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WPROWADZENIE
Uchwałą nr 30/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2015 r.
w sprawie kierunków pracy z kadrą w ZHP na lata 2016-2017, władza naczelna
ZHP zobowiązała wszystkie komendy i rady chorągwi do przeprowadzenia
ewaluacji dotychczasowego Systemu Pracy z Kadrą w terminie do końca marca
2016 r.
Celem badania była analiza sprawności i adekwatności obecnego Systemu
Pracy z Kadrą do potrzeb i realiów ZHP. Główny akcent systemu, a także obszar
badania, skupiony był wokół najważniejszej osoby w ZHP – drużynowego. Rada
Naczelna ZHP postanowiła zbadać, czy istniejący obecnie system, realnie działa
i
wzmacnia
drużynowych
w
ich
pracy
wychowawczej.
Wnioski
z przeprowadzonej ewaluacji pozwolą zaktualizować obecny system
do współczesnych potrzeb naszej organizacji, a samym władzom chorągwianym,
służyć mają jako przyczynek do dalszej pracy z kadrą na terenie swoich chorągwi.
W trakcie zbiórek z przewodniczącymi rad chorągwi w Chorzowie
opracowano narzędzie ewaluacyjne, które pozwoliło wszystkim radom dokonać
badania na terenie swojego działania, badając jednocześnie wszystkie cztery
elementy działania ujęte w systemie, w oparciu o jednakowy standard:





pozyskiwanie kadry,
kształcenie kadry,
pełnienie funkcji i praca przełożonego z kadrą,
samokształcenie i praca nad sobą.

Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, uchwałą nr 20/III z dn. 16 stycznia 2016 r.
zakreśliła sposób przeprowadzenia ewaluacji na terenie naszej chorągwi.
W miesiącach styczeń-marzec 2016 poszczególni członkowie rady w wyniku
wizytacji w hufcach oraz spotkań instruktorskich zebrali dane, które posłużyły
do opracowania niniejszego raportu. Następnie wraz z Komendą Chorągwi,
w wyniku pracy komisji ds. współpracy i dialogu, na podstawie analizy i dyskusji,
zredagowali wnioski końcowe z przeprowadzonej ewaluacji. Dane ujęte
w niniejszej analizie pochodzą przede wszystkim z rozmów instruktorskich
przeprowadzonymi z komendami hufców i znacząco mogą różnić się
od informacji ujętych m.in. w arkuszach analizy hufców czy też ewidencji.
Pokazują one jednakże obraz pracy z systemem w poszczególnych hufcach ze
strony bezpośrednio odpowiedzialnych za jego realizację i w tym sensie są to
dane najbardziej pożądane na tą chwilę badania. Redaktorzy niniejszego raportu
wierzą, że wskazane wnioski i rekomendacje przyczynią się do efektywniejszej
pracy z obecnym systemem, a władzom naczelnym posłużą do dalszej dyskusji
nad możliwymi zmianami w Systemie Pracy z Kadrą.
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OBSZARY BADANIA EWALUACYJNEGO
Wykorzystując wypracowane wspólnie przez konwent przewodniczących rad
narzędzie ewaluacyjne, badano następujące obszary systemu:
 pozyskiwanie kadry,
- z wewnątrz organizacji poprzez analizę potencjalnej kadry z
wędrowników oraz przybocznych (analiza zasobu kadrowego oraz
otwartych prób przewodnikowskich pośród grupy przybocznych hufca)
- z zewnątrz organizacji poprzez analizę potencjalnej kadry z osób
powracających do ZHP lub zwerbowanych do pracy w hufców osób
dorosłych (analiza realizacji uchwały 35+/60+)
- analiza zdobywanych stopni instruktorskich obecnej kadry i spełnienie
wymogów organizacyjnych dotyczących sprawowanej funkcji
- badanie struktury hufca, adekwatności jednostek do jego istnienia,
zapewnienia ciągu wychowawczego oraz wspierania drużynowych w
pracy metodycznej (stałości tej pracy)


kształcenie kadry,
- analiza pracy z małą kadrą (zastępowymi oraz przybocznymi)
- analiza odbytych szkoleń i kursów oraz miejsce ich realizacji



pełnienie funkcji i praca przełożonego z kadrą,
- analiza podpisanych umów oraz opisów funkcji
- analiza systemu motywacyjnego działającego w hufcu
- analiza systemu współtworzenia wspólnoty hufca przez drużynowych
- analiza stażu pracy na funkcji drużynowego



samokształcenie i praca nad sobą
- analiza rozwoju instruktorskiego drużynowych (pracy ze stopniem phm/hm)

