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Wstęp
„Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 20182030" (zwany dalej: ROHiS lub Program) został przyjęty uchwałą nr 138/2018 Rady Ministrów
2 października 2018 roku.
Instytucją Zarządzającą (zwaną dalej: IZ) Programem jest Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (zwany dalej NIW-CRSO).
Program podkreśla strategiczną rolę harcerstwa w Polsce oraz wagę, jaką państwo polskie
przykłada do wsparcia jego rozwoju.
Głównym celem Programu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji
harcerskich oraz zwiększenie efektywności i jakości ich działalności programowej. Dotyczy to
w szczególności działalności w zakresie kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty
na filarach rozwoju umysłowego, fizycznego i duchowego. Cele szczegółowe Programu
zdefiniowano jako:
1. Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci
i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską;
2. Rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich;
3. Wzmocnienie

współpracy

organizacji

harcerskich

oraz

podmiotów

sektora

publicznego.
Program jest wdrażany w ramach trzech zadań operacyjnych:
Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich;
Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich;
Zadanie 3. Pomoc techniczna.
Beneficjentami Programu są organizacje harcerskie i skautowe, które pracują harcerską
metodą wychowawczą i zostały objęte Protektoratem Prezydenta RP, a także organizacje,
których praca tą metodą została potwierdzona przez inną organizację harcerską już objętą
Protektoratem.
Harmonogram monitoringu odpowiada 2-letnieu cyklowi edycji konkursów.
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Realizacja zadań merytorycznych
W latach 2018-2019 IZ podjęła prace zmierzające do wdrożenia i realizacji zadań wskazanych
w „Rządowym Programie Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata
2018-2030”. Do kluczowych zadań należało przygotowanie i realizacja zadań w ramach
konkursu dotacyjnego oraz wzmocnienie współpracy IZ z organizacjami harcerskimi oraz
skautowymi.

Konkurs ROHiS Edycja 2018
W czasie prac związanych z przygotowaniem projektu Programu i przyjęciem uchwały przez
Radę Ministrów, w NIW-CRSO trwały równolegle prace związane z przygotowaniem projektu
Regulaminu Konkursu Edycja 2018 r. Poszczególne zapisy projektu Regulaminu Konkursu były
omawiane podczas spotkań przedstawicieli NIW-CRSO i przedstawicieli zespołu eksperckiego
ds. programu wsparcia harcerstwa działającego przy Przewodniczącym Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego.
Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zatwierdziła Regulamin Konkursu uchwałą nr 12/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Konkursu w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.
W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarto 7 umów w ramach Konkursu ROHiS 2018 r. na łączną kwotę
31 345 000,00 zł (w tym dotacja w wysokości 16 795 000,00 zł na 2018 r. oraz w wysokości
14 550 000,00 zł na 2019 rok), co stanowi 99,98% zaplanowanej na ten cel kwoty.
Umowy podpisali:
Numer umowy

Beneficjent

Tytuł zadania

1/ROHiS/2018

Związek Harcerstwa Polskiego

2/ROHiS/2018

6/ROHiS/2018

Stowarzyszenie Harcerskie
Pniemy się wzwyż
Stowarzyszenie Harcerstwa
Katolickiego "Zawisza" Federacja
Skautingu Europejskiego
Rozwój skautingu
Rozwój i wsparcie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Skauci Króla
Skauci Króla
Wsparcie rozwoju Niezależnego
Niezależny Krąg Instruktorów
Kręgu Instruktorów Harcerskich
Harcerskich "Leśna Szkółka" im. "Leśna Szkółka" im. Henryka
Henryka Wieczorkiewicza
Wieczorkiewicza
Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej
Rozwój ZHR 2018-19

7/ROHiS/2018

Royal Rangers Polska

3/ROHiS/2018
4/ROHiS/2018

5/ROHiS/2018

Program ROHiS w ZHP

Rozwój RRP
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Kwota dotacji
22 477 000,00 zł
327 000,00 zł

1 288 000,00 zł
301 000,00 zł

239 000,00 zł
6 221 000,00 zł
492 000,00 zł

Na początku 2019 roku beneficjenci złożyli sprawozdania cząstkowe z realizacji zadań w 2018
r. Dokonano oceny 7 sprawozdań cząstkowych, a po ich zatwierdzeniu, IZ przekazała transzę
dotacji na rok 2019 r.

