RADA
SZCZEPOWYCH
listopad 2016 r.

Plan spotkania
Wieści z Chorągwi
Podsumowanie imprez hufcowych
Zimowiska Hufca
Kurs przybocznych
Szkolenie z zakresu promocji
Rozliczenie zaliczek
1% za 2015 rok

Zadanie międzyzbiórkowe
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Podsumowanie wydarzeń hufcowych:
1
2
3
4
5

Święto Pieczonego Ziemniaka
Podziękowanie dla Karoliny Kubickiej!

Startówka NSH
Podziękowanie dla Janka Śmiechowskiego!

Weekendowy wyjazd szkoleniowo - kulturalny
Podziękowanie dla Kasi Mamak i Zespołu Programowego!

Rajd Młodego Kościuszkowca
Dzięki dla Szczepów 31 i 420 WDHiGZ pod przywództwem Tomka.

Akcja Parking i Znicz
Dzięki dla 31, 211, 288, 296 i 160 (które zarobiły najwięcej) za zaangażowanie. Na następny rok
musimy się do niej przygotować.
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Wiadomości od Szefowej
HAZ 2017 są dwa zimowiska:
•
•

Szczepu 288+112 w Zakopanem (Dromader ma dać info)
Hufca w Lewinie Kłodzkim - koszt

WOŚP 2017
Dla wszystkich zainteresowanych organizacją sztabu WOŚP uruchamiamy specjalny
formularz zgłoszeniowy! Kliknij, wypełnij i działaj w wybranym zespole!
Link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDAF1U8q242gAwjTGpiPvwNJD46QsjFyGcP4eYTaljYhfrg/viewform
Formularz będzie aktywny do 10 listopada. W razie pytań lub wątpliwości - piszcie!
julita.przesmycka@32.waw.pl / agata.plewa@32.waw.pl

Służba kwatermistrzowska
Potrzebna służba do sprzątnięcia liści w hufcu: musimy się umówić na dwie soboty.
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Wieści z Chorągwi
Intercamp'2017
Już można zgłaszać się do udziału w tym międzynarodowym zlocie skautowym. Najbliższa
edycja odbędzie się w Niemczech w Warendorf w dniach 2-5 czerwca 2017 r. Zgłoszenia do 18
grudnia. Koszt udziału: 145 zł.
Uczestnikami zlotu mogą być patrole harcerzy w wieku 11-17 lat lub pełnoletni
wędrownicy/instruktorzy (jako kadra zlotowa IST). Chorągiew Stołeczna pomoże w koordynacji
transportu osobom zainteresowanym.
http://intercamp.zhp.pl/

Konferencja Update'16
Rada Chorągwi zaprasza na konferencję, która odbędzie się 26 listopada. Celem konferencji jest
zainspirowanie do stałego doskonalenia programu harcerskiego oraz przekazanie pomysłów i
narzędzi do pracy w obszarach, które uważamy za obecnie szczególnie ważne.
http://stoleczna.zhp.pl/konferencja/
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Wieści z Chorągwi
Majątek i finanse
Komendantka przedstawiła trzy istotne decyzje, podjęte w ostatnich miesiącach, dotyczące
inwentaryzacji, rozliczenia 1% oraz rozliczenia zaliczek. Wszystkie dokumenty dostępne są na
stronie chorągwi:
Decyzja 50/III/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozliczenia zaliczek w hufcach
Chorągwi Stołecznej ZHP:
•do 31 grudnia 2016 rozliczenie zaliczek
•do 10 stycznia 2017 wyjaśnienia nierozliczonych składek
Decyzja 55/III/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rozliczania
środków z odpisów 1% za 2015 rok:
•do 18 października 2016 podział odpisów na poszczególne hufce
•do 31 października 2016 możliwość przesyłania uwag i zastrzeżeń
•od 3 listopada 2016 przekazywane środków pod warunkiem uregulowania składek i opłat
śródrocznych
•do 31 marca 2017 rozliczenie środków
Decyzja 56/III/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania komisji
inwentaryzacyjnej oraz organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji:
•do 31 października powołanie hufcowych komisji inwentaryzacyjnych
•do 30 listopada uzgodnienie ksiąg inwentarzowych
•do 31 grudnia zakończenie inwentaryzacji.
6

Kurs przybocznych
Kurs przybocznych odbędzie się w 10-13.11 w Starej Dąbrowie.
Koszt to 150zł.
Start w czwartek o 20.00,
20.00 koniec w niedzielę o 13.30.
13.30
Należy wziąć ze sobą śpiwory, kubki, notatnik i coś do pisania. Będzie
możliwość wykąpania się, lecz nie można używać w ośrodku takich
rzeczy jak suszarka, prostownica itp.