Ponadto w wyniku prowadzonych działań ewaluacyjnych dokonano analizy
potrzeb wspólnot hufcowych i ich oczekiwań względem chorągwi, w celu
weryfikacji działań władz chorągwianych na zapewnienie optymalnej jakości pracy
z SPzK. W niniejszym raporcie ujęto wyniki ogólne w wymiarze chorągwianym oraz
wyniki zebrane z poszczególnych hufców. Wnioski i rekomendację opracowano
w aspekcie ogólnochorągwianym, pozostawiając komendantom hufców możliwość
autoanalizy i opracowania własnych wniosków dla swoich jednostek terytorialnych.
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ANALIZA OBSZARU: POZYSKIWANIE KADRY
1. ANALIZA

STRUKTURY PJO

W wyniku przeprowadzone badania stwierdza się, że (według informacji
pozyskanych od komend hufców, a nie według analizy Ewidencji Harcerskiej
ZHP) na terenie chorągwi obecnie działa:


44 gromady zuchowe



62 drużyny harcerskie



27 drużyn starszoharcerskich



21 drużyn wędrowniczych
co daje łącznie 154 podstawowe jednostki organizacyjne.

LICZBA PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH W CHORĄGWI
Liczba drużyn wędrowniczych

Liczba drużyn starszoharcerskich

Liczba drużyn harcerskich

Liczba gromad zuchowych
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Wyk.1. Liczba podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP w chorągwi

W przeliczeniu na liczbę hufców, których obecnie chorągiew posiada 13,
daje to średnio 11 jednostek na hufiec (teoretycznie spełnione zostaje wymaganie
określone w instrukcji działania chorągwi). Analiza wykazała jednakże, że nie
wszystkie obecnie działające hufce posiadają wystarczającą liczbę jednostek.
Sześć hufców nie spełnia wymagań liczbowych koniecznych do działania PJO.
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Ciągłość wychowawcza
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Wyk.2. Ciągłość wychowawcza w chorągwi

W większości badanych hufców zachowanie ciągłości wychowawczej,
tj. możliwości naturalnego awansu metodycznego wychowanków z jednej
drużyny do drugiej (tylko w dwóch, proces ten jest zaburzony z powodu braku
odpowiedniej drużyny wyższej metodycznie). W pięciu hufcach w procesie
zachowania ciągłości wychowawczej komendy hufców wspomagane są przez
szczepy lub związki drużyn.

SZCZEPY
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Liczba hufców nieposiadająca szczepów

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP

2

Strona 6 z 21

2. ANALIZA STANU KADRY
Obecnie na terenie chorągwi pracuje społecznie 152 drużynowych. W tym
w jednym z hufców dwaj drużynowi prowadzą po dwie jednostki. Większość
pełniących funkcję harcerskiego wychowawcy to instruktorzy
drużynowych posiada stopień instruktorski. Na 61 drużynowych

ZHP.

91

bez stopnia

instruktorskiego, 46 z nich ma otwartą próbę przewodnikowską.

Liczba drużynowych -instruktorów

Liczba drużynowych
ze stopniem
instruktorskim

41%
59%

Liczba drużynowych
bez stopnia
instruktorskiego

Wyk.3. Liczba drużynowych ze stopnie instruktorskim lub bez niego

Analizując stan przygotowań do pełnienia funkcji należy wskazać, że 46
drużynowych na 61 obecnie pełniących tą funkcję, posiada otwartą próbę
na stopień przewodnika-przewodniczki. Oznacza to, że 77% osób będących
obecnie wychowawcami harcerskim pragnie zrealizować jeden z warunków
sprawowania tej funkcji, tj. bycia harcerskim instruktorem. Drugi warunek
dotyczący szkolenia metodycznego zostanie omówiony nieco później.
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Kadra potencjalna i awanse instruktorskie
Liczba potencjalnej kadry spoza ZHP

Liczba potencjalnej kadry z wędrowników

Liczba przybocznych z otwartą próba pwd.

