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Cele projektu
SUPERLILIJKI HUFCA PUŁAWY to projekt coroczny, którego głównym celem jest wspieranie
działań Komendy Hufca, przede wszystkim w zakresie kształcenia i pracy z kadrą, ale także
programu, realizacji prób na stopnie harcerskie i instruktorskie oraz spełniania wymagań
wynikających z regulacji związkowych.
Przyznawane w ramach programu wyróżnienia mają za zadanie wskazanie wzorowych
harcerskich postaw, docenienie całorocznej pracy, a także nagrodzenie wyjątkowych
osiągnięć harcerzy i instruktorów. Dodatkowym celem jest motywacja drużyn
i indywidualnych osób do rozwoju, zdobywania mistrzostwa w określonych dziedzinach,
pracy w drużynie i w hufcu, dążenia do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w harcerskich
działaniach.
Działania podejmowane w ramach projektu mają także na celu rozwój zdrowej rywalizacji,
wzrost poczucia wspólnoty w poszczególnych jednostkach oraz współpracę członków Hufca
Puławy.
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Opis i zasady realizacji
W ramach projektu SUPERLILIJKI HUFCA PUŁAWY przyznawane będą wyróżnienia w sześciu
kategoriach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SUPER - DRUŻYNOWY
SUPER - INSTRUKTOR
SUPER - DRUŻYNA
SUPER - IMPREZA
SUPER - HARCERZ
SUPER - OSIĄGNIĘCIE

Podstawą wyłonienia laureatów pierwszych czterech kategorii będą określone w kolejnym
rozdziale kryteria. W celu wyłonienia zwycięzców rozkazem Komendanta Hufca powołana
będzie specjalna komisja, w skład której wchodzić będą: osoba odpowiedzialna za projekt
SUPERLILIJEK, przedstawiciel Komendy Hufca oraz przedstawiciel Hufcowej Komisji
Rewizyjnej. Osoby odpowiedzialne za projekt przez cały rok będą monitorować pracę drużyn,
harcerzy i instruktorów, prowadzić odpowiednie dokumenty i statystyki. Wyróżnienie
zostanie przyznane tym jednostkom lub osobom, które spełnią określone wymagania
opisane w kryteriach oceny poszczególnych kategorii.
Kategoria SUPER-HARCERZ jest kategorią otwartą, w której wszyscy członkowie Hufca
Puławy mogą zgłosić swojego faworyta. Spośród tych zgłoszeń organizatorzy projektu
wybiorą maksymalnie 10, które będą rywalizować o wygraną. Nagrodę w tej kategorii
otrzyma ta osoba, która uzyska najwięcej głosów w otwartym głosowaniu internetowym.
Ostatnia z wymienionych kategorii SUPER-OSIĄGNIĘCIE to nagroda specjalna, przyznawana
przez Komendę Hufca Puławy.
Wyróżnienia w ramach projektu SUPERLILIJKI przyznawane będą podczas startu harcerskiego
Hufca. Harcerze, instruktorzy i jednostki harcerskie nagrodzone zostaną za działalność
prowadzoną przez cały poprzedni rok, łącznie z Harcerską Akcją Letnią.
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Kryteria oceny na poszczególne kategorie
Poniżej przedstawione zostały kryteria, które będą brane pod uwagę podczas przyznawania
wyróżnień w określonych kategoriach.

SUPER - DRUŻYNOWY
1. Wypełnianie obowiązków drużynowego:
a. Udział w odprawach drużynowych
b. Prowadzenie dokumentacji drużyny
c. Poziom planu pracy i jego realizacja
d. Praca z kadrą drużyny
e. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
f. Współpraca z Komendą Hufca
2. Udział w życiu hufca
3. Rozwój własny
a. Udział w kursach/ warsztatach/ szkoleniach
b. Realizacja prób harcerskich i instruktorskich

SUPER – INSTRUKTOR
1. Udział w życiu hufca
a. Członkostwo w zespołach/ komisjach
b. Udział w uroczystościach
c. Udział w spotkaniach instruktorskich/warsztatach instruktorskich
d. Współorganizacja wydarzeń programowych/ kształceniowych/ uroczystości
2. Poziom wykonywania przyjętych obowiązków
3. Reprezentacja hufca na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim
4. Rozwój własny
a. Udział w kursach/ warsztatach/ szkoleniach
b. Realizacja prób harcerskich i instruktorskich

SUPER – DRUŻYNA
1. Spełnianie wymagań formalnych dot. podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP
2. Rozwój jednostki
a. Stan liczebny, organizacja naborów
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3.
4.

5.
6.

b. Realizacja prób harcerskich i instruktorskich przez członków drużyny
c. Zdobywanie sprawności/ odznaczeń/ znaków służb
d. Dostosowanie działań do metodyki drużyny
Realizacja propozycji programowych
Udział w życiu hufca
a. Udział w wydarzeniach programowych
b. Reprezentacja podczas odpraw kadry
c. Udział w wydarzeniach kształceniowych
d. Udział w uroczystościach i dodatkowych akcjach
Kształtowanie wizerunku hufca w środowisku lokalnym i na polu ogólnopolskim
Współpraca z innymi jednostkami

SUPER – IMPREZA
1. Poziom organizacyjny
a. Spełnienie wymagań formalnych
b. Dotrzymanie terminów
c. Pozyskanie sponsorów
d. Odpowiednio dobrana komenda
2. Liczba uczestników wydarzenia
3. Poziom programowy
a. Urozmaicone formy pracy
b. Dostosowanie działań do określonych w regulaminie metodyk
c. Realizacje elementów propozycji programowych
d. Odpowiedni wybór terenu/ trasy/ miejsca
4. Promocja wydarzenia
5. Opinie uczestników
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