ZGŁOSZENIE
DO KADRY ZLOTU

PROGRAM
SZEF/SZEFOWA EKSPEDYCJI, MODUŁ PROGRAMOWY
„SŁUŻBA”
Struktura:
Członek zespołu modułu programowego „Służba” -w ramach zespołu Programowego Zlotu ZHP 2018;
Przełożeni:
phm. Mateusz Janik, phm. Anna Jaworska – szefowie modułu „Służba”
Informacje organizacyjne:
Uczestnicy biorą udział w programie w patrolach składających się z 9 uczestników, z jednej metodyki, oraz jednego
opiekuna. Każdy patrol przypisany jest do stanicy (ok. 2000 osób), które codziennie biorą udział w innym module
programowym.
Głównym celem modułu „Służba” jest promowanie idei harcerskiej służby poprzez możliwość zaangażowanie się w
działania społeczne podczas samego zlotu. Chcemy, aby nasze działania były pożyteczne dla społeczności lokalnej i
całego regionu. Dodatkowo podczas ekspedycji chcemy dać uczestnikom okazję do obcowania z przyrodą, kulturą i
historią.
Moduł będzie trwał cały dzień. Patrole zostaną przydzieleni do autobusów i udadzą się na przypisaną ekspedycję.
Codziennie odbędzie się kilka ekspedycji w każdej z metodyk, a uczestnicy wezmą udział w jednej z nich. Podczas
ekspedycji uczestnicy będą mieć okazję podjąć działanie społeczne oraz zwiedzić ciekawe miejsca przyrodnicze lub
historyczno-kulturalne.
Każda ekspedycja powinna być powtarzalna przez wszystkie dni zlotu, przyjmując codziennie inną grupę uczestników.
Zadania:
Przygotowanie i przeprowadzanie codziennie ekspedycji dla uczestników z konkretnej metodyki:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

koordynowanie działań lokalnych;
opracowanie spójnej, celowej koncepcji ekspedycji;
czuwanie nad przystosowaniem programu ekspedycji do możliwości i potrzeb uczestników (zgodnie z
wybraną metodyką);
zapewnienie uczestnikom modułu bezpiecznych warunków do działania;
przygotowanie atrakcji turystycznej dla uczestników;
zapewnienie miejsca, gdzie uczestnicy będą mogli zjeść posiłek;
zapewnienie miejsca, gdzie uczestnicy będą mieli okazję aktywnie podjąć działania na rzecz społeczności
lokalnej, przyrody lub historii danego regionu. Służba ta musi być adekwatna metodycznie i angażująca
wszystkich uczestników ekspedycji. Zakładamy, że takich miejsc działań na ekspedycji będzie więcej niż
jedno. Mogę się one też zmieniać zależnie od dni;
kontakt z patrolowymi podczas ekspedycji;
zarządzanie całym przedsięwzięciem, bieżące reagowanie na sytuacje;
stały kontakt z szefami modułu podczas prac przygotowawczych i Zlotu;

Co oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość współorganizacji niezwykłego wydarzenia dla harcerzy z całej Polski;
możliwość współtworzenia modelu pracy dla całego modułu;
możliwość stworzenia wartościowego wychowawczo przedsięwzięcia, jakim będą ekspedycje, już od etapu
koncepcyjnego (zależnie od momentu dołączenia do zespołu);
inspiracje, konsultacje merytoryczne i bieżące wsparcie zależnie od indywidualnych potrzeb;
zaplecze logistyczno–organizacyjne;
pracę w zespole instruktorskim;
spotkanie wszystkich Szefów Ekspedycji –13-14.01.2018 w Gdańsku;
pakiet wolontariusza wynikający z przynależności do Kadra Zlotu (Szefowie Ekspedycji muszą zgłosić się na
Zlot jako Kadra Zlotu (grudzień 2017), przyjmując na siebie prawa jak i obowiązki służb zlotowych);
możliwość stworzenia własnego zespołu pracującego nad ekspedycją, z harcerzy i instruktorów nie
uczestniczących w Zlocie, ale także również spośród tych, którzy zgłoszą się jako Kadra Zlotu;
wsparcie kadrowe podczas Zlotu;

Kandydat/ka:
•
•
•
•
•
•
•

jest instruktorem lub instruktorką ZHP;
ma doświadczenie w pracy z konkretną metodyką (najlepiej na funkcji drużynowego/drużynowej,
niekoniecznie obecnie), potrafi umiejętnie ocenić i dostosować program do wybranej grupy wiekowej;
jest pełnoletni/a;
ma zdolności organizacyjne;
dysponuje czasem na spotkanie Szefów (13-14.01.2018), oraz na cały Zlot ZHP (6.08.-16.08.2018).
posiada zgodę Komendanta Hufca na zaangażowanie się w Zlot jako Szef/Szefowa Ekspedycji;
(przyjmujemy, że zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem takiej zgody)
zgłosi się przez formularz zgłoszeniowy do 17.11.17, gdzie zawrze podstawowe informację, oraz kontakt do
bezpośredniego przełożonego, z którym będziemy chcieli porozmawiać;

Opis ten podlega modyfikacji. Ważna jest dla nas otwarta współpraca, dlatego szczegółowy zakres
działań i tryb pracy będzie ustalany indywidualnie.
Jeżeli jesteś zainteresowany – zgłoś się przez formularz:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzT66hZdzY2NJgRufuyT2QuFUNEVU
SVNIUlBIV1BNQUVKQUtXQjhEVUxUUy4u
Skontaktujemy się z każdą osobą, która wypełni zgłoszenie.
PUBLIKUJĄCY OGŁOSZENIE:
phm. Anna Jaworska
Szefowa Modułu Programowego „Służba”
anna.jaworska@jpt.zhp.pl
phm. Mateusz Janik
Szef Modułu Programowego „Służba”
mateusz.janik@zhp.net.pl
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