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MISJA HUFCAMISJA HUFCAMISJA HUFCAMISJA HUFCA....    

Misją żarskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego jest kreowanie aktywnego sposobu na życie wśród 

młodego pokolenia dzieci i młodzieży powiatu żarskiego w oparciu o metodę harcerską, rozwijającego 

młodego człowieka w taki sposób, aby mógł on w pełni wykorzystywać swoje możliwości intelektualne, 

duchowe, społeczne i fizyczne. 
 

 

OPIS ORGANIZACJI.OPIS ORGANIZACJI.OPIS ORGANIZACJI.OPIS ORGANIZACJI. 
    Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym samorządnym 

stowarzyszeniem zuchów, harcerzy i instruktorów otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę 
czy wyznanie. ZHP jest członkiem światowej rodziny skautowej. Na terenie  powiatu żarskiego funkcjonuje 

Hufiec ZHP im. II Armii Wojska Polskiego. Jesteśmy jedyną organizacją harcerską działającą na terenie powiatu 

żarskiego od 15 maja 1946 r. Hufcem kieruje Komendant Hufca który powołuje Komendę, namiestnictwa, 

komisje zespoły i drużyny. Powołane przez niego zespoły  wspierają i inspirują środowiska harcerskie poprzez 

proponowanie szerokiego wachlarza przedsięwzięć programowych i metodycznych. Wśród dzieci i młodzieży 

Hufiec prowadzi działalność wychowawczą posługując się charakterystycznymi dla ZHP formami pracy. 

    
    

OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOOPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOOPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOOPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI HUFCA.CI HUFCA.CI HUFCA.CI HUFCA.    
Zgodnie z zasadami Harcerskiej Metody Wychowawczej celem ZHP jest rozwijanie wszystkich sfer osobowości 

młodego człowieka. Wychowanie harcerskie musi mieć charakter spójny, co oznacza, że powinniśmy pracować 
nad jego rozwojem duchowym, intelektualnym, społecznym i fizycznym. Chcąc zrealizować postawione sobie 

zadania wynikające z naszej misji  

Żarski  Hufiec ZHP podejmował następujące działania : 

− prowadził wśród dzieci i młodzieży działalność wychowawczą; 
− organizował przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i 

specjalności, działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

− podejmował zadania szkolenia małej kadry; 

− prowadził działalność z dziećmi niepełnosprawnymi  w  drużynach Nieprzetartego Szlaku integrował to 

środowisko  z całą społecznością  harcerską hufca; 

− prowadził wszechstronne kształcenie kadry instruktorskiej; 

− organizował  letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu  zamieszkania.  

− prowadził działalność Harcerskiego Ośrodka „Leśny Dwór” 

− prowadził wymianę międzynarodową z Ukraina i Niemcami 

− realizował programy o charakterze patriotycznym 

  
 

WIZJA ROZWOJU HUFCA .WIZJA ROZWOJU HUFCA .WIZJA ROZWOJU HUFCA .WIZJA ROZWOJU HUFCA .    
1. Aktywizacja środowisk szkolnych  

2. Poszukiwanie i motywowanie  kadry do prowadzenia gromad i drużyn 

3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry instruktorskiej 

4. Rozwijanie i wzmocnienie organizacyjne pionu starszoharcerskiego i wędrowniczego 

 

XVII Zjazd Żarskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego wyznacza do realizacji w latach 2007 – 

2011 następujący cel strategiczny : 

Stworzenie warunków  do tego, aby każdy kto wyrazi taką wolę  miał możliwość przynależności do gromady 

zuchowej, drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej czy kręgu instruktorskiego przy 

jednoczesnym zachowaniu  wysokiego poziomu harcerskiego wychowania, opartego na normach moralnych, 

wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtującego postawy 

szacunku wobec każdego człowieka, nastawionego na rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny  i duchowy. 



Aby zrealizować cel strategiczny podejmiemy następujące zadania:: 

I. Umacnianie pozycji Hufca jako uznanego partnera rodziców i społeczeństwa w wychowaniu   
młodego pokolenia  promowania działalności harcerskiej  poprzez 

 

− angażowanie społeczność lokalną w działania Hufca; 

− pozyskiwanie sympatyków i sojuszników 

− nawiązanie współpracy  z Dyrekcjami i Radami Pedagogicznymi Szkół  

− systematyczne dostosowywanie rozwiązań metodycznych do nowego systemu oświaty.  

− włączanie się do zadań i programów lokalnych 

− współzawodnictwo drużyn-  ranking,  

− organizowanie imprez skierowanych do społeczności lokalnej w tym szkolnej ,gminnej, wiejskiej 

− przedstawianie problematyki harcerskiej na cyklicznie organizowanych przez kuratorium spotkaniach z 

dyrektorami 

− utrzymanie kontaktów z samorządami, instytucjami i innymi organizacjami  

 

  II. Wzmocnienie wychowawczego charakteru ZHP w świadomości i działaniach kadry   instruktorskiej, 

przez pełną i skuteczną realizację metody harcerskiej poprzez  

− wzmocnienie poziomu identyfikacji kadry instruktorskiej z harcerskim systemem wartości;  

− doskonalenie systemu instrumentów metodycznych pod kątem ich zgodności z aktualnymi potrzebami 

rozwoju młodzieży; 

− systematyczne rozwijanie wśród członków ZHP poczucia przynależności  do światowego skautingu. 

− podniesienie poziomu pracy namiestnictw zuchowego i harcerskiego 

− powoływanie drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych, w konsekwencji powołanie namiestnictw 

− wypracowanie zasad przechodzenia harcerzy z drużyn do drużyn kolejnego pionu 

 

     III. Przygotowanie kompetentnych  i skutecznych instruktorów poprzez 
 

− budowanie programów szkoleniowych, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania z dziedziny 

zarządzania organizacją, kierowania ludźmi i tworzenia relacji międzyludzkich; 

− wykształcenie nawyku systematycznego kształcenia się przez instruktorów; 

− przygotowanie instruktorów do wdrażania programów profilaktycznych; 

− prowadzenie przez namiestnictwa warsztatów metodycznych 

− przeprowadzenie raz w roku kursu skarbników drużyn i łączników HSI 

− systematyczne organizowanie odpraw drużynowych, podejmowanie wspólnych zadań i  okresowa 

ocena tych zadań 
− motywowanie oraz wspieranie drużynowych w ich codziennej pracy 

 

 

   IV. Zbudowanie warunków ekonomicznych dla stabilnego i niezależnego finansowo działania  Hufca 

poprzez: 
 

− systematyczne pozyskiwanie środków finansowych na działalność Hufca; 

− stałe i systematyczne podnoszenie standardu bazy obozowej w Łukęcinie Ośrodka Harcerskiego „Leśny 

Dwór” w Świbnej 

− podjęcie starań zmierzających do odnowienia posiadanego i pozyskania nowego sprzętu obozowego 

− popularyzacje wśród społeczeństwa przekazania  1% ze swojego podatku na rzecz  Hufca 

− pozyskiwanie  sponsorów i darczyńców 

− powołanie stałego zespołu kwatermistrzowskiego 

− pisanie programów jako źródła pozyskiwania funduszy na działalność hufca                i drużyn  

 

U progu XXI wieku stoi przed harcerstwem  żarskim olbrzymie zadanie – jak się zmienić   i nie zatracić przy 

tym swojego charakteru i tożsamości. 

Chcemy być organizacją, która umacnia tradycyjne wartości  swojego 60-lecia realizując jednocześnie 

nowoczesny program dostosowany do potrzeb rozwoju młodych ludzi i potrzeb środowiska żarskiego.. 

 