Wizyty monitorujące w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018
W ramach Konkursu Edycja 2018 przeprowadzono 11 wizyt monitorujących. Monitoringiem
zostali objęci wszyscy beneficjenci wraz z niektórymi jednostkami

terenowymi

[Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego
(wizyta monitorująca w dniu 17 czerwca 2019 r.), Stowarzyszenie Harcerskie (wizyta
monitorująca w dniu 18 czerwca 2019 r.), Związek Harcerstwa Polskiego (wizyta monitorująca
w dniu 5 września 2019 r.), Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (wizyta monitorująca w dniu
10 września 2019 r.), Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego (wizyta monitorująca
w dniu 16 września 2019 r.) oraz Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka"
im. Henryka Wieczorkiewicza (wizyta monitorująca w dniu 16 września 2019 r.), Okręg
Pomorski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (wizyta monitorująca w dniu 17 września 2019
r.), Skauci Króla (wizyta monitorująca 19 listopada 2019 roku), Chorągiew Dolnośląska Związku
Harcerstwa Polskiego (wizyta monitorująca 19 listopada 2019 roku), Royal Rangers Polska
(wizyta monitorująca 20 listopada 2019 roku), Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa
Polskiego (wizyta monitorująca 26 listopada 2019 roku)].
Podczas wizyt każda z organizacji przedstawiła krótką informację o dotychczasowej realizacji
działań, a także wskazała jaki rozwój organizacji nastąpił dzięki środkom z dotacji ROHiS.
Podczas wizyty wspólnie omawiany był postęp realizacji zadania (działania i wskaźniki) oraz
postęp wydatkowania środków z dotacji. Sprawdzane było również dokumentowanie
wydatków (na podstawie wglądu do dokumentów księgowych – faktur). Beneficjenci
informowali

o

zakupionym

sprzęcie,

sposobie

i

miejscu

przechowywania

oraz

wykorzystywaniu i systemie zarządzania tym sprzętem. Podczas wizyty przedstawiciel IZ
sprawdzał, czy system zarządzania zadaniem jest zgodnym z wnioskiem. Omawiane były
również kwestie dotyczące promocji, w szczególności właściwego znakowania materiałów
logotypami NIW-CRSO i ROHiS. Omawiane były też wskazane przez beneficjentów potrzeby,
problemy i wyzwania. Podczas wizyt monitorujących część Beneficjentów zgłosiła potrzebę
aneksowania umów.
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Część Beneficjentów wskazała, że Program ROHiS ujawnił duży potencjał organizacji
i zadeklarowała możliwości zagospodarowania większej kwoty dotacji, w przypadku
zwiększenia budżetu Programu w jego przyszłych edycjach.
Podsumowując wizyty monitorujące, wskazać należy, że żaden z Beneficjentów nie zgłosił
problemów w realizacji zadania. Żadne z działań zaplanowanych we wnioskach nie sprawiło
trudności w realizacji. Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie
środków nie było zagrożone na dzień wizyt monitorujących. Beneficjenci w trakcie wizyt
przedstawili faktury. W opisie faktury znajdowały się informacje, że wydatek został
sfinansowany z dotacji ROHiS, zgodnie z umową, w sposób pozwalający zweryfikować
poszczególne działania. Część z Beneficjentów wskazała, że środki z dotacji ROHiS nie pokryły
wszystkich potrzeb organizacji (w zadaniu 2.3 oraz zadaniu 1). Elementy wyposażenia
zakupione ze środków otrzymanych w ramach Programu oraz materiały wytworzone w wyniku
realizacji umowy zostały opatrzone trwale w widocznym miejscu nadrukiem: „Działanie
sfinansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i
Skautowych na lata 2018-2030” oraz zawierają w widocznym miejscu logotyp NIW oraz
Programu.
Każda z wizyt zakończyła się oceną postępów realizacji zadania w zakresie merytorycznym i
finansowym. Na etapie prowadzenia wizyt monitorujących realizacja żadnej z umów nie była
zagrożona – zadania i działania realizowane były zgodnie z opisem we wniosku, środki
wydatkowane były zgodnie z wnioskiem, poziom wskaźników oraz mierników był adekwatny
dla etapu realizacji umowy.
Dobre praktyki wypracowane w ramach realizacji Programu i wskazane podczas wizyt
monitorujących (np. miniporadnik skarbnika hufcowego, Wyprawka dla Drużynowego,
Harcerska Akademia Żywiołów) omawiane są przez Beneficjentów podczas spotkań zespołu
koordynatorów i w roboczych kontaktach. Podczas planowanej na wrzesień 2020 r.
konferencji podsumowującej 2 pierwsze lata realizacji ROHiS, zaplanowano sesję dotyczącą
wypracowanych wcześniej dobrych praktyk oraz przygotowanie wspólnego dla wszystkich
organizacji katalogu dobrych praktyk.

