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Badanie drużynowych i instruktorów
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Zamiast spisu

• Służba (z wyłączeniem pracy wychowawczej)

• Praca, zdalna
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Charakterystyka Próby Badawczej
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Przedział wiekowy

Kobiety
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Mężczyźni
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Średnia 27,3

Mediana 23 29%
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Stopień Instruktorski

Staż Instruktorski
Średnia 8,8
Mediana 5

Tak
35%

Nie
65%

Czy jesteś dryżynową/ym?

Wielkość próby: 435



Służba: indywidualna i zespołowa

Czy w trakcie epidemii 
koronawirusa podjęłaś/ąłeś

służbę w ramach swojej 
działalności harcerskiej?
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Tak
52%

Nie
48%

Czy Twoja drużyna/ szczep/ 
środowisko zaangażowało się w 

działania podjęte w ramach służby 
związanej z pandemią?

Tak
64%

Nie
36%
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Data rozpoczęcia i zakończenia służby
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Rozpoczęcie Zakończenie

Zawieszenie 
organizacji zbiórek 

i spotkań harcerskich



Służba - obszary
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Udział w procesie przygotowywania maseczek ochronnych

Udział w procesie przygotowywania przyłbic ochronnych

Opieka asystencka dla osób starszych (grupa wiekowa 60+)

Opieka nad dziećmi

Dotrzymywanie towarzystwa osobom, które tego potrzebowały (telefonicznie)

Dotrzymywanie towarzystwa osobom, które tego potrzebowały (bezpośrednio)

Wykonywanie zakupów

Udzielanie dzieciom i/ lub młodzieży pomocy w nauce/korepetycji

Prowadzenie/ realizacja szkoleń zdalnych

Dostarczenie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Organizacja lub pomoc w organizacji szkoleń on-line

Nowe Kontynuowane



Służba - na rzecz jakich grup
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Pracownicy służb ratunkowych (strażacy)

 Pracownicy służb porządkowych (policja, straż miejska, wojsko, leśnicy)

 Pracownicy sektora publicznego i administracji.

 Pracownicy oświaty

 Pracownicy szkolnictwa wyższego

 Członkowie własnej rodziny i dalsi krewni

 Przyjaciele i osoby z kręgu znajomych

 Sąsiedzi

 Osoby starsze

 Osoby w wieku szkolnym



Służba motywacja
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Chęć pomocy innym

Możliwość wspólnego działania w mojej drużynie

 Przykład osób z harcerstwa, które zdecydowały się na niesienie pomocy w
tym czasie

 Przykład osób spoza harcerstwa, które zdecydowały się na niesienie
pomocy w tym czasie

 Polecenie zwierzchnika (np. drużynowej/go)

 Podjęcie służby było wymogiem do pozytywnego zamknięcia próby na
stopień itp..



Szkolenia i wiedza zdobyta w ZHP
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Czy na potrzeby realizacji 
służby uczestniczyłaś/eś w 

specjalnie zorganizowanych w 
tym celu szkoleniach?

Tak
31%

Nie
69%

Czy w trakcie pełnienia służby 
podczas epidemii miałaś/eś 

możliwość wykorzystania 
doświadczenia i wiedzy zdobytych 

w harcerstwie?

Tak
83%

Nie
17%
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Organizator Szkolenia

Wskazywany temat szkolenia:
Bezpieczeństwo i higiena 
podczas pełnienia służby



Obawy i  decyzje 
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Czy podjęciu służby 
towarzyszyły Ci jakieś obawy?

33% TAK

67% NIE

Zarażenie się
Zarażenie innych
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Obawy i  decyzje
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tak
94%

nie
1%

trudno powiedzieć
5%

Patrząc z perspektywy czasu, czy ponownie 
podjęłabyś/ podjąłbyś się takiej służby? Dlaczego:

…
Bo jestem harcerzem 
Bo jako instruktorka mam potrzebę odpowiadania na 
potrzeby środowiska i czuję się za nie odpowiedzialna. 
Bo lubię pomagać ludziom 
Bo mam szczerą wolę całym życiem … (resztę znacie :))
Bo służba jest częścią harcerstwa 
Bo tak trzeba
Bo warto pomagać 
To normalne 
Bo było fajnie 
…



Obawy i  decyzje

Dlaczego nie podjęłaś/ąłeś się służby 
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0 10 20 30 40 50 60 70

 Z obawy o własne bezpieczeństwo

 Z obawy o bezpieczeństwo swoich bliskich

 Ze względu na stan zdrowia (przebyte choroby)

 Ze względu na zakaz ze strony rodziny

 Ze względu na przeciwwskazanie przełożonej/go (np. drużynowej/go)

 Ze względu na brak przygotowania.

 Ze względu na inne działania pomocowe, jakich podjęłam/ąłem się…

 Ze względu na inne zobowiązania (praca, dom itp.

 Nie potrafię wskazać powodu



Krótkie podsumowanie - służba

• Ok 50 % ankietowany podjęło służbę
• Początek – koniec marca,  koniec początek czerwca  
• Głownie polegała ona na: 

– przygotowaniu maseczek i przyłbic, dystrybucja środków ochrony osobistej
– pomocy osobą starszym i dzieciom (często kontynuowana)

• Służba na rzecz rodziny i osób starszych
• Motywacja: chęć pomoc innym
• Szkolenia:

– Głownie organizowane prze ZHP
– 2/3 badanych nie uczestniczyło

• Obawy: 
– Ankietowani, którzy podjęli się służby: brak obaw – odwaga
– Ankietowani, którzy nie podjęli się służby: strach o własne lub innych bezpieczeństwo

• Służba: Mogę to zrobić jeszcze raz 
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Działania z drużyną

14

Tak
35%

Nie
65%

Czy jesteś drużynową/ym?

