
ZŁOTYKOMPAS

Pilotażowy projekt klasyfikacji jakości pracy
Drużyn Harcerzy Starszych
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Zamierzenia projektu: 
    Poprawa jakości pracy drużyn starszoharcerskich biorących udział w projekcie,
    Zachęcenie drużynowych do prowadzenia jednostek zgodnie z zasadami metodyki i 
    przy użyciu odpowiednich narzędzi, 
    Wyróżnienie drużyn mogących stanowić wzór dla innych jednostek,
    Integracja środowiska starszoharcerskiego Chorągwi Wielkopolskiej.

Założenia ogólne: 
    „Złoty Kompas” to projekt stworzony przez Referat Starszoharcerski Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.• 
    Projekt jest skierowany do drużyn starszoharcerskich, jaki i wielopoziomowych, w których działa pion
    starszoharcerski.
    Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. 
    Projekt ma formę pilotażową, w uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
    zmian w zasadach oceniania w trakcie jego trwania. 
    Czas trwania projektu pilotażowego: 1 rok harcerski (Od września do maja)
    „Złoty Kompas” ma formę współzawodnictwa, nie rywalizacji. Celem jest osiągnięcie jak najlepszego
    wyniku przez jak największą liczbę jednostek. 

Udział w projekcie:
Udział w projekcie może wziąć każda drużyna starszoharcerska, lub posiadająca pion starszoharcerski z Chorągwi Wielko-
polskiej. Dopuszcza się też udział drużyn z innych chorągwi pod warunkiem uzyskania zgody odpowiedniego komendanta 
hufca. 
Przystąpienie do projektu należy zadeklarować najpóźniej do 15 października poprzez złożenie deklaracji drogą e-mailową 
do organizatorów. 
Poprzez przystąpienie do projektu, drużynowy zobowiązuje się do regularnego, ustalonego z organizatorami projektu 
składania raportu z przebiegu pracy jego drużyny
Każda jednostka może wziąć udział w projekcie dowolną ilość razy w kolejnych latach pracy. 

Drużyny biorące udział w projekcie podlegają ocenie punktowej według zasad zawartych w osobnym dokumencie. 
Ocenie podlega całość pracy drużyny/pionu starszoharcerskiego w ciągu trwania projektu. 
Jeśli w projekcie bierze udział tylko pion starszoharcerski danej drużyny, wtedy tylko on podlega ocenie (ocena dokonań 
członków drużyny ma formę procentową)
Podsumowanie projektu odbywa się pod koniec roku harcerskiego, podczas imprezy harcerskiej organizowanej przez  
Referat HS Chorągwi Wielkopolskiej (obozy drużyn nie są brane pod uwagę)
Drużyny, które osiągną odpowiednie pułapy punktowe, zostaną wyróżnione w rozkazie Komendanta Chorągwi oraz 
nabędą prawo do noszenia następujących odznak: 

100 punktów i powyżej: Złoty Kompas
75-99 punktów: Srebrny Kompas
50-74 punkty: Brązowy Kompas 

Prawo do noszenia oznaki mają drużynowy oraz harcerze starsi będący członkami jednostki w czasie brania udziału w 
projekcie przez okres 1 roku. 
Każda z drużyn będzie zdobywać punkty z czterech kategorii: drużynowy, członkowie drużyny, wymogi organizacyjne, 
program
W ramach kategorii drużynowy oceniany jest rozwój instruktorski osoby pełniącej funkcję drużynowego
W ramach kategorii członkowie drużyny oceniana jest zmiana ilości członków drużyny w ciągu okresu trwania projektu 
oraz ich rozwój
W ramach kategorii wymogi organizacyjne oceniane jest działanie systemem małych grup, praca ze składką członkowską, 
planowanie pracy oraz wewnętrzna organizacja pracy, współpraca z sojusznikami i innymi jednostkami, przeprowadzanie 
akcji naborowych i zarobkowych
W ramach kategorii program oceniane są działania podejmowane przez drużynę – zbiórki, wyjścia, wyjazdy oraz uczest-
nictwo w formach zewnętrznych
Organizator zastrzega sobie prawo do losowej weryfikacji autentyczności zadeklarowanych przez jednostki danych.

Ocena – skala i zasady:


