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AAH2015
Arkusz Analizy Hufca 2015
Ankieta składa się z 60 pytań

K1 - Program
p1:
Plan pracy na poziomie mojego hufca:
*
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

Jest niezbędny i pomaga budować wspólnotę instruktorską w hufcu.
Jest dobrym dodatkiem do pracy drużyn
Jest w dużej mierze sztucznym tworem, wypełnieniem warunku istnienia hufca
Jest w zasadzie niepotrzebny i powinien powstawać wyłącznie na poziomie drużyn
Nie jest realizowany (niezależnie od przyczyn, np. braku kadry, samodzielności drużynowych itp.)

p2:
Uważam, że wymóg posiadania osoby odpowiedzialnej za program w komendzie hufca:
*
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

(A) Znacząco wpłynął na rozwój naszego hufca
(B)
(C)
(D)
(E) Nie miał wpływu na działalność naszego hufca
Zaznaczono tylko skrajne odpowiedzi, Twoja odpowiedź może być oczywiście gdzieś "pomiędzy" (B-C-D)
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p3:
W moim hufcu, zatwierdzając program pracy drużyny, oceniamy (wymagamy, żeby
stanowiły część programu):

*
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

Harmonogram działań
Cele wychowawcze
Konspekty zbiórek
Preliminarze finansowe rajdów, wycieczek itp.
Opis problemów wychowawczych w drużynie
Opis środowiska działania drużyny
Rozróżnienie celów wychowawczych, kształcących, poznawczych
Charakterystykę drużyny
Rozliczenie realizacji planu z poprzedniego roku
Uwaga, nie jest tak, że wszystkie te elementy są konieczne, pytamy o obowiązującą w Twoim hufcu praktykę działania

p4:
W planie pracy każdej z drużyn na rok harcerski 2014/15 znalazły się:
*
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

Praca metodyczna
Zdobywanie stopni
Zdobywanie sprawności
Wyjazd poza miejsce zamieszkania (rajd, wycieczka, biwak)
Uczestnictwo w imprezie programowej hufca
Uczestnictwo w imprezie programowej poza hufcem
Wydarzenie programowe realizowane wspólnie z inną drużyną/drużynami
Akcja zarobkowa
Impreza dla rodziców
Uczestnictwo w HAL lub NAL
Uczestnictwo w HAZ lub NAZ
Uwaga, nie jest tak, że wszystkie te elementy są konieczne, pytamy o obowiązującą w Twoim hufcu praktykę działania
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p5:
Czy wiesz, ilu drużynowych w Twoim hufcu, planując pracę swojej drużyny na rok
2014/15:
*
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Wszyscy
lub prawie
wszyscy

Większość

Mniej
więcej
połowa

Mniejszość

Żaden lub
prawie
żaden

Nie mam
wiedzy na
ten temat

korzystało z Centralnego
Banku Pomysłów
zaplanowało realizację
co najmniej jednej
propozycji programowej
ZHP
korzystało z własnej woli
z pomocy osób
odpowiedzialnych za
program w hufcu
korzystało z własnej woli
z pomocy któregokolwiek
z instruktorów poza
swoim środowiskiem

p6:
Uważam, że przepisy regulujące pracę drużyny (zatwierdzanie biwaków, zatwierdzanie
programu pracy drużyny, itp.):
*
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Stanowią konieczny
element formalny
działania każdej
drużyny
Są ważnym
zabezpieczeniem „na
wszelki wypadek”,
gdyby się coś stało
Są czymś, od czego
komenda hufca
powinna się starać
drużynowych uwolnić
Stanowią
bezsensowne
obciążenie
utrudniające
drużynowym
swobodną pracę.
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p7: Zaznacz wszystkie te elementy programu, które tworzone są w Twoim hufcu i
oferowane drużynom: *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

Zlot hufca
Kampanie społeczne
Turnieje: drużyn lub zastępów
Inne imprezy hufcowe, np. festiwal, olimpiada, bal karnawałowy
Służba lokalnej społeczności
Oferujemy także inne elementy programu
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K2 - Prosta dokumentacja
D1: W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Chętnie zapoznajemy
się z dokumentami
wewnętrznymi ZHP.
Zawsze jesteśmy na
bieżąco z wydawanymi
przez chorągiew ZHP
dokumentami
dotyczącymi naszego
hufca.
Zawsze jesteśmy na
bieżąco z wydawanymi
przez władze naczelne
ZHP dokumentami.
Jako komenda hufca
mamy problem z
bieżącą realizacją
wymaganych od nas
przepisami
wewnętrznymi
obowiązków.

