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Konkurs na funkcję
Pełnomocnika ds. Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej
Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP ogłasza konkurs na funkcję Pełnomocnika ds. Harcerskiej Akcji
Letniej i Zimowej. Osobą z ramienia Komendy Chorągwi odpowiedzialną za przeprowadzenie
procedury konkursowej jest hm. Jacek Słaby, członek Komendy Chorągwi. Zgłoszenia od osób
zainteresowanych pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. HALiZ przyjmujemy do 7 marca 2016 roku.
Jakie zadania stawiamy przed Pełnomocnikiem ds. HALiZ?
Osoba pełniąca tę funkcję będzie zobowiązana do realizowania następujących zdań:
1. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zatwierdzaniem wypoczynku
w ramach HALiZ w chorągwi.
2. Przekazywanie do kuratora oświaty zgłoszeń wypoczynku lub nadzorowanie stanu zgłoszeń
wypoczynku.
3. Wspieranie pracy hufcowych pełnomocników ds. HALiZ i komendantów hufców w zakresie
HALiZ.
4. Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących zdarzeń podczas HALiZ, oraz
przekazywanie danych o tych zdarzeniach odpowiednim władzom.
5. Przygotowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej HALiZ.
6. Przekazywanie do Głównej Kwatery ZHP w ustalonym terminie:
a) zbiorczych arkuszy lokalizacji form wypoczynku HALiZ zorganizowanych przez podległe
jednostki;
b) informacji, sprawozdań statystycznych HALiZ, komunikatów i innych materiałów;
c) informacji (na bieżąco) o wszystkich zmianach dotyczących organizowanych form
wypoczynku (terminów, komendanta/ kierownika wypoczynku, miejsca lokalizacji) lub o
ich odwołaniu;
d) meldunków o wypadkach i sytuacjach nadzwyczajnych.
7. Prowadzenie aktualizowanych na bieżąco arkuszy lokalizacji form wypoczynku HALiZ.
8. Przekazywanie właściwemu komendantowi chorągwi – gospodarzowi terenu informacji
o harcerskich formach wypoczynku zlokalizowanych na terenie danej chorągwi i na bieżąco
informowanie o ich odwołaniu lub zmianach terminów ich trwania.
9. Wykonywanie decyzji, zarządzeń oraz uchwał w zakresie HALiZ.
10. Praca zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
11. Wypełnianie obowiązków wynikających ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych
ZHP.
12. Wypełnianie poleceń Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP oraz członka Komendy Chorągwi
odpowiedzialnego za obszar kwatermistrzowski i gospodarczy.
Ile czasu trzeba poświęcić na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. HALiZ?
Czas, który będzie trzeba poświęcić na pełnienie tej funkcji to około 8 godzin w tygodniu (ze
szczególnym natężeniem pracy przed obozami i zimowiskami).
UWAGA – wypełnianie zadań związanych z kontaktami z kuratorium jest związane z pracą
w godzinach przedpołudniowych.
Jakie wymagania stawiamy kandydatom?
Jeśli:
- ukończyłaś/eś 18 lat,
- pełniłaś/eś co najmniej dwukrotnie funkcję komendantki/komendanta samodzielnego
wypoczynku w trakcie HALiZ,
- potrafisz dobrze zarządzać swoją pracą utrzymując przy tym ład i porządek,
- chciałabyś/chciałbyś pełnić ważną w pracy Chorągwi funkcję, która wymaga wielu kontaktów
z ludźmi oraz pracy z różnymi, szeroko pojętymi dokumentami,
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-

uzyskałaś/eś pozytywną opinię Twojego Komendanta Hufca i zgodę na podjęcie służby na polu
Chorągwi,

zgłoś się od razu!
Najważniejsze dla nas jest jednak to, czy po prostu chcesz to robić. My gwarantujemy Ci przyuczenie
do funkcji oraz możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie.
Jeżeli jesteś zainteresowana/ny pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. HALiZ napisz do nas na adres:
jacek.slaby@stoleczna.zhp.pl, w treści pisząc kilka zdań: dlaczego chciałbyś/chciałabyś pełnić tę
funkcję oraz coś o sobie. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Termin przesyłania aplikacji mija
7 marca 2016 r. do godz. 23:59. Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie.