Liczba drużynowych z obecnie otwartą próbą phm./hm.

Liczba drużynowych z obecnie otwartą próbą pwd.
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Wyk. 4. Kadra i potencjalni kandydaci zasobów kadrowych

Większość hufców wskazała, że potencjalna kadra pochodzi przede
wszystkich z wewnątrz organizacji i są to przede wszystkim wędrownicy.
W niektórych hufcach widać naturalne przygotowanie do funkcji wychowawczej
poprzez

prowadzone

próby

przewodnikowskie

obecnych

przybocznych.

Zauważalne jest też to, że części hufcom udało się pozyskać do pracy
wolontariackiej osoby spoza organizacji, najczęściej spośród sympatyków oraz
rodziców harcerzy – jest to 6 hufców na 13 obecnie działających.

POZYSKIWANIE KADRY SPOZA ZHP
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Liczba hufców, które nie pozyskały kadry spoza ZHP

Liczba hufców, które pozyskały kadrę spoza ZHP
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Wyk. 5. Kadra spoza ZHP
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WNIOSKI I REKOMENDACJE W OBSZARZE I

1. Zintensyfikować pracę w hufcach, które nie spełniają minimum PJO, do
zwiększenia stanów liczbowych drużyn
2. Motywować do zakładania szczepów szczególnie w dużych środowiskach
(w dużych miastach na terenie chorągwi)
3. Poszukiwanie i szkolenie potencjalnej kadry z wędrowników.
4. Jedną z przyczyn dużej liczby drużynowych bez stopnia instruktorskiego
jest ograniczona możliwość uczestnictwa w kursach, ze względu na
wysoką odpłatność czy koszt dojazdu. Zasadnym zatem byłoby zabieganie
o dofinasowanie do tych form szkoleniowych lub organizacja szkoleń w
środowisku hufcowym
5. Zabiegać o pozyskiwanie kadry spoza ZHP oraz zwrócić się do
instruktorów, którzy kiedyś działali aktywnie w hufcu z ofertą, polem
służby, które mogliby wypełniać na rzecz środowiska harcerskiego
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ANALIZA OBSZARU: KSZTAŁCENIE KADRY
1. SZKOLENIA
W trakcie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego 100% stwierdziło,
że szkoli na bieżąco małą kadrę, tj. zastępowych i przybocznych. Tylko dwa hufce
wskazały

na

naturalne

miejsce

przygotowania

do

funkcji

zastępowego

i przybocznego, czyli drużynę, wskazując na fakt, że zdobywanie patentu odbywa
się najczęściej na poziomie hufca.

Szkolenie małej kadry
14

Liczba hufców szkoląca małą kadrę

Liczba hufców nieszkoląca małej kadry
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Wyk. 6. Szkolenie małej kadry

Według zebranych danych, wynika, że 104 drużynowych jest obecnie
przeszkolonych do pełnienia funkcji w wyniku odbycia kursu metodycznego
adekwatnego do prowadzonej przez siebie jednostki. Zestawiając to jednakże
z danymi o liczbie osób posiadających stopień oraz licznie osób z otwartą próbą
przewodnikowską, a także liczbie osób po kursie przewodnikowskim, uznać
należy to za błąd, gdyż suma ta nie jest możliwa w myśl przepisów
do osiągnięcia, chyba że założy się, iż część kadry odbyła kurs dawnej metodyki.
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Nie zmienia to jednak faktu, iż dane te nie korelują się ze sobą i wymagają
większej analizy w przyszłości.