D2: Zaznacz, przy załatwianiu których spraw w hufcu drużynowi muszą przekazać Wam
wydrukowane dokumenty: *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

wyjazd na biwak
wizyta na HKSI
zaliczenie służby instruktorskiej
przedstawienie planu pracy drużyny
wniosek do rozkazu komendanta hufca
zobowiązanie do prowadzenia jednostki
uzyskanie dostępu do Ewidencji ZHP
założenie służbowego konta e-mail
organizacja zbiórki publicznej
żadne z powyższych
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D3: Zaznacz, przy załatwianiu których spraw w chorągwi musicie przekazywać
wydrukowane dokumenty: *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

przekazanie rozkazu komendanta hufca
przekazanie uchwały komendy hufca
przedstawienie planu pracy hufca
wniosek o pełnomocnictwo
organizacja zbiórki publicznej
miesięczne rozliczenie finansowe
dokumenty do zatwierdzenia placówki wypoczynku
żadne z powyższych
Inne:

D4: Zaznacz, które z poniższych informacji hufiec przekazuje drużynowym w formie
elektronicznej (mailem, i/lub publikując na stronie): *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

rozkazy komendanta hufca
uchwały komendy hufca
uchwały komisji rewizyjnej hufca
informacje o imprezach hufcowych
informacje o imprezach zewnętrznych
informacje o formach kształcenia (kursy, warsztaty) organizowanych w hufcu
informacje o formach kształcenia (kursy, warsztaty) organizowanych poza hufcem
materiały opracowane w ramach prób instruktorskich
propozycje programowe centralne i chorągwiane
stany finansów jednostek
Inne:
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D5: Zaznacz, które z poniższych informacji chorągiew przekazuje hufcowi w formie
elektronicznej (mailem, i/lub publikując na stronie): *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

rozkazy komendanta chorągwi
uchwały komendy chorągwi
uchwały komisji rewizyjnej chorągwi
informacje o formach kształcenia (kursy, warsztaty) organizowanych w chorągwi
informacje o formach kształcenia (kursy, warsztaty) organizowanych poza chorągwią
materiały opracowane w ramach prób instruktorskich
propozycje programowe centralne i chorągwiane
informacje o zmianach aktów prawa wewnętrznego ZHP
informacje o zmianach przepisów państwowych dotykających działalności harcerskiej
Inne:

D6: Zaznacz, które z poniższych dokumentów hufca były w roku harcerskim 2014/2015
konsultowane z co najmniej połową instruktorów hufca, w tym drużynowymi, na etapie
tworzenia: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

tak

nie

nie mamy

budżet hufca
zasady
dofinansowywania
przedsięwzięć
środowisk
plan kształcenia
plan pracy
program rozwoju
plan operacyjny

D7: Zaznacz, które z poniższych dokumentów chorągwi były w roku harcerskim
2014/2015 konsultowane z Twoim hufcem na etapie tworzenia: *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

budżet chorągwi
zasady finansowania chorągwi przez hufce
zasady finansowego wspierania przedsięwzięć hufców
plan kształcenia
plan pracy
plan operacyjny
inne uchwały komendy chorągwi dotyczące Twojego hufca
uchwały Rady Chorągwi
nie konsultowano z nami żadnego z tych dokumentów
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D8: W Twoim odczuciu, w jakim stopniu uwagi zgłaszane przez Twój hufiec w ramach
konsultacji dokumentów chorągwianych zostały uwzględnione w ich treści? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

zostały uwzględnione w całości
w dużej części zostały uwzględnione
zostały częściowo uwzględnione
zostały raczej pominięte
zostały zupełnie zignorowane

D9: Ilu drużynowych w Twoim hufcu samodzielnie wprowadza dane członków swojej
drużyny do systemu Ewidencja ZHP? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

Wszyscy lub prawie wszyscy
Większość
Mniej niż połowa
Mniejszość
Żaden lub prawie żaden
Nie mam wiedzy na ten temat

D10: Jak oceniasz przydatność systemu Ewidencja ZHP? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

rewelacja!
raczej przydatna
średnio przydatna
raczej nieprzydatna
kompletnie nieprzydatna
Pytanie do osoby prowadzącej system Ewidencja ZHP na poziomie hufca.

