Rada Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Uchwała nr 12/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji
z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2014
1. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizując
postanowienia uchwały XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017
oraz uchwały nr 8/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 10 maja 2015 r.
w sprawie harmonogramu ewaluacji planów operacyjnych Chorągwi Ziemi
Lubuskiej ZHP z roku 2014, postanawia:
1/ zatwierdzić raport ewaluacji planu operacyjnego z roku 2014, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały
2/ przyjąć wnioski końcowe i rekomendacje zawarte w dołączonym do uchwały
raporcie ewaluacyjnym
3/ uwzględnić powyżej wymienione wnioski i rekomendacje przy tworzeniu
planu operacyjnego chorągwi na rok 2015
2. Rada chorągwi przyjmuje sprawozdanie końcowe komisji ds. zarządzania
i organizacji dotyczące ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2014
i pozytywnie ocenia pracę komisji, jednocześnie dziękując byłej komendzie
chorągwi za czynny udział w procesie zbierania i analizowania danych zastałych.
3. Raport z przeprowadzonej ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2014
zostanie niezwłocznie przesłany do wiadomości Głównej Kwatery ZHP.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
komisji ds. zarządzania i gospodarki

Przewodniczący
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

przy Radzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

hm. Ewa Antonowicz-Fechner

phm. Mariusz P. Groblica

UZASADNIENIE
Komisja ds. zarządzania i gospodarki wnioskuje o przyjęcie projektu w wypracowanym kształcie,
na podstawie analizy działalności komendy chorągwi i ankiet jej członków.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/III RADY CHORĄGWI
ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z DN. 30.06.2015 R.

EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP Z ROKU 2014
Nazwa zadania
operacyjnego

Wsparcie pracy
programowej
w hufcach poprzez
współpracę
zespołów programowych
Chorągwi z zespołami i
instruktorami w hufcach

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Szkolenie dla zastępców
ds. programowych hufców z
zakresu tworzenia programów
oraz pracy metodą harcerską

Zorganizowanie Chorągwianej
Zbiórki Drużynowych i Wodzów
Zuchowych

Podnoszenie kwalifikacji
funkcyjnych hufców w celu
wyposażenia ich w wiedzę i
umiejętności służące
wspieraniu i realizacji
programu w hufcach i
drużynach.
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Nazwa kierunku
strategicznego

Organizacja kursu
podharcmistrzowskiego dla 10
Uczestników

Czas wykonania

Październik 2014

Grudzień 2014

Marzec/kwiecień
2014

Źródła
finansowania
zadania

Środki własne,
projekty, wpłaty
uczestników

Środki własne,
projekty, wpłaty
uczestników

Środki własne,
projekty, wpłaty
uczestników

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania

phm. Katarzyna
Pawlak

hm. Katarzyna
Kawka

hm. Katarzyna
Kawka

Ocena i stan realizacji

- przeprowadzono szkolenie, w
którym wzięło udział 7 osób, z
następujących środowisk:
Międzyrzecz, Nowa Sól, Kostrzyn,
Gorzów, Żary, Szprotawa, Strzelce
Kraj
wskaźnik realizacji: 50%
- przeprowadzono zbiórkę, w
której wzięło udział 20 osób, ze
środowisk: Międzyrzecz, Nowa Sól,
Kostrzyn, Słubice, Zielona Góra,
Gorzów, Żary, Szprotawa
wskaźnik realizacji: 11%
- zorganizowano kurs, w którym
wzięło udział 9 osób, ze środowisk:
Kostrzyn, Gorzów, Zielona Góra,
Skwierzyna, Słubice, Głogów
wskaźnik realizacji: 90%

Organizacja kursów
metodycznych
dla 10 uczestników z każdego
pionu

- nie odbyły się kursy metodyczne
Luty 2014

Środki własne,
projekty, wpłaty
uczestników

Referaty

wskaźnik realizacji: 0%
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Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Czas wykonania

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania

Ocena i stan realizacji

metodycznego

Promowanie imprez
harcerskich (związkowych,
chorągwianych i
hufcowych).
Opracowanie propozycji
programowej na rok
harcerski
2014/2015
dla wszystkich
metodyk w celu
podniesienia
atrakcyjności programu
Drużyn.

Promowanie , integracja
środowisk harcerskich,
wsparcie programowe
hufców.

