
 

 

 

 

Program Wpierania Drużyn i Gromad 

na rok harcerski 2021/2022 

 

  



 

 

Koncepcja programu: 

Stworzony program ma na celu wsparcie działalności podstawowych jednostek 

organizacyjnych zrzeszonych w Chorągwi Kieleckiej. Program ma zdjąć z barków 

drużynowego trud związany z zapewnieniem podstawowych materiałów niezbędnych do 

pracy z instrumentami metodycznymi oraz zmotywować do korzystania z tych narzędzi. 

 

Finansowanie: 

Program jest współfinansowany w ramach środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach 

Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-

2030. 

 

Warunki przystąpienia do programu: 

Jednostka przystępująca do Programu Wspierania Drużyn i Gromad musi: 

 być podstawową jednostką organizacyjną zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 

ZHP, 

 figurować w elektronicznej ewidencji TIPI i mieć wpisanych w niej członków  

z opłaconymi składkami członkowskimi (zgodnie z tą ilością będą wręczane rzeczy  

w ramach programu), 

 na początku roku harcerskiego przekazać do chorągwi plan pracy jednostki na rok 

harcerski 2021/2022 zgodny z wzorem (załącznik nr 1) 

 regularnie, zgodnie z ustalonym terminarzem przekazywać elektroniczne 

sprawozdanie z działań jednostki. 

 

Jak to będzie wyglądało? 

Krok 1 – przyłączenie jednostki do programu 

Jednostka spełniająca wymogi określone w warunkach przystąpienia do programu i chcąca 

do niego przystąpić musi w terminie do 30.09.2021 r. uzupełnić formularz zgłoszeniowy 

dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/r/fetqvm5egj   

https://forms.office.com/r/fetqvm5egj


 

 

Do uzupełnianego formularza niezbędne jest załączenie programu pracy zgodnego  

z narzuconym wzorem (załącznik nr 1). Formularz musi być uzupełniany kiedy drużynowy 

(lub osoba do tego wyznaczona) jest zalogowany na koncie zhp.pl lub zhp.net.pl. 

Jest to równoznaczne z włączeniem się ze swoją jednostką do programu na min. 6 miesięcy. 

Po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia udziału lub rezygnacji. 

Krok 2 – korzyści z udziału w programie 

Jednostki uczestniczące w programie będą miały możliwość bezpłatnego zamawiania  

i odbierania materiałów harcerskich związanych z bieżącą pracą harcerską (sprawności, 

oznaczeń tropów, krzyży harcerskich, znaczków zucha itp. – pełny wykaz znajduje się na 

ostatniej stronie). Materiały będą zamawiane zbiorczo za pomocą wypełnionego zamówienia 

elektronicznego w postaci formularza Forms na 2 miesiące w schemacie: 

 1 października: (zamówienie na okres październik-listopad) 

 1 grudnia: (zamówienie na okres grudzień-styczeń) 

 1 lutego: (zamówienie na okres luty-marzec) 

Zamawiająca jednostka może spodziewać się materiałów możliwie jak najszybciej (dokładny 

czas będzie zależny od tempa realizacji zamówienia przez sklep). Będą one dostarczane 

zgodnie z preferowaną przez drużynowego formą (odbiór osobisty z biura chorągwi lub 

paczkomat). 

Krok 3 – obowiązki wynikające z udziału w programie 

Jednostki uczestniczące w programie są zobowiązane do regularnego (1 raz na 2 miesiące – 

w terminach najpóźniej do: 1.10 – 1 zamówienie, 1.12, 1.02, 1.04) pisania zbiorczego 

sprawozdania dotyczącego ich działalności oraz przesłania kilku zdjęć z najciekawszych  

w tym okresie działań programowych. Sprawozdanie będzie w formie elektronicznej i będzie 

połączone z formularzem zamówienia opisanym w kroku 2. 

Krok 4 – ewaluacja i ciąg dalszy udziału w programie 

Pod koniec I edycji programu – 1.04.2022 roku zostanie przeprowadzona ewaluacja 

programu. Ewaluacja odbędzie się na podstawie ostatniego sprawozdania elektronicznego 

oraz rozmów telefonicznych z drużynowymi włączonych do programu jednostek. Będzie to 

także czas na zadeklarowanie, czy jest się zainteresowanym udziałem w dalszej części 



 

 

programu. Ten termin będzie także szansą na włączenie się do programu jednostek, które 

do tej pory nie brały w nim udziału. 