Kontrole realizacji zadań w Konkursie Edycja 2018
W ramach Konkursu Edycji 2018 do 15 marca 2020 r. IZ nie przeprowadziła kontroli w trakcie
realizacji zadania, ze względu na brak przesłanek wynikających z nieprawidłowości w realizacji
zadań przez Beneficjentów.
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W planie kontroli ROHiS na rok 2020 r. zaplanowano kontrolę po zakończeniu realizacji zadań
Edycji 2018. Kontroli zostaną poddani wszyscy beneficjenci w zakresie realizacji zadania 2.3
Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich.

Sprawozdania roczne z realizacji Programu
NIW-CRSO przygotowało sprawozdanie roczne z realizacji Programu w 2018 r. Sprawozdanie
to stało się również częścią sprawozdania rocznego z działalności Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przygotowanego na podstawie
art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz sprawozdania Przewodniczącego Komitetu ds.
Pożytku Publicznego z realizacji Programu, zgodnie z § 3 uchwały nr 138/2018 Rady Ministrów
2 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu.
Sprawozdanie z realizacji Programu w 2019 r. zostało przygotowane przez NIW-CRSO.
Podobnie, jak rok wcześniej, stało się częścią sprawozdania rocznego IZ z działalności.
Sprawozdanie zostanie również przekazane do KPRM jako wkład do sprawozdania rocznego
Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Realizacja zadań finansowych
Środki finansowe na poziomie Programu
Na 2018 r. zaplanowano w budżecie państwa na realizację Programu dotację w wysokości
17 000 000,00 zł, z tego 16 800 000,00 zł na dotacje dla organizacji harcerskich i skautowych
w ramach konkursu oraz 200 000,00 zł na Pomoc techniczną.
Z zaplanowanych na 2018 r. środków nie wykorzystane zostały środki w łącznej wysokości
205 000,00 zł, z tego 5 137,95 zł w ramach dotacji Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. oraz
200 000,00 zł przeznaczonych na Pomoc techniczną Programu.
Na 2019 r. zaplanowano w budżecie państwa na realizację Programu dotację w wysokości
15 000 000,00 zł, z tego 14 550 000,00 mln zł na dotacje dla organizacji harcerskich
i skautowych w ramach konkursu oraz 450 000,00 zł na Pomoc techniczną.
Z zaplanowanych środków nie wykorzystano łącznie 331 2017,52 zł, z tego 5 645,13 zł w
ramach dotacji Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. oraz 325 562,39 zł przeznaczonych na Pomoc
techniczną Programu.
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Tabela 1 Środki finansowe na rok 2018 i 2019 w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji
Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