- zrealizowano
Systematyczne umieszczanie
wykazu
imprez w kalendarzu na stronie

Uzupełnianie
cały rok

Środki własne

phm. Katarzyna
Pawlak

- nie wykonano zadania

Opracowanie Chorągwianej
Propozycji Programowej
„Cztery żywioły”





Ogień-służba
Woda- ratownictwo
Powietrze –techniki
harcerskie
Ziemia – terenoznawstwo

Zorganizowanie Zlotu Chorągwi
Ziemi Lubuskiej

wskaźnik realizacji: 100%

wskaźnik realizacji: 0%
Wrzesień 2014

21-24.08.2014

Środki własne,
projekty

Środki własne,
projekty, wpłaty
uczestników

phm. Katarzyna
Pawlak, referaty

Komenda KCHZL

- zorganizowano zlot, w którym
wzięło udział 200 osób, ze
środowisk: Międzyrzecz, Nowa Sól,
Kostrzyn, Słubice, Zielona Góra,
Gorzów, Skwierzyna, Zbąszynek,
Szprotawa

Udoskonalanie
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wskaźnik realizacji: 100%
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Nazwa kierunku
strategicznego

Źródła
finansowania
zadania

Publikacja formularzy na

cały rok 2014

Środki własne

hm Leszek Kornosz

- nie wykonano
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Nazwa kierunku
strategicznego

Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

istniejących, opracowanie i
wdrażanie nowych edokumentów ułatwiających
pracę programową,
organizacyjną i
gospodarczą

stronie www.lubuska.zhp.pl

Czas wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania

Ocena i stan realizacji

wskaźnik realizacji: 0%

- 100% członków
zewidencjonowanych,
przeprowadzono dwa szkolenia
wskaźnik realizacji: 100%
Minimum 80% członków
hufców wprowadzonych do
Ewidencji ZHP; prowadzenie
zmian dotyczących instruktorów
chorągwi w Ewidencji ZHP (online)

Cały rok 2014

Środki własne

pwd. Bartłomiej
Walkowski

Przeszkolenie minimum 40 %
kadry hufców oraz opracowanie

Wrzesień 2014

Projekt, wpłaty
uczestników

hm. Artur Doliński
phm. Katarzyna
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Uporządkowanie
wykorzystania ewidencji
ZHP w chorągwi na
ustaleniu stopnia
wdrożenia ewidencji w
hufcach, szkolenia z
zakresu wykorzystania
narzędzia ewidencyjnego,
uzupełnienia braków na
poziomie chorągwi, hufców
i drużyn.

Warsztaty dla
instruktorów

- przeprowadzono warsztaty, w
których wzięło udział 15 osób, ze
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Nazwa kierunku
strategicznego

Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

- motywowanie,
- autoprezentacja,
- bycie liderem,
-pierwszy krok na rynku
pracy

poradnictwa dla instruktorów
ChZL

Integracja środowiska
instruktorskiego Zorganizowanie biwaku
integracyjnego dla
członków komend

Czas wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania
Pawlak

Ocena i stan realizacji

środowisk: Nowa Sól, Kostrzyn,
Słubice, Zielona Góra, Gorzów,
Żary, Szprotawa
wskaźnik realizacji: 31%

Udział minimum 50 % członków
KH

Marzec 2014

Projekt, środki
własne, wpłaty
uczestników

Komenda ChZL

- zorganizowano biwak, w którym
wzięło udział 18 osób, ze
środowisk: Szprotawa, Zbąszynek,
Strzelce, Zielona góra, Gorzów
Wlkp, Sulechów, Żary
wskaźnik realizacji: 43%
- nie wykonano
wskaźnik realizacji: 0%

Uporządkowanie
istniejących narzędzi
motywacji kadry
i popularyzacja w chorągwi
i hufcach

Zamieszczenie na stronie
KCH sekcji dotyczącej odznaczeń
w chorągwi-rozpowszechnienie
odznaczeń- listy gratulacyjne
na DMB

22 luty, kwiecień
Koniec roku
harcerskiego,
Doraźnie przy
innych okazjach

Środki własne

hm Leszek Kornosz
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LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ
FINANSÓW

Nazwa kierunku
strategicznego

Nazwa zadania
operacyjnego

1. Opracowanie i
wdrożenie sposobów
pracy ze składką
członkowską - włączania
drużynowych w prace nad
budżetem hufca,

2. Założenie fundacji

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Czas wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania

Ocena i stan realizacji

- nie wykonano
2 spotkania skarbnika chorągwi
ze skarbnikami hufców;
publikowanie efektów pracy
zespołu.