 

Kontakt 

W razie pytań lub wątpliwości przed lub w trakcie działań programu można się kontaktować 

z phm. Agnieszką Stochmal, adres mailowy: agnieszka.stochmal@kielecka.zhp.pl  

 

 

HARMONOGRAM PROGRAMU 

Termin Zadanie 

do  

30.09.2021 

Zgłoszenie udziału PJO w programie, za pomocą formularza: 

https://forms.office.com/r/fetqvm5egj  

1.10.2021 

Termin złożenia pierwszego zamówienia przez jednostki zgłoszone do 

udziału w programie 

(za okres: październik – listopad) 

1.12.2021 

Termin złożenia pierwszego sprawozdania z działalności oraz złożenia 

kolejnego zamówienia przez jednostki zgłoszone do udziału w programie 

(za okres: grudzień - styczeń) 

1.02.2022 

Termin złożenia drugiego sprawozdania z działalności oraz złożenia 

kolejnego zamówienia przez jednostki zgłoszone do udziału w programie 

(za okres: luty - marzec) 

1.04.2022 

Termin złożenia ostatniego sprawozdania z działalności oraz ewaluacja 

udziału w programie i możliwość deklaracji rezygnacji lub pozostania w 

programie. 

Jednostki pozostające będą miały możliwość złożyć zamówienie na kolejne 

miesiące (za okres: kwiecień – maj) 

 

 

 

  

mailto:agnieszka.stochmal@kielecka.zhp.pl
https://forms.office.com/r/fetqvm5egj


 

 

WYKAZ RZECZY, KTÓRE MOŻNA ZAMAWIAĆ: 

Przy zamawianiu konieczne jest zwrócenie uwagi na metodyki, w których pracuje jednostka. 

Zamawiane instrumenty muszą być dopasowane do odpowiedniej metodyki.  

W przypadku zamówień, które wywołają nasze wątpliwości prawdopodobne jest, że 

będziemy się z Wami kontaktować, aby coś doprecyzować ;) 

Istnieje możliwość, że po pierwszej edycji programu zostanie on rozbudowany o kolejne 

rzeczy – zgodnie z Waszymi sugestiami! 

 

Dla wszystkich jednostek: 

 Znaczki zucha - https://skladnica.4zywioly.pl/znaczek-zucha  

 Krzyże harcerskie - https://skladnica.4zywioly.pl/krzyz-harcerski 

 Oznaczenia gwiazdek zuchowych - https://skladnica.4zywioly.pl/gwiazdki-zuchowe 

 Oznaczenia stopni harcerskich (belki, krokiewki i gwiazdki) - 

https://skladnica.4zywioly.pl/belka  

 Naramienniki wędrownicze - https://skladnica.4zywioly.pl/naramiennik-wedrowniczy  

 Inne ogólnozwiązkowe plakietki okazjonalne np. leśne plemiona, odznaki Dnia Myśli 

Braterskiej itp. - https://skladnica.4zywioly.pl/plakietka-lesne-plemiona  

Dla jednostek pracujących ze starym Systemem Instrumentów Metodycznych: 

 Sprawności harcerskie - https://skladnica.4zywioly.pl/pl/c/Sprawnosci-harcerskie/392  

 Sprawności zuchowe - https://skladnica.4zywioly.pl/pl/c/Sprawnosci-harcerskie/392  

 

Dla jednostek pracujących z nowym Systemem Instrumentów Metodycznych: 

 Naramienniki starszoharcerskie - https://skladnica.4zywioly.pl/pl/p/Naramiennik-

starszoharcerski/9347  

 Sprawności harcerskie - https://skladnica.4zywioly.pl/pl/c/Nowy-SIM-Sprawnosci-

harcerskie-i-zuchowe/390 

 Sprawności zuchowe - https://skladnica.4zywioly.pl/pl/c/Nowy-SIM-Sprawnosci-harcerskie-

i-zuchowe/390  

 Tropy harcerskie - https://skladnica.4zywioly.pl/pl/c/Nowy-SIM-Tropy-harcerskie-i-

zuchowe/415 

 Tropy zuchowe - https://skladnica.4zywioly.pl/pl/c/Nowy-SIM-Tropy-harcerskie-i-

zuchowe/415  
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