D11: Jak oceniasz wygodę korzystania z systemu Ewidencja ZHP? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

rewelacja!
raczej wygodna
średnio wygodna
raczej niewygodna
Kompletnie niewygodna
Pytanie do osoby prowadzącej system Ewidencja ZHP na poziomie hufca.
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D12: Jak oceniasz zmiany: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

bardzo się
poprawiła

raczej się
poprawiła

nie zmieniła
się

raczej się
popsuła

bardzo się
popsuła

przydatności systemu
Ewidencja ZHP
wygody korzystania z
systemu Ewidencja
ZHP
Pytanie do osoby prowadzącej system Ewidencja ZHP na poziomie hufca.

D13: Zaznacz, do czego wykorzystujecie system Ewidencja ZHP? *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

naliczania drużynom podstawowych składek członkowskich ZHP
analizy trendów liczebności drużyn w czasie
oceny jakości drużyn
jako bazę kontaktów do instruktorów hufca
generowania list uczestników przedsięwzięć
sprawdzania członkostwa ZHP
odnotowywania i sprawdzania opłacenia podstawowej składki członkowskiej ZHP
odnotowywania zaliczenia służby instruktorskiej.
Inne:

D14: Co stwarza Wam ewentualne trudności bądź zniechęca Was do korzystania z
systemu Ewidencja ZHP?
Proszę wpisać odpowiedź tutaj:

Pytanie do osoby prowadzącej system Ewidencja ZHP na poziomie hufca.
Nie jest obowiązkowe.
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D15: Zaznacz, w jakim stopniu zgadasz się z poniższymi stwierdzeniami: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Mam stały dostęp do
dokumentów
wewnętrznych
wydawanych przez
władze naczelne ZHP.
Mam stały dostęp do
dokumentów
wewnętrznych
wydawanych przez
moją chorągiew.
Dokumenty wydawane
przez władze naczelne
ZHP są dla mnie
zrozumiałe i
przejrzyste.
Dokumenty wydawane
przez moją chorągiew
są dla mnie zrozumiałe
i przejrzyste.

D16: Wymień dokumenty (akty prawa wewnętrznego ZHP), które sprawiają Ci najwięcej
problemów (podaj pełną nazwę dokumentu).
Proszę wpisać odpowiedź tutaj:
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K3 - Motywowanie i promowanie kadry
kad1:
Jednym z zadań komend harcerskich jest wspieranie działań podległych im jednostek.
Spróbuj określić swoje odczucia dotyczące wsparcia, jakie otrzymujecie jako komenda
hufca od swojej komendy chorągwi w następujących obszarach:
*
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

1niewystarczające

2słabe

3przeciętne

4dobre

5
-bardzo
dobre

6wspaniałe

pozyskiwanie kadry
kształcenia kadry i
przygotowywania do funkcji
wspierania kadry w pełnieniu
funkcji
inspirowanie kadry do
samokształcenia i pracy nad sobą
organizowanie działań
programowych jak rajdy i zloty
organizowanie kształcenia
obsługa księgowa i
administracyjna działań hufca
pozyskiwanie środków na
działalność mojego hufca
współpraca zagraniczna
udostępnianie sprzętu
(samochody, namioty, sprzęt
multimedialny, lokal)

kad2:
W jakim stopniu jesteś zadowolony/a ze sposobu, w jaki Chorągwiana Szkoła
Instruktorska/Chorągwiany Zespoł Kadry Kształcącej zbadały, uwzglęniły w swoich
planach i działaniach potrzeby twojego hufca w roku 2014/2015.

