KSI
· przekazywanie i aktualizowanie wiedzy o absolwentach kursów,
a co za tym idzie – o instruktorach w hufcu, ich wiedzy i umiejêtnoœciach.
Kto ma zainicjowaæ wspó³pracê, odgrywaæ wiod¹c¹ rolê? Wszystko zale¿y od wzajemnych ustaleñ.

ROLA KSI W PRZYGOTOWANIU
PROGRAMU ROZWOJU HUFCA

Po pierwsze:
INFORMACJA
HM. TOMASZ

Sk¹d informacje?
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Du¿ymi krokami zbli¿aj¹ siê zjazdy hufców i czas opracowywania kolejnych programów rozwoju. Jednym z zespo³ów instruktorskich w hufcu jest komisja stopni instruktorskich.

Rola KSI
KSI to zespó³, który ma uprawnienia do prowadzenia prób na stopieñ przewodnika, ewentualnie podharcmistrza i wnioskuje do komendanta hufca o ich zamkniêcie. KSI decyduje o tym, kto w ogóle
zostanie instruktorem, a tak¿e o tym, kto zdoby³ odpowiedni¹ wiedzê i umiejêtnoœci, by przekroczyæ kolejny próg instruktorskiego
wtajemniczenia. Cz³onkowie komisji powinni stwarzaæ takie warunki, aby przez zdobywanie stopni instruktorskich poszerza³o siê grono
instruktorów w hufcu, podwy¿sza³ siê ich poziom wiedzy i umiejêtnoœci, a co za tym idzie – poziom kompetencji niezbêdnych do pe³nienia poszczególnych funkcji. Komisja wp³ywa wiêc w znacznym
stopniu na los kadry instruktorskiej hufca i obok innych zespo³ów
instruktorskich jest wspó³odpowiedzialna za kszta³towanie polityki
kadrowej w hufcu. Cz³onkowie komisji powinni czynnie uczestniczyæ w tworzeniu programu rozwoju hufca, zw³aszcza w zakresie
pracy z kadr¹.
Jak siê do tego przygotowaæ? Dzisiaj zastanowimy siê, z kim
wspó³pracowaæ w tym zakresie i jak pozyskaæ potrzebne informacje.

Z kim?
Komisje stopni instruktorskich, które s¹ odpowiedzialne za rozwój kadry instruktorskiej, przede wszystkim powinny wspó³pracowaæ z zespo³ami kadry kszta³c¹cej. Priorytetem tych dwóch zespo³ów
jest w³aœciwe prowadzenie polityki kadrowej okreœlonej w programie rozwoju hufca. Ich wspó³dzia³anie stwarza wiêksz¹ mo¿liwoœæ
budowania przemyœlanej koncepcji wspólnoty instruktorskiej, przemyœlanego wychowywania, kszta³cenia, wspierania dru¿ynowych
i funkcyjnych oraz pozyskiwania i motywowania kadry instruktorskiej (i dziêki temu – zapewnienie ci¹g³oœci kadry w hufcu, a co za
tym idzie w ZHP). Powy¿sze zadania powinny siê znaleŸæ w ka¿dym
z programów rozwoju hufców. W praktyce oznacza to przede wszystkim:
· zachowanie dwustronnego przep³ywu informacji miêdzy tymi zespo³ami (co zapobiega dublowaniu podejmowanych dzia³añ),
· wspólne organizowanie kszta³cenia dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie i instruktorów, zdobywaj¹cych stopnie instruktorskie,
· wspólne budowanie programów kursów przewodnikowskich
i podharcmistrzowskich, które s¹ uzupe³nieniem zadañ prób na
stopnie instruktorskie,
· sta³e dokszta³canie siê cz³onków komisji i zespo³u kadry kszta³c¹cej w wybranych dziedzinach,