2018

Środki zaplanowane w
mln zł
17 000 000,00

Środki wydatkowane w
mln zł
16 794 862,05

2019

15 000 000,00

14 668 792,48

Rok

% wydatkowania
98,97%
97,8%

Środki finansowe na poziomie Konkursu ROHiS Edycja 2018
Na dotacje dla organizacji harcerskich i skautowych w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018 r.
zaplanowano środki w wysokości 16 800 000,00 zł w 2018 r. i 14 550 000,00 zł w 2019 r.
W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarto 7 umów w ramach Konkursu ROHiS 2018 r. na łączną kwotę
16 795 000,00 zł., co stanowi 99,97% zaplanowanej kwoty na ten cel. W 2018 r. wydatkowano
kwotę w wysokości 16 794 862,05 zł (co stanowi 99,97% przekazanych środków). Zwrócona
została przez beneficjenta niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 137,95 zł. W związku
z wpłatą niewykorzystanej dotacji po terminie (tj. po 15 stycznia 2019 r.) naliczone zostały
odsetki w wysokości 0,06 zł.
Druga transza dotacji na realizację zadania w 2019 r. w wysokości 14 550 000,00 zł została
przekazana po zatwierdzeniu sprawozdań cząstkowych przez NIW-CRSO. W 2019 r.
wydatkowano kwotę w wysokości 14 544 354,87 zł (co stanowi 99,96% przekazanych
środków). Zwrócona została przez jednego z beneficjentów niewykorzystana kwota dotacji w
wysokości 5 645,13 zł. Zwrot został zrealizowany w terminie wskazanym w umowie z
beneficjentem. Środki ze zwróconej dotacji, zgodnie z umową z dnia 14 marca 2019 r. zawartą
między Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Narodowym Instytutem
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostały zwrócone na konto
KPRM.

Tabela 2 Środki finansowe na lata 2018-2019 w ramach Konkursu Edycja 2018 r.

2018

Środki zaplanowane w
ramach Konkursu w zł
16 800 000,00

Środki wydatkowane w
ramach konkursu w zł
16 794 862,05

2019

14 550 000,00

14 544 354,87

Rok
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% wydatkowania
99,97%
99,96%

Środki finansowe na Pomoc techniczną
Pomoc techniczna jest 3 zadaniem operacyjnym wskazanym w Programie. Celem Pomocy
technicznej jest zapewnienie sprawnego systemu obsługi realizacji Programu. Zadanie to
zapewnia środki na obsługę realizacji Programu i obejmuje wsparcie wszystkich działań
i procesów: przygotowanie, zarzadzanie, wdrażanie, koordynację, monitorowanie, ewaluację,
informacje i komunikację, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt. Pomoc techniczna ma
służyć Instytucji Zarządzającej, ale również rozwojowi potencjału organizacji harcerskich
i skautowych, np. realizacji szkoleń na rzecz podniesienia kompetencji wnioskodawców
w zakresie rozwoju instytucjonalnego czy zarządzania strategicznego.
Na pomoc techniczną Programu na rok 2018 r. zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00
zł. Ze względu na przyjęcie Programu przez Radę Ministrów w IV kwartale roku oraz
priorytetowe potraktowanie Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. nie zostały wydatkowane środki
na ten cel.
Na pomoc techniczną Programu na rok 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości 450 000 zł.
Środki w wysokości 124 437,61 zł zostały przeznaczone na:


obsługę spotkań kwartalnych IZ i beneficjentów,



obsługę posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego,



wizyty monitorujące w ramach umów z beneficjentami,



obsługa spotkań roboczych, szkoleń, warsztatów z beneficjentami,



szkolenie dla pracowników NIW-CRSO w zakresie ewaluacji ROHiS,



organizację Konferencji NIW-CRSO pt. „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o
dobro wspólne”,



ogólnopolskie „Forum o Wychowaniu” – opracowanie merytoryczne i językowe minimum
15 artykułów mówiących o wychowaniu młodego człowieka,



zakup materiałów (sprzęt komputerowy na potrzeby obsługi Programu),



materiały promujące Program.
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Tabela 3 Środki finansowe na rok 2018 i 2019 na realizację zadań Pomocy technicznej w ramach Rządowego
Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

2018

Środki zaplanowane w
tys. zł
200 000,00

Środki wydatkowane w
mln zł
0,00

2019

450 000,00

124 437,61

Rok

% wydatkowania
0%
27,65%

Rezultaty Programu
Zgodnie z zapisami Programu, rezultaty, przedstawione jako wskaźniki opisujące mierzalne
efekty działań finansowanych ze środków Programu, monitorowane są w cyklu rocznym
na podstawie składanych sprawozdań cząstkowych z realizacji działań.

