komendanta ds. programowych – pwd. Maria Nowicka
508-680-222 program@zhpwidzew.pl
Zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych – pwd. Joanna Stompel
509-362-268 organizacja@zhpwidzew.pl
Skarbniczka – pwd. Magdalena Bartosiak
509-362-272 skarbnik@zhpwidzew.pl
www.zhpwidzew.pl
https://www.facebook.com/zhpwidzew
sekretariat@zhpwidzew.pl

