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Warszawa, 8 października 2015

Plan spotkania
1.
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Konferencja 100-lecia harcerstwa na Grochowie
Bal instruktorski [zapowiedź]
Szlachetna Paczka
Startówka i pierwsza zbiórka NZ
Biwaki
Finanse – dostępy do konta i płatności
Plany pracy
Biuletyn Hufca
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Konferencja 100-lecia harcerstwa na Grochowie
6 października w Centrum Promocji Kultury przy
ul. Podskarbińskiej odbyła się organizowana przez
Koło Przyjaciół Harcerstwa przy 22 Szczepie WATRA
i współorganizowana przez nasz hufiec konferencja
"Harcerstwo - 100-letnia tradycja we współczesnej szkole i
społeczności lokalnej".

W konferencji, kierowanej między innymi do dyrektorów
szkół Dzielnicy Praga-Południe, wzięło udział około
dwadzieścioro instruktorów naszego hufca. Na sali była
także obecna duża grupa instruktorów i przyjaciół ZHR.
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Bal instruktorski

28 listopada 2015 r.

bal instruktorski
Podaj dalej! Rezerwuj czas!
*szczegóły wkrótce (niekoniecznie drogą mailową)
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Szlachetna Paczka
Czuwaj!
Jestem liderką projektu Szlachetna Paczka w rejonie WarszawaGrochów, a także instruktorką ZHR. Szlachetną Paczka to projekt,
który ma na celu łączenie ludzi w celu niesienia mądrej pomocy.
Zwracam się w związku z Tym do Was z dwoma kwestiami, w
których wierzę że możemy nawiązać współpracę.
1) Osoby potrzebujące
Pewnie macie w swoich drużynach lub bliskim otoczeniu osoby,
które są w potrzebie. Szlachetna Paczka pomaga tym, którzy są w
niezawinionej biedzie. Czyli np. jak ktoś nie ma pracy i nie stoi nic
na przeszkodzie by mógł ją podjąć, bo jest zdrowy i nie ma małych
dzieci, tylko po prostu mu się nie chce i woli żyć z zasiłku, to Paczki
nie dostaje. Mamy być impulsem i wsparciem dla ludzi do zmiany
życia, by np. za rok pomocy już nie potrzebowali. Dochody po
odliczeniu opłat za mieszkanie i leczenie w rodzinie nie mogą
przekraczać 450zł na osobę miesięcznie.
Jeśli w swoich drużynach macie dzieci z rodzin żyjących w
niedostatki lub po prostu Wasi drużynowi i instruktorzy znają
rodziny czy osoby samotne, które są potrzebujące, to możecie
realnie im pomóc, zgłaszając je do projektu!!! W tym celu musicie
spotkać się z przedstawicielem tej rodziny (mamą/tatą) i uzyskać
od niego wstępną zgodę. To umożliwi potem wolontariuszom
przyjście do takiej rozmowy, poznanie jej i być może finalnie
otrzymanie wsparcia.

Bardzo nam zależy by oprócz formalnościowego podpisu zgody
rodziny, by osoby zgłaszające zawarły tam również opis historii
rodziny. Wy znacie je lepiej, dłużej, w ten sposób pomożecie
naszym wolontariuszom lepiej nieść mądrą pomoc
Mimo, że jestem liderką szeroko pojętego Grochowa, to przyjmę
od Was zgłoszenia wszystkich rodzin, które podlegają pod Wasz
hufiec i przekażę je odpowiednim liderom projektu Szlachetna
Paczka, nawet jeśli rodziny są spoza Grochowa.
Takie zgody musiałabym odebrać od Was najpóźniej 17
października.
2) Wolontariusze
Jeśli ktoś z drużynowych, instruktorów, harcerzy starszych
chciałby mocniej zaangażować się w projekt i zostać
wolontariuszem to serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do
rejestracji przez stronę superw.pl do 15 października.

Pozdrawiam,
Teresa Fijałkowska
Lider Rejonu Warszawa - Grochów
projektu SZLACHETNA PACZKA
tel.:696772015
e-mail: teresa.fijalkowska@gmail.com
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Szczepowy Roku

(dyskusja)
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Startówka i pierwsza zbiórka NZ
Pieczony Ziemniak:
Organizator:
sam. Karolina Zielińska
sam. Matylda Kuczyńska
Termin, miejsce:
10 października 2015 r., okolice mostu
Siekierkowskiego – rezerwaty przyrody
Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia możliwe od 29 września 2015 r. do 7
października 2015 – zgłoszenie ważne jest wraz
z wpłatą wpisowego. Zgłoszenia dokonuje
patrolowy po przez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego.
Koszt Rajdu:
Uczestnicy rajdu: 12 zł
TRASA:
Patrole maksymalnie 15 osobowe + 1 pełnoletni
opiekun*

Zbiórka Namiestnictwa
Zuchowego:
Drodzy Drużynowi, Przyboczni i pomocnicy
drużyn zuchowych,
Serdecznie zapraszamy Was na pierwszą w
tym roku zbiórkę Namiestnictwa Zuchowego,
która odbędzie się 13 października o
godz.18:30 w Naszym Hufcu.
Obecność obowiązkowa!;)
Łania
wraz z Radą Namiestnictwa
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Biwaki
• Biwaki a nowa instrukcja działania
drużyny/gromady
Biwaki zgłaszane po terminie
(dwa tygodnie przed) nie będą zatwierdzane!
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Finanse – od 1.11.2015
1)

Każdy Komendant Szczepu (oraz skarbnik/zastępca) posiada
dostęp do konta swojego środowiska (formularz zgłaszania
nowych kont wysłany mailem do szczepowych).