Analiza sytuacji kadrowej hufca wymaga znalezienia odpowiedzi
na wiele pytañ, np.:
· ilu instruktorów bêdzie nam potrzeba do prowadzenia dru¿yn i gromad?
· ilu do pracy w zespo³ach instruktorskich?
· czy wszyscy cz³onkowie zespo³ów instruktorskich s¹ przygotowani do pe³nienia funkcji?
· czy posiadane stopnie instruktorskie i zaanga¿owanie instruktorów poszczególnych zespo³ów gwarantuj¹ ci¹g³oœæ pe³nienia odpowiednich funkcji w hufcu?
· jakiej kadry bêd¹ wymaga³y przedsiêwziêcia programowe hufca?
Cz³onkowie komisji stopni instruktorskich mog¹ zdiagnozowaæ
potrzeby hufca dziêki temu, ¿e:
· wiedz¹ o aktualnych i przysz³ych przedsiêwziêciach hufca,
· znaj¹ potrzeby zespo³ów instruktorskich dzia³aj¹cych w hufcu,
· maj¹ wiedzê na temat kadry hufca – liczby instruktorów w hufcu
w ogóle i liczby przewodników, podharcmistrzów, harcmistrzów,
instruktorów z okreœlonymi uprawnieniami pañstwowymi, instruktorów przeszkolonych na odpowiednich kursach instruktorskich,
wykszta³cenia instruktorów, instruktorów pe³ni¹cych okreœlone
funkcje, maj¹cych okreœlone predyspozycje.
Te podstawowe informacje mog¹ byæ punktem wyjœcia do dzia³añ, którym póŸniej trzeba nadaæ formê d³ugofalowych, przemyœlanych dzia³añ odpowiadaj¹cych na potrzeby hufca.

Jak zebraæ potrzebne informacje?
Najwa¿niejsze jest zorganizowanie – w porozumieniu z innymi zespo³ami, a przede wszystkim z komend¹ hufca – spotkania z szefami
zespo³ów instruktorskich hufca. Mo¿na wtedy wspólnie okreœliæ potrzeby kadrowe (zapotrzebowanie na konkretne funkcje instruktorskie)
i programowe (dotycz¹ce realizacji konkretnego programu odpowiadaj¹cego potrzebom harcerek, harcerzy, instruktorek, instruktorów).
Podstawowymi partnerami komisji stopni instruktorskich na takim spotkaniu s¹: zespó³ kadry kszta³c¹cej, komisja rewizyjna hufca, namiestnictwa (i inne zespo³y programowe, w tym kluby i inspektoraty
specjalnoœciowe) oraz krêgi instruktorskie. W celu pozyskania niezbêdnych informacji nale¿y równie¿:
· przeanalizowaæ wyniki spisu harcerskiego z ostatnich kilku lat
i wyci¹gn¹æ wnioski – wskazówki do dalszej pracy,
· przeanalizowaæ poprzedni program rozwoju hufca,
· przeprowadziæ ankietê wœród szefów zespo³ów instruktorskich na
temat stanu i potrzeb kadrowych.
Cz³onkowie KSI zarówno przy analizie sytuacji, jak i przy wyci¹ganiu wniosków powinni tak¿e wspó³pracowaæ z chor¹gwian¹ komisj¹ stopni instruktorskich oraz z chor¹gwianym zespo³em kadry
kszta³c¹cej. Mo¿na tak¿e podzieliæ siê pomys³ami z komisjami stopni instruktorskich i zespo³ami kadry kszta³c¹cej z innych hufców. Im
wiêkszy wachlarz wspó³pracowników – tym wiêcej pomys³ów, a co
za tym idzie – bogatsza i atrakcyjniejsza oferta dla instruktorów.
W myœl wpisanej w „Strategiê pracy z kadr¹” wiêkszej odpowiedzialnoœci KSI za rozwój kadry hufcu, warto pomyœleæ, jak nasza komisja powinna zaanga¿owaæ siê w nowy program rozwoju hufca.
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