*
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Bardzo
zadowolony/a

Raczej
zadowolony/a

Raczej
niezadowolony/a

Bardzo
niezadowolony/a

Wsparcie, jakiego Chorągwiana KSI
udziela Hufcowej KSI
Sposób w jakim Chorągwiana Szkoła
Instruktorska/Chorągwiany Zespół
Kadry Kształcącej zbadał i uwzględnił w
planach kształcenia potrzeby twojego
hufca.
Sposób w jakim Chorągwiana Szkoła
Instruktorska/Chorągwiany Zespół
Kadry Kształcącej zrealizował plany
kształcenia względem potrzeb twojego
hufca.
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kad3: Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących relacji między Hufcową KSI, a
Chorągwianą KSI. O kazdym ze stwierdzeń powiedz, na ile się z nimi zgadzasz. *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej
się
zgadzam

Ani się
zgadzam,
ani się
nie
zgadzam

Raczej
się NIE
zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Współpraca hufcowej KSI z
chorągwianą KSI układa się bardzo
dobrze.
Mamy zbyt mało kontaktów między
hufcową KSI a chorągwianą KSI.
Brakuje nam instruktorów/ek do pracy
w hufcowej KSI.
W naszym hufcu mamy zbyt mało
instruktorów mogących pełnić funkcje
opiekunów/ek.
Posłuż się skalą, gdzie 1 oznacza - zdecydowanie się nie zgadzam, a 5- zdecydowanie się zgadzam.

kad4: Ile osób obecnie pełni funkcję instruktorską w hufcu (poza drużynowymi)? *
W tym polu można wpisać tylko liczby.
Odpowiedź musi mieścić się między 0 a 300
Proszę wpisać odpowiedź tutaj:

Nie liczymy drużynowych, chyba że pełnią jednocześnie funkcję drużynowego i inną funkcję instruktorską w hufcu.
Wiemy, że to pytanie może sprawić trudności, prosimy jednak o rzetelne odpowiedzi ponieważ jest to dla nas bardzo istotne z punktu
widzenia realizacji zarówno Strategii Rozwoju ZHP jak i Systemu Pracy z Kadrą.

kad5:
Ile osób udało się pozyskać do pełnienia funkcji instruktorskich w hufcu
w roku 2014/2015, z wewnątrz organizacji:
*
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj:

spośród wędrowników 16-21 lat
spośród starszyzny
spośród instruktorów pełniących równocześnie inne funkcje
spośród instruktorów niepełniących żadnej funkcji
inne
Wiemy, że to pytanie może sprawić trudności, prosimy jednak o rzetelne odpowiedzi ponieważ jest to dla nas bardzo istotne z punktu
widzenia realizacji zarówno Strategii Rozwoju ZHP jak i Systemu Pracy z Kadrą.
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kad6:
Ile osób udało się pozyskać do pełnienia funkcji instruktorskich w hufcu
w roku 2014/2015, z zewnątrz organizacji:
*
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj:

spośród byłych instruktorów
spośród rodziców
spośród nauczycieli
spośród duchownych
inne
Wiemy, że to pytanie może sprawić trudności, prosimy jednak o rzetelne odpowiedzi ponieważ jest to dla nas bardzo istotne z punktu
widzenia realizacji zarówno Strategii Rozwoju ZHP jak i Systemu Pracy z Kadrą.

kad7:
Ile osób zrezygnowało z pełnienia funkcji instruktorskiej w Waszym hufcu
w roku 2014/2015?
*
W tym polu można wpisać tylko liczby.
Odpowiedź musi mieścić się między 0 a 100
Proszę wpisać odpowiedź tutaj:

Wiemy, że to pytanie może sprawić trudności, prosimy jednak o rzetelne odpowiedzi ponieważ jest to dla nas bardzo istotne z punktu
widzenia realizacji zarówno Strategii Rozwoju ZHP jak i Systemu Pracy z Kadrą.

kad8: Liczba drużynowych w hufcu *
bez
stopnia

otwarta
próba pwd.

przewodnik

podharcmistrz

harcmistrz

powołani na funkcję drużynowego w
2014/2015
z ukończonym kursem drużynowych
we właściwej metodyce
bez ukończenia kursu drużynowych
we właściwej metodyce
liczba drużynowych w hufcu ogółem
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kad9: Ile osób pełniących obecnie funkcję instruktorską *
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj:

posiada uzgodniony (w dowolnej formie) z przełożonym zakres praw i obowiązków dotyczący danej
funkcji
posiada podpisaną umowę wolontariacką w sprawie pełnienia funkcji (nie licząc umów na HAL i
HAZ)
zostało poddanych ocenie swojej pracy w ostatnim roku w formie zaplanowanej i poświęconej
jedynie temu celowi rozmowy instruktorskiej
poza drużynowymi uczestniczyło w formach doskonalących (kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria,
konferencje) w ciągu ostatniego roku?
Wiemy, że to pytanie może sprawić trudności, prosimy jednak o rzetelne odpowiedzi ponieważ jest to dla nas bardzo istotne z punktu
widzenia realizacji zarówno Strategii Rozwoju ZHP jak i Systemu Pracy z Kadrą.

