Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/IV/2019 z dnia 25 kwietnia 2019
w sprawie grantu programowego Chorągwi Stołecznej na HAL 2019

GRANT PROGRAMOWY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

HAL 2019

Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza zasady ubiegania się o grant, którego
celem będzie dofinansowanie programu obozów podczas Harcerskiej Akcji Letniej w
2019 roku.
I. WARUNKI DOFINANSOWANIA
1. Grant programowy Chorągwi Stołecznej na HAL 2019 jest skierowany do środowisk
Chorągwi Stołecznej ZHP realizujących letnie formy programowe i szkoleniowe
adresowane do kadry drużyn i szczepów (np. kurs zastępowych, przybocznych,
itp.) podczas Harcerskiej Akcji Letniej w 2019 roku.
2. Główne cele:
 Wspieranie atrakcyjnych i przemyślanych, opartych o metodę harcerską
programów drużyn;
 Wzmocnienie pracy metodycznej drużyn, gromad i środowisk;
 Wzrost jakości przedsięwzięć programowych.
3. Programy mogą zostać dofinansowane kwotą do 1500 zł. Pełna pula grantów
wynosi 30 000 zł.
4. Kryteria, jakie muszą zostać spełnione:
 W atrakcyjnej formie realizowanie celów wychowawczych odpowiadających
na potrzeby odbiorców i środowiska;
 Zastosowanie metody harcerskiej w zaplanowanych działaniach oraz
wykorzystanie harcerskich narzędzi metodycznych adekwatnych do wieku
zuchów/harcerzy;
 Kształtowanie postaw wynikających z Prawa Harcerskiego i Prawa Zucha
 Realizacja programu podczas Harcerskiej Akcji Letniej.
5. Wyjaśnienie kryteriów określonych powyżej znajduje się w załączniku do
Regulaminu.
6. Aby uzyskać grant należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać program
obozu na adres choragiew@stoleczna.zhp.pl do 5 czerwca 2019 do 23:59 za
pośrednictwem ankiety na stronie:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RN
zVW4T1EmCCZKtGdbFqTCk-VUOVlUNE5YQzNSWk9TSlcyQ1BGNTBDTDhUMy4u
7. Wysłać zgłoszenie można tylko z maila w domenie zhp.net.pl/zhp.pl po
zalogowaniu się.
II. ROZSTRZYGNIĘCIE GRANTU
1. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, w skład której wchodzą chorągwiani
metodycy.
2. Terminarz grantu:
 do 5 czerwca 2019 r., godz. 23:59 – koniec składania wniosków,
 do 7 czerwca 2019 r. – potwierdzenie wpłynięcia wniosków,
 do 16 czerwca 2019 r. – rozstrzygnięcie grantu,
 do 18 czerwca 2019 r. - publikacja list nagrodzonych wniosków, uruchomienie
środków

3. W przypadku nierozdysponowania pełnej puli pieniędzy Komenda Chorągwi
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia drugiej tury grantu bądź przekazania
środków na grant programowy następnej akcji zimowej lub letniej.
III. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
1. Grant będzie rozliczany jako zaliczka chorągwiana dla osoby zgłaszającej.
2. Zaliczkę należy rozliczyć w terminie 21 dni od zakończenia formy HAL w
księgowości.
3. Wszelkie pytania należy kierować do biura chorągwi: choragiew@stoleczna.zhp.pl.

Załącznik do Regulaminu Grantu Programowego Chorągwi Stołecznej ZHP na HAL 2019”

Aby usprawnić składanie wniosków grantowych, przedstawiamy wyjaśnienie
kryteriów opisanych w Regulaminie.
1. „W atrakcyjnej formie realizowanie celów wychowawczych odpowiadających
na potrzeby odbiorców i środowiska;”
Określenie celów wychowawczych w planie pracy obozu powinno być poprzedzone
analizą odbiorców – naszych zuchów i harcerzy oraz naszego środowiska działania. W
planie pracy nie może więc zabraknąć opisu naszej drużyny, z którego będą wynikać
nasze cele wychowawcze. Brak takiej analizy uniemożliwia określenie, czy cele
wychowawcze są przemyślane i odpowiadają na potrzeby Waszych podopiecznych.
Forma realizacji celów, nawet jeśli jest bardzo atrakcyjna, nie będzie jedynym
kryterium oceny. Analiza potrzeb jest jednym z najważniejszych punktów wyjścia do
określenia celów i zaplanowania pracy.
2. „Zastosowanie metody harcerskiej w zaplanowanych działaniach oraz
wykorzystanie harcerskich narzędzi metodycznych adekwatnych do wieku
zuchów/harcerzy;”
Plany pracy powinny zawierać elementy metody harcerskiej, m.in.:





Opis pracy systemem małych grup;
Przykłady pracy z Prawem Zucha/Prawem Harcerskim, Obietnicą
Zucha/Przyrzeczeniem Harcerskim;
Zadania pozwalające na uczenie w działaniu;
Program, który stymuluje do działania, odpowiada na potrzeby naszych
odbiorców (o czym wyżej).

To wszystko powinno zawierać się w planie pracy wraz z informacjami o
wykorzystaniu instrumentów metodycznych, np. opisu realizacji stopni i sprawności
(zależnie od środowiska – może to być osobny opis, może zawierać się w
harmonogramie pracy) oraz realizację zadań zespołowych/projektów/znaków służb
3. „Kształtowanie postaw wynikających z Prawa Harcerskiego i Prawa Zucha;”
Niekoniecznie chodzi o organizację kominka czy ogniska o Prawie Harcerskim, czy
Prawie Zucha. Program obozowy powinien poruszać tematy, wartości, które są w
nich zawarte. Przykładem może być pełnienie służby na rzecz okolicznych
mieszkańców czy zajęcia kształtujące postawy ekologiczne. Ważne, by świadomie
zaplanować wykorzystanie Prawa Harcerskiego i Prawa Zucha w naszej pracy z
uczestnikami obozu.
4. „Realizacja programu podczas Harcerskiej Akcji Letniej”
Złożony program przedsięwzięcia nie może dotyczyć innych przedsięwzięć niż
organizowane w ramach HAL 2019. Nie może dotyczyć też już zrealizowanych
przedsięwzięć.