Podsumowanie wskaźników realizacji zadania – Edycja 2018
Organizacje harcerskie i skautowe składając wnioski w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018
zadeklarowały realizację działań i wskaźników ich wykonania w latach 2018-2019. Zgodnie z
umowami, organizacje zobowiązane są do składania sprawozdań cząstkowych z kolejnych lat
realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji działań w danym roku
kalendarzowym. Na podstawie złożonych przez beneficjentów sprawozdań cząstkowych z
realizacji działań w 2019 r. można wskazać, że średni poziom realizacji wskaźników z realizacji
zadań dla wszystkich beneficjentów przekracza przyjęte we wnioskach wartości i wynosi
201%.
Zadanie 2.1 Organizacje harcerskie w Polsce jako partner strategiczny państwa,. Mimo
podejmowania działań przez beneficjentów w ramach tego zadania w 2019 r., wartość
docelowa wskaźnika zaplanowana została na poziomie „0”. Realizacja tego zadania została
zaplanowana na cały okres realizacji Programu ze względu na jego wielokierunkowość (w tym
konieczność współpracy z wieloma ministerstwami) i czasochłonność przygotowania
efektywnej strategii współpracy państwa z ruchem harcerskim.
W tabeli poniżej przedstawione zostały wyniki działań beneficjentów i uzyskane przez nich
wskaźniki realizacji zadania w 2019 roku.
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Tabela 4 Wskaźniki realizacji zadania zrealizowane przez beneficjentów Konkursu Edycja 2018 w roku 2019

Zadanie cząstkowe

Wskaźnik realizacji zadania

1.1 Kształcenie metodyczne liczba uczestników szkoleń
wychowawców
liczba szkoleń

1.2. Kształcenie
metodyczne osób
niepełnoletnich

1.3 Kształcenie
specjalistyczne

liczba planów pracy lub planów
warsztatów
liczba stopni rozwoju (np. stopni
harcerskich, gwiazdek zuchowych,
itp.)
liczba warsztatów specjalistycznych
liczba uczestników warsztatów
specjalistycznych

4 247

7 585

179%

250

344

138%

3 631

2 616

72%

23 622

46 658

198%

160

228

143%

2 871

3 803

132%

1 493

7 946

532%

24 521

168 479

687%

stworzenie strategii

0

-

100%

liczba spotów radiowych

3

3

100%

liczba spotów telewizyjnych

2

2

100%

liczba programów publicystycznych

2

3

100%

liczba kampanii medialnych

2

2

100%

8 741

10 788

123%

439

497

113%

liczba jednostek korzystających ze
środków Programu na poziomie
województwa

8

33

413%

2.4 Budowa systemu
współpracy z sektorem
przedsiębiorstw

wypracowanie programów

4

1

25%

wypracowanie rozwiązań

2

2

100%

2.5 Konsolidacja środowisk
harcerskich i skautowych
razem Zadanie 1

raz na kwartał posiedzenie plenarne
Rady

4

4

100%

60 795

237 659

251%

1.4. Praktyki edukacyjne –
projekty wychowawcze.
2.1 Organizacje harcerskie
w Polsce jako partner
strategiczny

2.2 Promocja ruchu
harcerskiego

liczba projektów

Konkurs Edycja 2018 (lata 2018-2019)
plan
realizacja na
realizacji na
31 grudnia
31 grudnia
2019 r.
% realizacji
2019 r. (2
(drugi rok
lata
realizacji)
realizacji)

liczba uczestników projektów

liczba uczestników Programu
2.3. Rozwój potencjału
organizacyjnego i
infrastrukturalnego
organizacji harcerskich

liczba jednostek korzystających ze
środków Programu na poziomie gminy
lub powiatu
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Zadanie cząstkowe

Wskaźnik realizacji zadania

razem Zadanie 2
średnia

Konkurs Edycja 2018 (lata 2018-2019)
plan
realizacja na
realizacji na
31 grudnia
31 grudnia
2019 r.
% realizacji
2019 r. (2
(drugi rok
lata
realizacji)
realizacji)
9 208
11 338
152%
201%

Najwyższy poziom aż 687% wartości zaplanowanej osiągnął wskaźnik „liczba uczestników
projektów” w Zadaniu 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.
Dla Zadania 3 Pomoc techniczna nie zostały określone wskaźniki realizacji zadania.

