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Brązowy Sznur
Celem tego zadania jest usprawnienie pracy zastępów.
W ZHP pracujemy systemem zastępowym a w gromadach zuchów szóstkowym. Różnica jest
zasadnicza, szóstka i jej szóstkowy nie mają osobnych zbiórek spotkań, tylko na zbiórce,
szczególnie podczas zabaw i konkursów gromady ma jakieś zadanie.
Tu ważny jest przyboczny którego rola jest w pracy drużynowego bardzo pomocna.
Przypomnijmy- drużyna harcerska musi być podzielona na zastępy jego członkowie wybierają z
pośród siebie zastępowego, nazwę , piosenkę okrzyk itd .Lecz najważniejsze jest to że zastęp
spotyka się na swoich zbiórkach niezależnie od zbiórek drużyny.
Kiedy ? Gdzie ? – to są ważne pytania. Zasadniczo co tydzień podczas gdy drużyna spotyka się raz
na miesiąc.(zbiórka jest zabawa Andrzejkowa ,wykapka).
Zbiórkę drużyny prowadzi pełnoletni drużynowy lub młodzieżowiec pod „okiem” dorosłego,
natomiast zbiórkę zastępu prowadzi uczeń (rówieśnik) zastępowy.
Różnie można sobie z tym poradzić np: zastęp zbiera się u któregoś z członków drużyny w domu
gdzie jest ktoś z dorosłych , mogą się spotkać na dużej przerwie w szkole( chociaż to bardzo mało
czasu) przed zbiórka drużyny lub po niej.
Bywa że drużynowy ma jakieś inne zajęcie np. w bibliotece lub w szkole poprawia zadania klasowe
i wtedy można spotkać się z zastępem nie przeszkadzając drużynowemu.

Zastęp po pewnym czasie przeradza się w paczkę ,w grupę przyjaciół. To zastęp wybiera
sobie sprawności zespołowe , dba o zdobywanie stopni i odpowiednich sprawności.
1. Każda drużyna musi być podzielona na zastępy i wybrać zastępowych których nazwiska z
adresami należy przesłać do Komendy Hufca do połowy października
2. Szkolenie zastępowych prowadzone będzie;
- korespondencyjnie
- na 2-dniowych spotkaniach
Podczas tych spotkań realizowane będą trzy grupy tematyczne:
- dobry zastęp, jaki powinien być i co to znaczy
- jak prowadzić zbiórkę zastępu
- gry, zabawy, piosenki
Wymiana pomysłów między zastępowymi z drużyn całego Hufca.
3. Przeprowadzić zbiórkę (pokazową) dla drużynowych na temat
„zastęp zastępowych” ( zastęp zastępowych – to najlepsza forma szkolenia swoich funkcyjnych)
4. Podsumowanie i wręczenie zastępowym patentu „dyplomu” ukończenia kursu zakończenie , forma niespodzianka.

Przyboczni zuchowi.
W pracy Gromady Zuchowej bardzo ważna rolę winien spełniać przyboczny. Wiele gromad nie ma
przybocznych z różnych przyczyn ale naprawdę warto postarać się o to by ta funkcja była
„czynna” ( może być dwójka np. dziewczyna i chłopak ).
Dla przybocznych proponujemy szkolenie o następującej tematyce:
- praca z dzieckiem w wieku zuchowym
- rozmowy z pedagogiem
- co to jest cykl sprawnościowy
- obrzędowość w gromadzie
- gry, zabawy, piosenki
- jak być przyjacielem zucha
- kronika ważny dokument
Wymiana pomysłów między przybocznymi z całego Hufca.
Dla przybocznych którzy nie należą do drużyny harcerskiej „krótki kurs”.

Całość Zadania winna zakończyć się koniec maja początek czerwca.

