
Spotkanie z komendantką/komendantem
szczepu i hufca- od czegoś trzeba zacząć!

Jesteś zdecydowana/y na nowe wyzwanie na Twojej
harcerskiej ścieżce. Ale zanim rozpoczniesz swoje
działania spotkaj się z komendantką/komendantem
Twojego szczepu i hufca przede wszystkim w celu
poinformowania o Twoich chęciach, ale też ustalenia
jakie warunki musisz spełnić, aby tę jednostkę założyć . 

W kupie raźniej!

Co mam na myśli? Nową jednostkę najlepiej zakładać
mając u swojego boku potencjalną/ego przyboczną/ego
a nawet dwie/dwóch. Drużynowa/y ma dużo
obowiązków względem drużyny, przyboczna/y ma
stanowić dla Ciebie pomoc. Pamiętaj też, że od samego
początku powinnaś/powinieneś wychowywać następcę. 
Oprócz przybocznej/ego najlepiej mieć przynajmniej
przyszłą zastępową/ego, a ideałem jest cały zastęp,
który już będzie zasilał szeregi.

Podjęłaś/podjąłeś decyzję o
założeniu nowej jednostki?

Super! Na pewno nie będziesz
żałować!

Zebrałam tutaj wskazówki,
które mogą Ci ułatwić ten

proces.

JAK ZAŁOŻYĆ NOWĄ DRUŻYNĘ?
Jak znaleźć szkołę?

W Internecie możesz znaleźć spis szkół w Warszawie lub
tych szkół, w których zbiórki robią drużyny z innych
organizacji. Łatwiej będzie, jeżeli skupisz swoje
poszukania na konkretnym obszarze/dzielnicy. Możesz
zweryfikować czy w szkole działa już drużyna na stronie
internetowej, zdarza się, że są tam informacje.
Poszukiwania najlepiej przeprowadzać dzwoniąc do
szkół lub wysłać maila. Polecam dzwonić, masz większą
pewność na otrzymanie informacji. Tutaj przyda się
pomoc Twojej przybocznej/ Twojego przybocznego, nie
tylko Ty możesz kontaktować się ze szkołami.

Wizja drużyny

Zanim zaczniesz wymyślać obrzędowość pomyśl
nad wizją drużyny. Czyli: z kim chcesz tę jednostkę
zakładać, kto będzie zastępową/wym, czy może jest
zastęp, który może z Tobą przejść. Kiedy odłączyć
się od drużyny, z którą będziesz działać. Wypisz
sobie wszystko, miej w miarę jasno określone cele.
Spróbuj sobie nałożyć ramy czasowe, aby nie
rozciągało się to wszystko w nieskończoność.

Nabór w szkole

Ile i jakie klasy zabierasz, o której godzinie.
Ustal też miejsce naboru, czy ma to być
klasa/sala gimnastyczna/ boisko/ park obok
szkoły - dzięki temu nauczyciel będzie wiedział
czy dzieci będą musiały zmienić obuwie i ubrać
się, a to zaoszczędzi czas, którego i tak jest
zazwyczaj mało
przypilnuj, aby nauczyciele wiedzieli, że na ich
lekcji odbędzie się nabór

Uzgadniając nabór z dyrekcją pamiętaj, aby
dokładnie ustalić szczegóły takie jak:

Podczas takiego spotkania warto też zapytać czy
możecie pojawić się na zebraniu i wejść do klas
podczas, aby się przedstawić i opowiedzieć o
działaniu drużyny.
Na koniec naboru weź od harcerek/harcerzy
numery telefonu do nich, a najlepiej do ich
rodziców.
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Kontakt z rodzicami

Jest to świetna reklama, 
Rodzice widzą do kogo ewentualnie wysyłają
swoje dziecko 
Masz pewność ze informacje, które również
przekazałaś/eś na naborze dotrą do rodziców.