Dojazd i powrót kursantów we własnym zakresie.
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Szkolenie z PROMOCJI

Chorągwiane szkolenie z zakresu promocji i informacji
(korzystanie z zasobów ZHP, redagowanie newsów, posługiwanie się
grafikami, etc.).
Jest planowane na listopad lub grudzień, ma zająć jeden dzień w weekend.
Potrzebujemy w każdym szczepie mieć osobę odpowiedzialną za promocję
środowiska. Osoby te nie muszą wchodzić do zespołu promocji. Byliby
korespondentami - współpracownikami ZPI. Można zgłaszać instruktorów,
wędrowników, i harcerzy starszych - czekamy na zgłoszenia (min. 1 osoba ze
środowiska) z każdego środowiska 1 korespondenta do:

adam@czetwertynski.pl (proszę dać w kopii chabowska@gmail.com)
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Finanse
1

Rozliczenie zaliczek
Wszystkie zaliczki w Hufcu należy rozliczyć do 10 grudnia 2016
roku.

2

1% za 2015 rok
Przekażemy środowiskom na konta, jeśli nie będą miały zaległości
wobec KH (poprawione plany pracy, składki).
Rozliczenie do 31 marca 2017.
2017
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Finanse – 1 procent za 2015 rok
Środowisko
Namiestnictwo NS
"Romanosy"
Szczep 295 WDHiGZ
Szczep 296 WDHiGZ
Szczep 32 WDHiGZ
Szczep 160 WDHiGZ
13 WLDHy
Szczep 420 WDHiGZ
112 WDHiGZ
Szczep 288 WDHiGZ
67 WWDH
Inne
Trójka
Teatr Paradox
Szczep 297 WDHiGZ
Szczep 211 WDHiGZ
Szczep 31 WDHiGZ
Razem:

Kwota
15 797,01
5 078,59
1 677,90
1 115,30
997,80
948,80
756,20
548,60
490,40
417,60
382,30
310,00
259,30
214,20
133,20
38,20
17,10
29 182,50

Liczba
wplat
113
60
20
24
10
13
8
7
1
10
6
7
3
5
3
3
1
294

10

Namiestnictwo harcerskie

!

10 grudnia 2016r.
Zbiórka Namiestnictwa Harcerskiego!
Zbiórka namiestnictwa harcerskiego odbędzie 10.12.2016 o godz.
10.00 w hufcu.
hufcu
Temat: Jaką kadrę chcemy szkolić? Jaki jest wzorowy drużynowy?
Zapraszamy co najmniej po jednym przedstawicielu każdej z drużyn.
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Zadania międzyzbiórkowe
Proszę wszystkie informacje przesyłać drogą mailową dając w kopii również Anetę
(chabowska@gmail.com lub mail aneta.chabowska-wachowicz@pragapoludnie.zhp.pl )

1) Przesłać termin planowanego kursu zastępowych w
szczepie – do Stasia
2) Założyć i sprawdzić czy działa Szczepowemu konto w
Ewidencji ZHP - wysłać mailowe potwierdzenie do Anety
3) Wyznaczyć korespondenta Środowiska oraz zgłosić go do druha
Adama Cz. (patrz slajd na ten temat)
Do 18 listopada czekam na potwierdzenie wykonania powyższych zadań od
KAŻDEGO Komendanta Szczepu.
Aneta
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Terminarz na listopad:

Następna Rada Szczepowych

Do zobaczenia
we wtorek

6 grudnia o 18:30
(przed Wigilia Hufca)

14