Podsumowanie wskaźników realizacji Programu
Podsumowanie wskaźniki realizacji działań przez beneficjentów w 2019 r. pozwala na
określenie stopnia realizacji całego Programu na 31 grudnia 2019 r.
Średnia stopnia osiągnięcia wskaźników dla Programu za drugi rok realizacji wyniosła 17%, co
można uznać za wynik bardzo dobry.
Dla Zadania 3 Pomoc techniczna nie zostały określone wskaźniki realizacji Programu.
W tabeli poniżej przedstawione zostały wyniki działań beneficjentów i uzyskane przez nich
wartości realizacji wskaźników Programu w 2019 r.
Tabela 5 Wskaźniki realizacji Programu uzyskane w 2019 r.

Zadanie cząstkowe

1.1 Kształcenie
metodyczne
wychowawców
1.2. Kształcenie
metodyczne osób
niepełnoletnich
1.3 Kształcenie
specjalistyczne

Wskaźnik realizacji zadania

liczba uczestników szkoleń
liczba szkoleń
liczba planów pracy lub planów
warsztatów
liczba stopni rozwoju (np. stopni
harcerskich, gwiazdek zuchowych, itp.)
liczba warsztatów specjalistycznych
liczba uczestników warsztatów
specjalistycznych

1.4. Praktyki edukacyjne – liczba projektów
projekty wychowawcze.
liczba uczestników projektów
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Realizacja Programu
realizacja
minimalny % realizacji
wskaźników
wskaźnik
Programu
na 31
realizacji na
na 31
grudnia
31 grudnia
grudnia
2019 r.
2030 r.
2019 r.
7 585

2 880

12%

344

50 400

15%

2 616

42 000

6%

46 658

276 000

17%

3 803

33 600

11%

228

1 800

13%

7 946
168 479

144 000
288 000

6%
58%

Zadanie cząstkowe

2.1 Organizacje
harcerskie w Polsce jako
partner strategiczny
2.2 Promocja ruchu
harcerskiego

2.3. Rozwój potencjału
organizacyjnego i
infrastrukturalnego
organizacji harcerskich
2.4 Budowa systemu
współpracy z sektorem
przedsiębiorstw
2.5 Konsolidacja
środowisk harcerskich i
skautowych

Wskaźnik realizacji zadania

Realizacja Programu
realizacja
minimalny % realizacji
wskaźników
wskaźnik
Programu
na 31
realizacji na
na 31
grudnia
31 grudnia
grudnia
2019 r.
2030 r.
2019 r.

stworzenie strategii

0

1

0%

liczba spotów radiowych

3

40

8%

liczba spotów telewizyjnych

2

20

10%

3
2
10 788

40
30
100 000

8%
7%
11%

497

5 200

10%

33

36

92%

1

20

5%

wypracowanie rozwiązań

2

8

25%

raz na kwartał posiedzenie plenarne
Rady

4

48

8%

liczba programów publicystycznych
liczba kampanii medialnych
liczba uczestników Programu
liczba jednostki korzystających ze
środków Programu na poziomie gminy
lub powiatu
liczba jednostki korzystających ze
środków Programu na poziomie
województwa
wypracowanie programów

średnia

16%

Najwyższy poziom aż 58% wartości zaplanowanej osiągnął wskaźnik „liczba uczestników
projektów” w Zadaniu 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.
W zadaniach 2.1-2.2 oraz 2.4-2.5 wskaźniki rezultatu osiągnięte przez beneficjentów konkursu
ROHiS Edycja 2018 miały różną wartość końcową. Dlatego wydaje się, że z punktu widzenia
monitoringu postępów realizacji Programu, najwłaściwsze będzie ujęcie najmniejszej wspólnej
dla wszystkich beneficjentów wartości końcowej wskaźnika – działanie, w którym uczestniczyli
wszyscy beneficjenci. Pozwoli to na pomiar realizacji wskaźnika w sposób adekwatny do
faktycznego postępu prac.