2)

Wypłata z bankomatu jest równoznaczna z zaliczką, którą należy
rozliczyć do pierwszego wtorku kolejnego miesiąca

3)

Przelewy zewnętrzne przygotowują samodzielnie szczepowi (na
stronie PEKAO), a komendant lub skarbnik hufca podpisują je w
systemie na podstawie skanu faktury.

4)

Skarbnik Szczepu (lub Komendant) prowadzi imienną listę składek
wpłaconych na konto szczepu. Udostępnia ją na bieżąco drużynowym
oraz komendzie i komisji rewizyjnej hufca.

5)

Wszystkie wpłaty (w tym składki) są dokonywane wyłącznie na konta
bankowe. Likwidujemy wpłaty gotówkowe.
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Plany Pracy

Termin składania zatwierdzonych w
szczepach planów pracy minął:

30 września 2015
numer
środowiska

drużyna

złożenie

Szczep 31 WDHiGZ im. Alka

31Dawidowskiego
3131 WGZ Narnia
3131 WDH Larkwei
3131 WDSH Kantakya
31KIS 31 Ostoja

Szczep 32 WDHiGZ im. Stanisława
32Sieradzkiego "Śwista"
3232 WGZ Bajkolandia
3232 WGZ Villagxo
3232 WGZ Zatoka Księżycowa
3232 WDH Wanta
3232 WDSH "Anomalia"
160Szczep 160 WDHiGZ
160160 WGZ Wolni CiutLudzie
160160 WGZ Uczniowie Czarodzieja
160160 WDH Desertum
160160 WDSH Silva

211Szczep 211 WDHiGZ
211211 WGZ Wędrowcy do Świtu
211211 WGZ Baśniogród
211211 WDH Kaskada
211211 WDSH Potok

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
info od
komendan
ta szczepu
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

288Szczep 288 WDHiGZ im. Kornela Makuszyńskiego
288288 WGZ Tuptusie
288288 WGZ Dreptusie
288288 WGZ Mieszkańcy Lasu Początku i Końca
288288 WWDH Włóczykije
288KIS 288 Góra
295Szczep 295 WDHiGZ im. Szarych Szeregów
295295 WGZ Obieżyświaty
295295 WGZ Sajszoni
295295 WDH Sulima
295295 WDH Płomień
295295 WDSH "Wataha"
296Szczep 296 WDHiGZ "Palmiry"
296296 WGZ Mieszkańcy Zaczarowanej Puszczy
296296 WDH Wir
296296 WDW Mich
420Szczep 420 WDHiGZ im. Pułku AK Baszta
420420 pWDH "Paraguana"
420420 WGZ Zaczarowani Podróżnicy
420420 WDH Wagabunda
420420 WDH Omaha
420420 WDSH Granda
1313 WLDHy Skrzydło
112112 WGZ Kraina Fantastów
112112 WDH Czirokezi
297297 WGZ Z.K. Księżycowych Elfów
297297 pWDH Luna
297297 WGZ Druga Strona Księżyca
NSNamiestnictwo "Nieprzetartego Szlaku"

info od
komenantki
szczepu
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
tak
tak
tak
tak
tak
do powołani

tak
tak
tak
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Biuletyn Hufca

Prośba o sprawdzenie czy WSZYSCY drużynowi otrzymują maila z
biuletynem.

biuletyn@pragapoludnie.zhp.pl
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Terminarz Hufca

Dla przypomnienia terminarz Hufca 2015/2016:
(wysłany biuletynem 26.06.2015)

Termin:

Wydarzenie:

12-13.09.

startówka instruktorska

03.10

zjazd hufca

10.10

startówki namiestnictw

27.10

capstrzyk na Powązkach

23.02

kadrowe spotkanie z okazji DMB

05.03

rajd Olszynka Grochowska

26-29.05

zlot Chorągwi Stołecznej
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Podziękowania
• Podziękowania dla reprezentacji szczepu 32 za
służbę podczas Zjazdu Hufca
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Podsumowanie

Do zobaczenia
we wtorek 3 listopada o 18:30
Masz temat na następną
Radę Szczepowych?
Napisz do Anety ☺

@

aneta.chabowska-wachowicz
@pragapoludnie.zhp.pl
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