Przeszkolenie metodyczne

31%
nieprzeszkoleni
na kursie metodycznym

przeszkoleni na kursie metodycznym

69%

Wyk. 7. Szkolenie metodyczne

Liczba drużynowych po kursie
przewodnikowskim
bez kursu

33%

67%

po kursie

Wyk. 8 Kurs przewodnikowski
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Większość hufców wskazała, że kursy przewodnikowskie odbywają się przy
współudziale hufca (8), co pozwala zdobywającym stopień w ramach kursów
poznać realia pracy swojego przyszłego instruktorskiego środowiska.
Tylko w 3 hufcach odbywają się kursy metodyczne, reszta realizuje
je na poziomie chorągwianym. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż większość
hufców nie posiada zespołu kadry kształcącej.
Poziom zarówno kursów przewodnikowskich jak i metodycznych oceniany
jest przez komendantów hufców wzorowo lub dobrze. Dobra marka oraz jakość
szkoleń sprzyja angażowaniu się kadry w samokształcenie na poziomie lokalnym
i chorągwianym. Znaczna część środowisk rozumie obecne standardy kursów i
ich znaczenie w doskonaleniu kadry sprawującej funkcje wychowawcze. Przyjęta
ostatnio przez Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP uchwała
Programu Rozwoju Chorągwi, a przede wszystkim jej punkt dotyczący
powierzania funkcji osobom przygotowanym metodycznie do prowadzenia
drużyny, jest większości znana i respektowana. Wskazano jednak na zanikanie
obrzędowości i ceremoniału harcerskiego a nawet jego nieznajomość.

OCENA KURSÓW CHORĄGWIANYCH WG HUFCÓW
7
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Liczba hufców
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Wyk. 9. Ocena kursów przewodnikowskich i metodycznych
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WNIOSKI I REKOMENDACJE Z ANALIZY OBSZARU II

1. Należy nasilić działania w zakresie przygotowania kadry kształcącej
z uprawnieniami do kształcenia na wszystkich poziomach.
2. Na poziomie hufca dokonać weryfikacji posiadanych przez drużynowych
uprawnień i odbytych szkoleń.
3. Kształcenie małej kadry, w celu zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej.
4. W trakcie śród rocznej zwracać uwagę na stosowanie obrzędowości
i ceremoniału harcerskiego.
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ANALIZA OBSZARU: PEŁNIENIE FUNKCJI I PRACA
PRZEŁOŻONEGO Z KADRĄ
1. PRACA Z DRUŻYNOWYM

Wszystkie hufce potwierdziły w ramach badania, że pracują z drużynowym
na bieżąco, a także włączają ich do współtworzenia rzeczywistości hufca m.in.
w opracowywaniu bieżącego planu pracy hufca czy jego programu (1 wyjątek).

Stała współpraca z drużynowym i ciągłe wsparcie ze strony
komendy hufca
14
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Wyk.10. Ciągłość pracy z drużynowym
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Wyk.11. Współtworzenie programu hufca
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W każdym z hufców powołany jest członek komendy hufca ds. pracy
z kadrą i bezpośredniego wspierania drużynowego w jego bieżącej pracy
metodycznej.

Instruktor komendy hufca ds. pracy z kadrą
0%

Hufca posiadające
Hufce nieposiadające

1
2

100%

Wyk.12. Instruktor komendy hufca ds. pracy z kadrą

2. PEŁNIENIE FUNKCJI DRUŻYNOWEGO

Większość drużynowych w naszej chorągwi (ok. połowy obecnej kadry)
sprawuję funkcję dłużej niż 3 lata, ¼ zaś jest na funkcji od roku. Wskazuje
to z jednej strony na długoletni staż obecnych wychowawców oraz ich
przywiązanie

do

roli

drużynowego.

Z

prowadzonych

rozmów

wynika,

że na terenach wiejskich pracują drużynowi z długoletnim stażem, a są to
najczęściej nauczyciele bądź emeryci. Z drugiej strony wyniki wskazują na to,
że na terenach miejskich pracuje młoda kadra, której krótki czas służby
podyktowany jest cyklem nauki. Nowi drużynowi stanowią 25% obecnego zasobu
kadrowego, a obecny rozwój grupy wędrowników w hufcach prognozuje
na zapoczątkowany proces odmładzania kadry i naturalnego zastępowania
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na funkcjach. Większość hufców zgłaszała w ramach badania, że nie dysponuje
na chwilę obecną nowymi kandydatami na funkcje, gdyż są oni dopiero szkoleni.