Podsumowanie wskaźników celów Programu
Wskaźniki realizacji celów Programu określone w rozdz. 3.4. są opisywane w ankiecie
monitorującej wypełnianej przez beneficjentów po zakończeniu realizacji zadania w ramach
konkursu dotacyjnego.
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Ankieta została wypełniona i przedłożona przez beneficjentów konkursu w Systemie Obsługi
Dotacji w terminie wskazanym w umowach dotacyjnych. Dwie ankiety zostały poprawione po
sprawdzeniu i porównaniu informacji ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.
Tabela 6 Wskaźniki realizacji celów Programu uzyskane w Edycji 2018

Ankieta
Monitorująca
Edycja 2018

Wartość
docelowa

Wskaźniki celów ROHiS
liczba osób w wieku 15-34 lat uczestniczących w
przynajmniej jednej formie kształcenia w ramach
zadania
liczba osób w wieku 5-18 lat uczestniczących w
różnych formach wychowania
osoby w wieku 15-34 lat podejmujące
dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich
liczba młodych osób, które uczestniczyły w
projektach umożliwiających rozwijanie
kompetencji i kwalifikacji
liczba wolontariuszy biorących udział w realizacji
zadania
liczba wdrożonych programów współpracy

% wykonania
w Edycji 2018

10 000

3 899

39%

120 000

40 197

33%

7 000

2 774

40%

50 000

95 997

192%

10 000

3 595

36%

20

1

5%

Wskaźniki celów Programu zostały zrealizowane przez Beneficjentów na wysokim poziomie.
Należy wskazać, że jeden ze wskaźników („liczba młodych osób, które uczestniczyły w
projektach umożliwiających rozwijanie kompetencji i kwalifikacji”) już w pierwszej edycji
konkursu został zrealizowany prawie w dwukrotnej zaplanowanej wysokości (192%). Jeden
wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5% („liczba wdrożonych programów współpracy”).
Pozostałe wskaźniki zostały zrealizowane na poziomie powyżej 30% zakładanej wartości
docelowej.
Tabela 7 Pozostałe wskaźniki realizacji celów Programu uzyskane w Edycji 2018

Wskaźniki celów ROHiS
liczba zbiórek (praca z dziećmi i młodzieżą)
liczba osób w organizacji
liczba instruktorów
liczba przeprowadzonych kursów
liczba uczestników kursów
liczba kursów specjalistycznych
liczba uczestników akcji letniej
liczba przyznanych stopni instruktorskich

Edycja 2018
157 392
138 686
13 780
582
18 731
416
151 614
3 358
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liczba projektów społecznych, których zasięg wykracza poza
organizację

11 217

Wskaźniki opisane powyżej nie mają określonej wartości docelowej. IZ będzie mierzyć ich
przyrost w kolejnych edycjach konkursu.

Podsumowanie monitoringu z realizacji Programu w latach 20182019
Stopień osiągnięcia wskaźników celów Programu wskazują na efektywną realizację
zaplanowanych zadań i stopniowe przybliżanie się do założonych wartości docelowych
wskaźników Programu.
Tak wysokie wartości wskaźników podczas realizacji zadań pierwszej Edycji Konkursu oraz
realizacji zadań i celów Programu nie stanowią podstawy do przewidywania, że wskaźniki
wskazane w Programie mogą zostać zrealizowane szybciej niż zakłada Program. Obserwacji i
porównania wyników można będzie dokonać po porównaniu wskaźników realizacji zadań i
celów Programu choćby dwóch edycji konkursów, tj. zakończeniu realizacji Konkursu Edycja
2020.

Z dotychczasowych prac IZ oraz realizacji zadań przez Beneficjentów w ramach Konkursu
Edycja 2018 nie można wysnuć przesłanek do zmian w Programie.
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