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Zlot Chorągwi Stołecznej ZHP „Synergia”
• termin: 26-29 maja 2016
• miejsce: Polewicz koło Garwolina
• koszt: od 150 do 160 zł w zależności od terminu
dokonania wpłaty:
▪ 150 zł, jeśli zaliczka (50 zł) wpłynie na wskazane konto do
końca lutego 2016;
▪ 160 zł, jeśli zapłacisz do końca kwietnia (całość kwoty).
Uwaga: koszt udziału patrolowych, którzy zarejestrują patrole
8-10 osobowe, wynosi wyłącznie 75 zł.
Na Wasze zgłoszenia czekamy do końca kwietnia 2016.
Więcej informacji na stoleczna.zhp.pl/zlot oraz na ulotce,
którą już teraz możecie pobrać stąd.

WP

57 Rajd Olszynka Grochowska
• Rajd odbywa się w dniach 4-6 marca 2015 r.
• Organizatorem Rajdu jest
Szczep 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego
„Agatona”.
• Regulamin od 14.01.2016 będzie na stronie hufca
• Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zgłoszenie
patrolu do 21 lutego 2016 r. przez stronę rajdową:
http://olszynka.pragapoludnie.zhp.pl
• odpłatność 20 PLN. Pieniądze należy wpłacać do dnia
23 lutego 2016 na konto projektów specjalnych
• Apel rajdu na pl. Szembeka – sobota godz. 10.00 o
godz. 9.00 msza. Jest 5 tras.
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Dzień Myśli Braterskiej
• Hufcowy DMB odbywać się będzie 25 lutego br
czwartek od godz. 17.00 w Muzeum Warszawskiej
Pragi na ul. Targowej 50/52.
O godz. 17.00 zaczynamy zwiedzaniem wystawy.

Info biuletynem – niebawem
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Kurs drużynowych i przybocznych Labirynt

Termin:
Ilość zgłoszonych
Środowiska
kursantów
Miejsce
Uwagi

Kurs drużynowych

Kurs przybocznych

6 – 13.02.2016

8 – 13.02.2016

ZUCH – 7, HARC – 5

ZUCH – 2, HARC - 2

32, 211, 295, 296

160, 211

LO ul. Alpejska

LO ul. Alpejska

Na przyszłość prosimy Komendantów szczepów o
dopilnowanie dyscypliny zgłoszeń. Komendantka kursu
musiała dzwonić dopytywać się o uczestników.
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Harcerska Akcja Zimowa 2016 i zaproszenia
• Zimowisko Hufca 1-12 lutego br w
Szczawnicy-Jaworkach. Już nie ma miejsc
• Rajd Arsenał ph: „Widzieć więcej” 18-20.03. 2016r
zgłoszenia do 25.01.2016r Zapisy dla HS i W startują 1
lutego http://2016.arsenal.zhp.pl/
• Rajd Kopernikański, organizowany jest przez harcerzy
z Torunia. 19-21.02.2016, koszt 45zl,
http://kopernikanski.zhp.pl
• Warsztaty INSPIRADA - 16 stycznia 2016 w Warszawie
http://zhp.pl/2015/zainspiruj-sie-programem/
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Namiestnictwa
Najbliższe terminy:

Najbliższe terminy:
•
•

14 stycznia – spotkanie założycielskie St. PDST NS

26-27 stycznia – zabawa karnawałowa
•
od 28 stycznia – Przegłąd Artystyczny Drużyn
„Nieprzetartego Szlaku”
•

17 lutego – zbiórka Namiestnictwa NS

•
•
•
•
•

21 stycznia – warsztaty dla kadry kształcącej
1 - 12 lutego – zimowisko hufca
6 – 13 lutego – kurs drużynowych
16 lutego – zbiórka namiestnictwa

NH

Najbliższe terminy:

Najbliższe terminy:

•
•

21 stycznia – warsztaty dla kadry kształcącej
22- 24 stycznia - biwak namiestnict w Zielonce

•
•

21 stycznia – warsztaty dla kadry kształcącej
22- 24 stycznia - biwak namiestnict w Zielonce