kad10: Jaki model Komisji Stopni Instruktorskiej działa w hufcu? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

Jedna hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich
Więcej niż jedna KSI (np. męska/żeńska)
Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich
W hufcu nie działa KSI

kad11: Czy hufcowa KSI ma uprawnienia do nadawania stopnia podharcmistrza/yni? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

Tak
Nie

kad12: Liczba prób realizowanych w hufcowej komisji stopni instruktorskich *
przewodnikowskich

podharcmistrzowskich

otwartych ogółem w roku harcerskim 2014/2015
zamkniętych pozytywnie w roku harcerskim 2014/2015
W przypadku międzyhufcowych KSI należy podać liczbę prób realizowanych przez instruktorów z danego hufca

kad13: W jakim modelu funkcjonuje w twoim hufcu zespół kadry kształcącej? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

zespół kadry kształcącej w hufcu
międzyhufcowy zespół kadry kształcącej
nie funkcjonuje zespół kadry kształcacej
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kad15: Poniżej znajduje się kilka stwierdzeń dotyczących kształcenia. O każdym z nich
powiedz na ile się z nim zgadzasz, bądź nie zgadzasz. *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej
się
zgadzam

Ani się
zgadzam,
ani się
nie
zgadzam

Raczej
się NIE
zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Praca z planem kształcenia istotnie
pomaga nam pracować nad rozwojem
kadry w hufcu.
Uważam, że przygotowanie i przyjęcie
planu kształcenia pomogło nam
sprecyzować i uporządkować
kształcenie w hufcu.
Plan kształcenia niewiele zmienia w
naszych działaniach kształceniowych.
Sformalizowany plan kształcenia to
przesadna biurokracja.
Uważam, że tworzenie planu
kształcenia w takim hufcu jak nasz, to
przesada.
Posłuż się skalą, gdzie 5- oznacza, "zdecydowanie się zgazdzam", a 1- "zdecydowanie się nie zgadzam"

kad16: Jakiego rodzaju formy kształcenia zorganizowano w twoim hufcu w roku
harcerskim 2014/2015? *

samodzielnie

wspólnie z
innym
hufcem

osoby w hufca uczestniczyły w
formie organizowanej przez inną
jednostkę (chor., hufiec)

nie
organizował

kurs przewodnikowski
kurs drużynowych
zuchowych
kurs drużynowych
harcerskich
kurs drużynowych
starszoharcerskich
kurs drużynowych
wędrowniczych
kurs kadry kształcącej
kurs kadry szczepu
kurs kadry kręgu
Można podac więcej niż jedną odpowiedź w wierszu
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kad17:
Poniżej znajduje się lista stwierdzeń dotyczących motywacji drużynowych. O każdym tych
stwierdzeń powiedz, na ile się z nim zgazdzasz bądź, nie zgadzasz.
*
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

5-Zdecydowanie
się zgadzam

4-Raczej
się
zgadzam

3-Ani się
zgadzam,
ani się
nie
zgadzam

2-Raczej
się NIE
zgadzam

1-Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Wszyscy drużynowi w hufcu lubią
pełnić swoją funkcję.
Często muszę powtórnie prosić
drużynowych o wypełnienie
jakiegoś ważnego obowiązku.
Przeprowadziliśmy w hufcu wiele
działań mających na celu
zmotywowanie drużynowych do
pełnienia funkcji.
Niewiele mogę poradzić na niską
motywację funkcyjnych w moim
hufcu.
Wielu drużynowych prezentuje
niską motywację do pełnienia
swojej funkcji.
Myślę, że wielu drużynowych w
moim hufcu jest zmęczonych
pełnieniem swojej funkcji.
Posłuż się skalą, gdzie 1 – oznacza – zdecydowanie się NIE zgadzam, a 5 – zdecyodowanie się zgadzam.

