Hufiec ZHP
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Uchwała Komendy Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa nr 31/09/2017 z dnia 06.09.2017 r.
w sprawie
zatwierdzenia regulamin programu CAUSAM

1. Komenda Hufca działając na podstawie §52 ust 2 pkt. 2 i pkt 6 zatwierdza
regulamin programu CAUSAM
2. Komenda Hufca podejmuje uchwałę w tzw. trybie obiegowym na podstawie §46
ust. 2 oraz §11 ust. 4 Regulaminu pracy komendy i komendantki Hufca ZHP
Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa.
3. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr
31/09/2017 z dnia 06.09.2017 r.

Regulamin Programu CAUSAM
2017/2018

LP.
1.0.
1.1.

CO
WYDARZENIA
organizacja imprezy
hufcowej/ chorągwianej/
ogólnopolskiej

1.2.

1.6.

udział środowiska w imprezie
hufcowej / chorągwianej /
ogólnopolskiej
udział środowiska w imprezie
innego hufca
udział w uroczystościach
państwowych i miejskich
wystawienie pocztu
sztandarowego hufca
biwak środowiska

1.7.

organizacja HALiZ / NALiZ

2.0.

DZIAŁANIE W
JEDNOSTCE
zdobyta sprawność
indywidualna
zdobyta gwiazdka zuchowa /
stopień harcerski
działania obrzędowe,
posiadanie totemu/proporca
(Z)
praca zastępami (H/HS)

1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

JAK
punkty za organizację
imprezy otrzymuje
jednostka, której
instruktor / harcerz jest
głównym organizatorem
wystawienie reprezentacji
jednostki
wystawienie reprezentacji
jednostki
wystawienie reprezentacji
jednostki
zlecone / z inicjatywy

ILE
8/8/10

5/5/7
3
4
5/7

zgłoszony i rozliczony
prawidłowo i terminowo
zgłoszony i rozliczony
prawidłowo i terminowo

10

udokumentowane
rozkazem druŜynowego
udokumentowane
rozkazem druŜynowego
prezentacja w dowolnej
formie (na koniec roku
harcerskiego)
prezentacja w dowolnej

5

20

8
20

20

2.5.

projekt (HS)

2.6.

znak słuŜby (W)

3.0.

MATERIAŁY
PROGRAMOWE
JEDNOSTEK
udostepnienie materiałów
programowych do banku
hufca (małe)

3.1.

3.1.1. punkty za udział uczestników
w formie udostępnionej do
banku hufca
udostepnienie materiałów
3.2.
programowych do banku
hufca (duŜe)
3.2.1. punkty za udział uczestników
w formie udostępnionej do
banku hufca
4.0.
ROZWÓJ KADRY
otwarcie / zamknięcie próby
4.1.
instruktorskiej
UDZIAŁ W KURSACH
4.2.
4.2.1. przewodnikowski /
podharcmistrzowski /
harcmistrzowski
4.2.2. druŜynowych
UDZIAŁ W FORMACH
4.3.
DOSKONALĄCYCH
4.3.1. warsztaty
4.3.2. kursy
ORGANIZACJA FORM
4.4.
DOSKONALĄCYCH
4.4.1. warsztaty
4.4.2. kursy
5.0.
DOKUMENTACJA I
FINANSE JEDNOSTKI
5.1.
terminowe rozliczanie
zaliczek i faktur
5.1.1. nieterminowe rozliczanie

formie (na koniec roku
harcerskiego)
prezentacja w dowolnej
formie
prezentacja w dowolnej
formie

20
20

gotowa zbiórka, cykl,
warsztaty itp. wraz z
materiałami do
przygotowania (pdf)
zbiórka/ cykl/ warsztaty

10

program biwaku /
zimowiska / obozu / naliz
wraz z konspektami (pdf)
biwak/ zimowisko/ obóz /
naliz

20

2/8/6

3/9/12/9

4/10
13/13/17
25

np.. KKP, KKK, KKH

8
15
6
10

7
-7

zaliczek i faktur
5.2.
prowadzenie właściwej
dokumentacji jednostki i
przekazywanie jej terminowo
do komendy Hufca
5.2.1. niewłaściwe prowadzenie
dokumentacji jednostki /
nieterminowe przekazywanie
do komendy Hufca
5.3.
Ewidencja ZHP

5.4.

Podstawowa Składka
Członkowska

6.0.

DZIAŁALNOŚĆ NA
POZIOMIE HUFCA
działalność instruktorów w
hufcowych zespołach

6.1.

7.0.
7.1.

ROZWÓJ HUFCA
otwarcie nowej jednostki

15

-15

bieŜąca weryfikacja
5 (2)
ewidencji do (ostatniego
dnia kwartału) dodatkowe
dwa punkty za kaŜdą nową
wpisaną do ewidencji
osobę
terminowe opłacanie
6
składek druŜyny (do 20
dnia ostatniego miesiąca
kwartału)

punkty otrzymuje
jednostka, do której
przynaleŜność ma
działający w zespole
harcerz instruktor
(instruktor z przydziałem
do Hufca sam decyduje o
przyznaniu punktów)
przyznawane co pół roku

8

a) punkty otrzymuje nowo 30
otwarta jednostka, która
pozytywnie zamknie okres
próbny, ma opłacone
składki, uzupełnioną
ewidencję, spełnia wymogi
instrukcji działania
druŜyny;
b) punkty otrzymuje
jednostka z której
pochodzi kadra nowo
powstałej jednostki po
spełnieniu wymogów
zawartych w punkcie a

7.2.

"być fantastycznym"

7.3.

"motywator"

organizacja
przedsięwzięcia
oryginalnego, pobicie
swojego "rekordu",
szczególne osiągnięcie
członka druŜyny...
Punkty otrzymuje
jednostka, której
instruktor szczególnie
wyróŜnił się w obszarze
pracy z kadrą. Był
motywatorem do rozwoju
osobistego i harcerskiego
w RH 2017/2018 warunkiem otrzymania
punktów jest wniosek
członków środowiska.

5

50