Umożliwienie pozyskiwania
funduszy na działalność ChZL z
działań komercyjnych

Maj 2013
Listopad 2013

Marzec 2013

Projekt; środki
własne

Środki własne

hm Dariusz
Zajączkowski

hm Leszek Kornosz

wskaźnik realizacji: 0%

-utworzono Fundację, wg
oświadczenia pozyskano fundusze
w kwocie 2000 zł, które
przeznaczono na obóz narciarski,
jednakże, jak wynika z
dokumentacji, obóz organizowany
był przez tę Fundację, tym samym
przy realizacji oceny uznano, że
zrealizowano zadanie poprzez
założenie Fundacji, jednak nie
pozyskano jeszcze środków
wskaźnik realizacji: 50%
- wykonano

4. Urealnienie bilansu ChZL

Dokonanie amortyzacji sprzętu

Czerwiec 2014

Środki własne

hm Dariusz
Zajączkowski

wskaźnik realizacji: 100%
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PRZYJAZNA
STRUKTURA

Nazwa kierunku
strategicznego

Nazwa zadania
operacyjnego

Sposób pomiaru stopnia
realizacji zadania

Czas wykonania

Źródła
finansowania
zadania

Wskazanie osoby
lub zespołu
odpowiedzialnego
za wykonanie
zadania

Ocena i stan realizacji

- nie wykonano
1. Opracowanie i
wdrożenie standardu w
zakresie powoływania
osób na funkcje oraz
powoływania zespołów
w chorągwi.

Publikacja i upowszechnienie
standardu w komendach
hufców i chorągwi

wskaźnik realizacji: 0%
Wrzesień 2014

Środki własne

Komenda CHZL

 Prosta dokumentacja, e-zhp – 50%

Ewaluacja procentowa efektywności realizacji zadań
do planu operacyjnego poszczególnych dla członków
komendy chorągwi oraz osób odpowiedzialnych za
zadania:

 Motywowanie i promowanie kadry ZHP – 25%

a) hm. Katarzyna Kawka – 51%

 Jawność i czytelność finansów – 50%

b) phm. Katarzyna Pawlak – 41%

 Przyjazna struktura – 0%

c) hm. Leszek Kornosz – 24%

Ewaluacja procentowa w kierunkach strategicznych:
 Dobry program drużyny – 50%

d) hm. Artur Doliński – 29%
e) hm. Dariusz Zajączkowski – 35%
f) pwd. Bartłomiej Walkowski – 100%
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Uwagi:
Przy ocenie wskaźników przyjęto następujące dane:
 ilość Hufców i Związków Drużyn: łącznie 14
 ilość członków Chorągwi Ziemi Lubuskiej: 2545
 ilość drużyn: 185
 ilość członków komend hufca, związków drużyn: 42
 ilość kadry hufców: 98
 zadania przydzielone w planie operacyjnym całej komendzie lub referatom uwzględniono we wskaźniku efektywności dla każdego członka
komendy, w tym zadanie przydzielone pwd. Bartłomiejowi Walkowskiemu

Wnioski końcowe:
1) W planie operacyjnym nie rozdzielono w sposób jednoznacznych zadań dotyczących programu i kształcenia, choć w niektórych przypadkach
mogło to być niemożliwe do wykonania.
2) Zadania, w porównaniu do planu z 2013 r. zostały przydzielone równomiernie jeśli chodzi o ilość, jednakże należy mieć również na uwadze wagę
poszczególnych zadań, której wskaźniki nie odzwierciedlają (przykładowo Zlot Chorągwi).
3) Chorągiew w 2014 r. przeprowadziła wiele zadań programowych, co znacząco zwiększyło wskaźniki z tego obszaru.
4) Niepokojący jest wynik związany ze strukturą i motywacją, które mogą mieć wpływ m.in. na spadek liczby instruktorów oraz zmniejszeniu liczby
Hufców.
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Rekomendacje do przyszłorocznego planu operacyjnego:
1) Należy racjonalnie określać ilość zadań nałożonych na danego członka Komendy Chorągwi, w tym uwzględnić obciążenie poszczególnych osób,
ich dyspozycyjność, a także stopień skomplikowania zadania.
2) W planie należy przy każdym zadaniu określić wskaźnik oceny.
3) Do zadania powinna być przypisana tylko jedna osoba, zaś w przypadku realizacji przez kilka osób – jedna z nich powinna być wskazana jako
osoba odpowiedzialna.
4) Należy wyjaśnić rozbieżności dotyczące przychodów Fundacji „Chorągwiana” i pozyskiwania przez nią środków na działalność Chorągwi.
5) Przy tworzeniu planów należy uwzględnić konieczność zaktywizowania wszystkich środowisk Chorągwi, a także stworzenie możliwości tym
środowiskom wzięcia udziału w proponowanych formach programowych i szkoleniowych.
6) Należy pilnie stworzyć program motywacji instruktorów i kadry Hufców, uwzględniający wszystkich instruktorów Chorągwi, ze szczególnym
uwzględnieniem drużynowych.
7) Powinno się ulepszyć strukturę organizacyjną Chorągwi.

Raport opracowała:
Komisja Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP ds. zarządzania i gospodarki
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