wsparcie: Jak oceniasz ogólne wsparcie, jakie otrzymujesz ze strony swojej chorągwi? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

wspaniałe
bardzo dobre
dobre
przeciętne
słabe
niewystarczające
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K4 - Finanse
f1: Terminowe przekazanie podstawowych składek członkowskich ZHP do chorągwi jest
dla nas: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Bardzo ważne, zawsze
tego pilnujemy
Trudne, bowiem
drużyny nie
odprowadzają składek
do hufca
Trudne, bowiem hufiec
nie ma płynności
finansowej
Istotnym celem w
pracy z drużynowymi
Źródłem konfliktu na
linii hufiec-chorągiew
Źródłem konfliktu na
linii hufiecdrużyny/szczepy
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f2: W moim hufcu uważamy, że wewnętrzne opłaty funkcjonujące w mojej chorągwi: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Są zbyt wysokie,
należy je obniżyć.
Są proporcjonalne do
wkładu pracy i
wsparcia, które
zapewnia nam
chorągiew.
Należy zawsze
uiszczać terminowo.
Należy zawsze
kontrolować pod
względem
uzasadnienia ich
wysokości.
Są jedną z przyczyn,
dla których ludzie
zaczynają organizować
placówki poza ZHP.
Należy wyeliminować i
zastąpić działalnością
zarobkową chorągwi.
Są niższe niż gdyby
komenda hufca
wykonywała wszystko
samodzielnie.
Są czytelne i
transparentne, wiemy
za jakie czynności są
wprowadzane.

f3: Na ile prawdą dla Twojego hufca są następujące stwierdzenia? *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Dokładnie tak
jest

Tak jest przez
większość
czasu

Bywa tak od
czasu do
czasu

Bywa tak, ale
rzadko

Zupełnie tak
nie jest

Często drużynowi
spóźniają się z
opłacaniem składek za
swoje drużyny
Często instruktorzy
spóźniają się z
opłacaniem składek za
siebie
Często składki za
drużyny "zakładam" z
innych środków
Często składki za
instruktorów
"zakładam" z innych
środków
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f4: Czy hufiec ma zaległe (przeterminowane) zobowiązania na dzień 31-12-2014 r. z
tytułu należności wobec kontrahentów: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

nie ma
zobowiązań

ma
zobowiązania
poniżej 10
tys. zł

ma
zobowiązania
w przedziale
10-25 tys. zł

ma
zobowiązania
w przedziale
25-50 tys. zł

ma
zobowiązania
w przedziale
50-100 tys. zł

ma
zobowiązania
przekraczające
100 tys. zł

wobec
kontrahentów
zewnętrznych
wobec innych
jednostek
ZHP

f5: Na ile zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Drużynowy powinien
być informowany o
stanie finansów hufca
na każdej odprawie
drużynowych
Uważam, że drużyna
powinna samodzielnie
decydować o
przeznaczeniu swojej
części podstawowej
składki członkowskiej

f6: Ilu drużynowych aktywnie bierze udział w pozyskiwaniu środków: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Wszyscy lub
prawie
wszyscy

Większość

Mniej więcej
połowa

Mniejszość

Żaden lub
prawie żaden

prywatnych
(darowizny)
samorządowych
innych

f7: Czy hufiec samodzielnie pozyskuje środki zewnętrzne z następujących źródeł: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Tak

Nie

fundusze europejskie
środki jednostek
samorządu
terytorialnego
środki z programów
ogólnopolskich
prywatne (darowizny)
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f8: Za ile osób w Twoim hufcu nie zapłacono w terminie podstawowej składki
członkowskiej w roku 2014? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

maksymalnie 10
10-25
25-50
powyżej 50
w sumie we wszystkich kwartałach

f9: No co Twój hufiec pozyskał samodzielnie środki w roku 2014? *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

Wypoczynek
Infrastrukturę
Program
Kształcenie
Sprzęt
Administrację
Inne:
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K5 - struktura
st1:
Ile szczepów w Twoim hufcu w roku 2014/2015:
*
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj:

powstało
zostało rozwiązanych
działało przez cały rok

st2: Określ na ile zgadzasz się, bądź nie zgadzasz ze stwierdzeniami dotyczącymi
struktury ZHP. *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Uważam, że obecna
struktura organizacyjna
ZHP jest odpowiednia.
Uważam, że moja
komenda chorągwi
ZHP buduje wspólnotę
instruktorską hufców.
Kontakty, które mamy z
innymi komendantami
hufców pomagają nam
w realizacji naszej
pracy.
Chorągiew powinna
przede wszystkim
zajmować się
sprawami
administracyjnymi.
Chorągiew powinna
przede wszystkim
zajmować się
sprawami księgowymi
Obecna struktura ZHP
nie pomaga efektywnie
zarządzać takim
hufcem jak mój.
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st3: Poniżej jest lista różnych czynności, które w ZHP należą do kompentencji różnych
władz. W czyich twoim zdaniem kompetencjach POWINNY się znajdować poniższe
czynności, aby skuteczniej kierować takim hufcem jak Twój. *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