Dobrze przeprowadzony nabór to połowa sukcesu,
drugą jest pokazanie się rodzicom na zebraniu w
szkole. To tam zaczyna się kontakt z rodzicami  To
bardzo ważne, aby pojawić się na zebraniu dla
rodziców i wejść do każdej klasy, w której
robiłaś/robiłeś nabór (oczywiście trzeba to
uzgodnić z dyrekcją). Dlaczego? 

Warto przygotować także ulotki z informacjami o
zbiórkach oraz danymi kontaktowymi (telefonem i
mailem) do Ciebie.

Po naborze, a przed zbiórką ponaborową warto
zadzwonić na numery, które dostaliście podczas
naboru. Jest to okazja, żeby przekazać informacje
nieobecnym na zebraniu rodzicom, przypomnieć
się oraz zachęcić, żeby przyprowadzili dziecko na
zbiórkę. 

Tworzenie obrzędowości

była ona spójna sama w sobie, ale też z
obrzędowością szczepu/środowiska
realizowała cel/postawę, która jest dla
Was ważna i chcecie, aby towarzyszyła
Wam w codziennej pracy
nie była skomplikowana, musi ją rozumieć
najmłodsza harcerka/ najmłodszy harcerz

nazwa drużyny
zasada na jakiej wybierane są nazwy
zastępów 
nazwa Zastępu Zastępowych
znaczenie obrzędowości (postawa/cel)
obrzędy spajające całość (piosenka
obrzędowa, sposób przeprowadzania
wydarzeń drużyny - chustowanie,
Przyrzeczenie Harcerskie)
wymagania na chustę
regulamin mundurowy

Wymyślanie od początku obrzędowość
jednostki nie jest łatwym zadaniem. Jednak
trzeba pamiętać o kilku rzeczach.
Ważne jest to, aby:

Na początku pomyślcie (tak, nie bez powodu
używałam liczby mnogiej, ponieważ
powinnaś/powinieneś wymyślać to z
przyboczną/przybocznym) nad takimi
elementami jak:

Pamiętaj też, że obrzędy powstają wraz z
działaniem jednostki. To czym możesz zająć
się później to np. plakietka, patron/ka lub
proporzec drużyny.
Istotne też jest to, że jako pierwsza
drużynowa/pierwszy drużynowy nie musisz
wymyślać wszystkiego. Twoi następcy też
mają głowy pełne pomysłów.

Rejestracja jednostki

Wypełnienie karty rejestracyjnej
Wpłacenie składek członkowskich za zeszły rok
Sprawdzenie książki finansowej (czy zgadza się ilość
pieniędzy względem faktur)
Zatwierdzenie planu pracy
Zatwierdzenie książki pracy drużyny i regulaminu
mundurowego

Co roku każda z jednostek w SH musi zostać
zarejestrowana. W tym celu musisz dopilnować kilku
spraw:

Sprzęt drużyny

Jadąc na obóz drużyna potrzebuje sprzętu obozowego.
Co zrobić, aby go mieć?  Nic prostszego! Wystarczy że
porozmawiasz ze swoją komendantką/komendantem
szczepu. Ustalcie ile potrzebujesz sprzętu dla drużyny.
Możecie się umówić, że kupi je kwatermistrz szczepu,
ale też jak najbardziej możesz zajęć się tym sam/sama.

Jeżeli jednak w Twoim szczepie nie ma środków na
zakup sprzętu,  akcja zarobkowa drużyny lub ZZu jest
świetnym rozwiązaniem. 

Współpraca ze szkołą

Zaproponuj, że jako harcerze możecie zrobić coś dla
szkoły, np. pomóc w organizacji gry lub innego
wydarzenia.
Warto też poruszyć temat harcówki i tablicy, na
której mogłybyście/moglibyście wywieszać zdjęcia i
informacje o działaniu jednostki.

Pamiętaj też, że dobre relacje ze szkołą są bardzo
ważne.

Co było dla mnie najtrudniejsze? 
Myślę, że znalezienie nowej szkoły, potem
było już z górki. To podpowiedź dla Ciebie,

gdzie jest klucz do sukcesu..

Pamietaj, że nie będzie lekko, ale życie bez
wyzwań byłoby nudne!
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