Praca na funkcji
Drużynowi na funkcji do 1 roku

Drużynowi na funkcji do 2 lat

Drużynowi na funkcji do 3 lat

Drużynowi na funkcji pow. 3 lat

22%

49%
16%

13%

Wyk.13. Staż wychowawczy

3. DOKUMENTACJA PRACY Z KADRĄ

Połowa obecnej kadry nie posiada podpisanej umowy wolontariusza ZHP.
Lepiej prezentuje się sytuacja podpisanych opisów funkcji, niemalże 70%
komendantów hufów deklaruje, że takowe opisy prosperują w ich hufcach.
W naszej chorągwi narzędzie do pracy z kadrą zwane Indywidualną Ścieżką
Rozwoju praktycznie nie funkcjonuje. Większość komendantów nawet nie
słyszała o jego istnieniu, a po wyjaśnieniu, nie widzi sensu jego stosowania. Jeżeli
jednak weźmiemy pod uwagę, że 46 drużynowych ma otwartą próbę pwd, oraz
12 drużynowych ma otwartą próbę phm/hm i 39 przybocznych ma otwartą
próbę pwd, to należy domniemać, że 58 drużynowych i 39 przybocznych ma
zaplanowany, zaakceptowany
i realizowany w ustalonym czasie plan
samokształcenia i pracy nad sobą.
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ŚREDNIA CHORAGWIANA DOTYCZĄCA DOKUMENTACJI PRACY
Z KADRĄ
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Opisy funkcji
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Wyk. 14. Dokumentacja

4. SYSTEM MOTYWACJI

W wyniku przeprowadzonego badania wykazano, że najczęściej
stosowanymi narzędziami do motywowania i zatrzymywania kadry na funkcji są:








dofinansowywanie szkoleń, obozów, wyjazdów integracyjnych czy
warsztatów metodycznych
bieżący nadzór, rozmowy, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu
problemów
odznaczenia ZHP, dyplomy, listy pochwalne (do szkół lub
pracodawcy), podziękowania, nagrody rzeczowe
systematyczna, ciągła praca
współpraca w podziale zadań
zbiórki integracyjne kadry, śpiewogrania, współzawodnictwo drużyn
nowe pola służby

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP

Strona 17 z 21

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z ANALIZY OBSZARU III

1. Stan kadry w ZHP (brak kadry 35+) został uwidoczniony w naszych
badaniach, a więc należy dążyć do pozyskiwania ludzi z tego przedziału
wiekowego
2. Należy zobowiązać komendy hufców, aby w trybie pilnym przygotowali
i podpisali umowy wolontariackie z wszystkimi drużynowymi.
3. Typową ścieżką rozwoju jest budowanie prób instruktorskich, natomiast
należy zachęcać, przeprowadzić kampanię informacyjna w hufcach
na temat Indywidualnej Ścieżki Rozwoju
4. Komenda Chorągwi zobowiązana jest monitorować, upowszechniać
i zachęcać

komendy hufców do stosowania różnorodnych

form,

sposobów i metod motywowania drużynowych.

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
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ANALIZA OBSZARU: SAMOKSZTAŁCENIE I PRACA NAD SOBĄ
1. ROZWÓJ INSTRUKTORSKI DRUŻYNOWYCH
W badaniu zwrócono jedynie uwagę na analizę otwierania przez
drużynowych prób na kolejne stopnie instruktorskie tj. podharcmistrza
i harcmistrza. Nie analizowano obszaru pracy ze stopniami harcerskimi i mediami
oraz literaturą harcerską.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że 12 na 91 drużynowych-instruktorów
obecnie prowadzi próby na kolejne stopnie instruktorskie. Daje to w sumie 13%.
W rozmowach z komendantami zauważono, że najczęstszym powodem do braku
chęci otwierania kolejnych prób na stopnie jest:


konieczność wyjazdu do chorągwi (większość KSI nie posiada
uprawnień do prowadzenia prób na stopień phm.)