szczep

hufiec

chorągiew

mianowanie drużynowych
organizowanie funduszy na działanie
organizowanie sprzętu na obóz
rozmowy o współpracy z dyrektorami szkół
kształcenie drużynowego
zatwierdzanie planów pracy drużyn
kontrola programowa HAL/HAZ
kontrola finansowa HAL/HAZ
prowadzenie KSI
prowadzenie zgrupowań HAL/HAZ
Zaznacz w każdym wierszu w czyich rękach powinna być dana czynność wg. ciebie.

st4: Określ na ile zgadzasz się bądź nie zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: *
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:

Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Ani się
zgadzam, ani
się nie
zgadzam

Raczej się
NIE zgadzam

Zdecydowanie
się NIE
zgadzam

Niezbędne jest
opracowanie
jednolitych procedur
działania dla jednostek
danego szczebla
struktury ZHP, które
określałyby ścieżkę
postępowania przy
rozwiązywaniu
problemów.
Należy umożliwić
większą swobodę
decydowania na
szczeblu hufca.
Bardzo ułatwiłoby
pracę gdyby zostały
opracowane jednolite
dla całej organizacji
wzory funkcjonujących
dokumentów.
Jednolite wzory
dokumentów powinny
funkcjonować w każdej
chorągwi osobno.
Należy poszerzyć
poradnictwo dla
hufców ZHP.
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Pytania ogólne
O1:
Podaj liczbę drużyn, które w roku 2014/2015 (stan na 31.08.2015):
*
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj:

zostały powołane
zostały rozwiązane

O2: W hufcu działa (proszę zaznacz właściwe odpowiedzi): *
Proszę wybrać wszystkie, które pasują

namiestnictwo obejmujące gromady zuchowe (może być połączone)
namiestnictwo obejmujące drużyny harcerskie (może być połączone)
namiestnictwo obejmujące drużyny starszoharcerskie (może być połączone)
namiestnictwo obejmujące drużyny wędrownicze (może być połączone)
namiestnictwo obejmujące drużyny NS (może być połączone)
zespół programowy
zespół zagraniczny
osoba odpowiedzialna za współpracę zagraniczną
kapelan
zespół kwatermistrzowski
zespół/osoba od pozyskiwania środków
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O3: Ile drużyn/klubów danej specjalności działa w hufcu (wpisz liczbę jednostek danej
specjalności)? *
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj:

artystyczna
ekologiczna
jeździecka i kawaleryjska
Harcerskiej Służby Granicznej
Harcerskiej Służby Zabezpieczenia
Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego
lotnicza
łącznościowa
obronna
Poczt Harcerskich
ratownicza
pożarnicza
sportowa
turystyczna
wodna i żeglarska
techniczna
rekonstrukcyjna
inna

O4: W jaki sposób w hufcu zdobywane są stopnie wędrownicze? *
Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych:

w hufcu działa kapituła stopni wędrowniczych
stopnie wędrownicze przyznawane są w drużynach/szczepach
żadne z powyższych
odpowiedź 1 i 2 są prawidłowe

O6: Ile Brązowych Odznak Kadry w Twoim hufcu: *
Przyznano w roku harcerskim 2014/2015
(stan na 31.08.2015)

Jest w sumie (stan na
31.08.2015)

Uznajesz za "aktywnie
działające"

Programowej
Kształcącej
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O7: Jaki odsetek kosztów hufca przeznaczony został w 2014 r. (wg sprawozdania) na: *
Proszę wpisać odpowiedź/odpowiedzi tutaj:

działalność programową
działalność kształceniową

O8:
Podaj stan liczebny hufca na dzień 31.08.2015 r. (z dokładnością do 30 osób)
*
Do tego pola można wprowadzić tylko liczbę całkowitą.
Proszę wpisać odpowiedź tutaj:
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Wyślij ankietę.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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