•
•

1 – 12 lutego - zimowisko hufca
6 – 13 lutego – kurs drużynowych

•
•

1 - 12 lutego – zimowisko hufca
6 – 13 lutego – kurs drużynowych
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Opłaty na rzecz Chorągwi i nie tylko
Uchwała Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP
nr 21/III/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie opłat dodatkowych wnoszonych przez
hufce z tytułu kosztów obsługi za rok 2016 na rzecz
Chorągwi Stołecznej ZHP
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Opłaty na rzecz Chorągwi i nie tylko
Wysokość opłaty stanowi suma kwoty wynikającej z
przemnożenia liczby członków ZHP w hufcu,
zobowiązanych (zgodnie z Uchwałą nr 81/XXXVI Rady
Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie
podstawowej składki członkowskiej) do opłacania
podstawowych składek członkowskich ZHP przez
wartość 44 zł rocznie (11 zł kwartalnie) oraz 4%
wszystkich kosztów związanych z organizacją HALiZ.
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Opłaty na rzecz Chorągwi – termin wnoszenia
• do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału na podstawie
danych z ewidencji ZHP oraz not wystawionych przez
Chorągiew Stołeczną ZHP.
• przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w ramach
HALiZ na podstawie not wystawionych przez Chorągiew
Stołeczną ZHP. Ostateczne rozliczenie wysokości
rzeczywistych kosztów HALiZ następuje nie później niż
w przeciągu 30 dni po podpisaniu protokołu rozliczenia
HALiZ.
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Opłaty na rzecz Chorągwi i nie tylko
• Naliczana kwartalna kwota opłaty dodatkowej dzielona
jest w następujący sposób:

a. 14 zł dla hufca (zostaje w hufcu);
b. 30 zł dla chorągwi (przekazywana jest chorągwi).
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Sytuacja finansowa hufca i podjęte działania
• Zmieszają się sukcesywnie od 2011 r. przychody
generowane przez siedzibę hufca
• Opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem Chorągwi
• Ograniczenie finansowania działalności kształceniowej,
programowej i pracy z kadrą w hufcu
• Redukcja kosztów (rezygnacja z części wydatków)
• Optymalizacja kosztów
• Pozyskiwanie środków – konkursy
• Zarządzanie płynnością
• Organizacja koloni w Ocyplu w sierpniu
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Sytuacja finansowa hufca – stan obecny
• Niedomykający się budżet – luka wydatkowa między
comiesięcznymi kosztami a przychodami

• Zadłużenie hufca względem Chorągwi i (niewielkie)
zadłużenie względem podmiotów wewnętrznych
• Ocypel – znaczne potrzeby inwestycyjne – nie uratuje
sytuacji
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Sytuacja finansowa hufca – metody rozwiązania
W innych hufcach
• Koszty od HALiZ
• Pogłówne od członka

• Wspólna HAL na rzecz hufca
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Sytuacja finansowa hufca – metody rozwiązania
Estymacja kosztów

• Koszty od HALiZ – ok. 100 zł/osoby
• Pogłówne od członka – ok. 40-50 zł/osoby
• Wspólna HAL - efekt synergii
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Sytuacja finansowa hufca – metody rozwiązania
• Środki adekwatne dla naszego hufca
???
• Propozycja dwóch spotkań do kolejnej
szczepowych
pierwsze - 26 stycznia (wtorek)
godz. 18.00 ul. Szczawnicka

• Wydanie uchwały Komendy
szczepowych (ew. po niej)

do

rady

!

kolejnej

rady
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Podziękowania
• Podziękowania dla:
▪ Wszystkich Druhen i Druhów, Ambasadorom
Betlejemskiego Światła Pokoju, a w szczególności:
32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 296 WDHiGZ, harcerce
z 420 WDH.
Dziękuje Dh. pwd Jankowi Śmiechowskiemu, pwd Piotrowi
Michalakowi, phm Piotrowi Piskorskiemu, pwd Katarzynie
Mamak, Karolinie Kudrys za towarzyszenie mi w przekazywaniu
Światła.
▪ Szczepom 160 i 211 WDHiGZ oraz 244 WDH NS Patrioci
za służbę kwatermistrzowską w grudniu na terenie hufca.
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Podsumowanie

Do zobaczenia
we wtorek na ul. Szczawnickiej 1
16 lutego o 18:30
Masz temat na następną
Radę Szczepowych?
Napisz do Anety ☺

@

aneta.chabowska-wachowicz
@pragapoludnie.zhp.pl
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