mało aktywna praca opiekunów albo wręcz brak zachęcania
instruktorów do otwierania próby na stopień wyższy ze strony KSI



złe pojmowanie stopnia, jako np. czegoś na co instruktor musi sobie
zasłużyć przez wysługę lat



wewnętrzne obawy instruktorów przed porażką (negatywnym
zamknięciem próby)



brak czasu z powodu obowiązków służbowych i osobistych



niechęć do „papierologii” związanej z otwarciem

próby i jej

zamknięciem


słaba kondycja finansowa (kadra młodzieżowa), utrudniająca udział
w kursach



niska samoocena drużynowych

Obszar ten powinien być pogłębiony analizą dokumentacji komisji stopni
instruktorskich hufców oraz chorągwi, jednakże z powodu ograniczonego czasu
i możliwości badających nie zostało to zrealizowane. Z informacji ogólnie
dostępnych wiadomo jednakże, że poziom prowadzonych przy chorągwianej
komisji stopni instruktorskich jest wysoki i doceniany na poziomie centralnym.
W opinii niektórych hufców obecna wysoka „jakość” zniechęca niektórych
instruktorów do podjęcia się próby na stopień harcmistrza.
CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
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WNIOSKI I REKOMENDACJE Z ANALIZY OBSZARU IV

1. Zaplanować analizę dokumentacji Hufcowych i Chorągwianej KSI.
2. Rozszerzyć i udoskonalić pracę z opiekunami prób, tak aby byli oni
wsparciem dla kandydatów na stopień.
3. Uaktywnić HKSI

w obszarze

pracy z małą kadrą w zakresie

otwierania prób.

CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP
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PODSUMOWANIE OGÓLNE EWALUACJI


Sukcesem naszego działania jest bezpośredni kontakt członków rady chorągwi
z komendantami lub komendami hufców.



Zauważono jednak

w początkowej fazie badań, pewien dystans ze strony

niektórych komendantów do celowości prowadzącego badania.


W czasie zbiórek badano, czy istniejący obecnie system, realnie działa
i wzmacnia drużynowych w ich pracy wychowawczej.



Z przeprowadzonych badań wynika, że zadania Systemu pracy z kadrą
w naszej chorągwi w znacznej mierze są realizowane.



Zadawalającym jest fakt, że znaczna część rozmówców wskazała
na systematyczne działanie w zakresie pozyskiwania, przygotowywania
i motywowania drużynowych do pracy oraz udzielania im wszechstronnego
wsparcia.



Po przeprowadzeniu analizy i interpretacji zebranych danych wynika,
że najważniejszym problemem jest pilna potrzeba tworzenia hufcowych
lub międzyhufcowych Zespołów Kadry Kształcącej, ponieważ szkolenie kadry
jest jedną z najważniejszych i najskuteczniejszych form motywowania kadry
do pracy.



Za szczególnie ważne uznano wzmocnienie działania metodą harcerską
i pogłębienie jej zrozumienia przez instruktorów, np. obrzędowość
i ceremoniał harcerski.



Systematyczne, ciągłe wdrażanie Systemu pracy z kadrą na każdym szczeblu
chorągwi, szczególnie w zakresie motywowania drużynowych to priorytetowe
zadanie w pracy z kadrą na wszystkich szczeblach chorągwi.



W kolejnych edycjach ewaluacji wskazanym wydaje się pozyskiwanie
informacji nie tylko od komendantów, ale też od członków wszystkich ciał
statutowych hufca oraz drużynowych



Rozmówcy wskazali też, aby narzędzie ewaluacyjne przeredagować,
rozszerzyć o informację o drużynach wielopoziomowych, określić okres objęty
badaniem i skorelować z raportem końcowym.

Raporty szczegółowe poszczególnych hufców będą stanowiły załącznik
do Raportu ogólnego i udostępnione zostaną drogą mailową komendom hufców
na ich wniosek.
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