152 Zuchy
23%

Harcerze
33%

Harcerze Starsi
26%

Wędrownicy
18%



Działania z drużyną - kontakt
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0 10 20 30 40 50

   Nie.

   Tak, jednorazowo, informując o
zawieszeniu pracy gromady/…

   Tak, kilka razy.

   Tak, mamy regularny kontakt.

Kontakt z rodzicami

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Zbiórki zdalne gromady/ drużyny

 Zbiórki zdalne rady drużyny lub zastępu…

 Kontakty związane z realizacją służby

 Indywidualny kontakt z zuchenkami/…

 Nie mam kontaktu

Formy kontaktu masz z członkami 
gromady/ drużyny?



Działania z drużyną - zbiórki

Udział harcerek/rzy ze swojej drużyny w zbiórkach prowadzonych on-line względem 
tradycyjnych zbiórek
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   Większy niż na
tradycyjnych

zbiórkach.

   Taki sam, jak na
tradycyjnych

zbiórkach.

   Mniejszy niż na
tradycyjnych

zbiórkach.



Obrzędowość
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Tak
46%Nie

54%

Filmik zaczyna i kończy się tak samo 
Każdą zbiórkę kończyliśmy iskierką przerobioną na wersję gwiazdki, którą 
każdy wysyłał na grupie w odpowiednim momencie.

Krąg Rady

Obowiązek zakładania chust przed komputerem. Przy uroczystej zbiórce 
wymagałem munduru.

Piosenka rozpoczynająca i kończąca zbiórkę. 

Przygotowane przez kadrę emoji, które wysyłaliśmy na zakończenie jako 
związanie kręgu (splecione ręce, chusta drużyny i iskierki). 

Rozpoczęcie zbiórki od gawędy i zakończenie wirtualnym „świeczkowiskiem”

Mundury, próba zdalnego świeczkowiska nie wyszła za dobrze



Pomysły i program 

Pomysły - źródło
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0 20 40 60 80 100

 Sama/sam wymyślałam/em temat

 Z Centralnego Banku Pomysłów,
innych gotowych materiałów i…

 Namiestnictwo/ hufiec/ chorągiew
pomagały mi w poszukiwaniu tematu…

 Od innych drużynowych

Plan pracy

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

   Realizuję treści zaplanowane w planie pracy
gromady/ drużyny, dostosowując ich formę

do warunków.

   Część treści planu pracy nie może być
obecnie realizowana, dlatego częściowo

zmieniam zaplanowane treści.

   Przygotowałam/em zupełnie nowy program
działania, ponieważ wymagały tego obecne

warunki.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 Próba harcerza

Praca z gwiazdkami zucha lub stopniami harcerskimi

Sprawności indywidualne

 Sprawności zespołowe/ zadania zespołowe/ znaki służby

Nie korzystam z instrumentów metodycznych w pracy zdalnejInstrumenty 
metodyczne 
wykorzystane 
podczas zdalnej pracy 
gromady/ drużyny?



Pomysły i program 

• Najczęściej:
– realizacja prób harcerza, prób na stopnie i sprawności. 

• Inne:
– Bezpieczeństwo w Internecie
– Często robiliśmy wycieczki online
– Rozwój autoprezentacji i pokonanie stresu związanego z wystąpieniami 

publicznymi (w postaci nagrań wideo na zamkniętym forum drużyny 
przygotowywanych przez harcerzy). 

– Jednodniowe wyzwania
– Są to zbiórki śmieszniejsze, “luźniejsze”, takie które pozwalają zapomnieć na chwilę 

o obecnej sytuacji. 
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Zbiórki - narzędzia
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Czy w przygotowaniu zbiórek zdalnych wykorzystywałaś/eś 
narzędzia Microsoft dostarczone przez ZHP?

Tak
55%

Nie
45%

0 10 20 30 40 50 60

 Skype

 Google Meet

 Microsoft Teams

 Zoom

 Discord

 Whereby



Zbiórki - przeszkody
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Przeszkody ograniczające Twoją działalność z drużyną w czasie 
pandemii?

0 10 20 30 40 50 60 70

Nic nie ograniczało mojej działalności

Słaby kontakt lub brak kontaktu z członkiniami/członkami gromady/drużyny

Brak zachęty do działania ze strony hufca

Brak pomocy w realizacji zadań/ projektów z hufca.

Problemy techniczne (brak kamery, niewystarczająca szybkość połączenia internetowego, brak
sprzętu itp.)

Zbyt dużo innych obowiązków

Chciałam/em odpocząć od harcerstwa i inaczej wykorzystać ten czas

Zuchenki/ zuchy/ harcerki/ harcerze miały/mieli dużo lekcji on-line i nie chciały/chcieli
uczestniczyć w harcerstwie on-line



Zbiórki zdalne  - przyszłość
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Po zakończeniu pandemii wirtualne zbiórki powinny kontynuowane, jako 
uzupełnienie spotkań w harcówce/ bezpośrednich?

Tak
26%

Nie
74%



Krótkie podsumowanie – praca zdalna

• Większość z respondentów realizowała zbiorki w formie zdalnej

• W odczuciu drużynowych frekwencja była niższa w porównaniu do zbiórek 
tradycyjnych

• Równie często zbiórki zawierały jak i nie zawierały elementy obrzędowości 

• Ze względu na pandemie plan pracy gromady/ drużyny był modyfikowany

• Praca opierała się głownie na zadaniach indywidulanych; sprawności stopnie

• Oferowany MS Teams sprawdził się jako platforma do pracy zdalnej

• Lekcje i inne zajęcia on-line jako główna przeszkoda w uczestniczenia w zbiórkach

• Zbiórki zdalne – nie są na tyle atrakcyjne aby je kontynuować po zakończeniu 
pandemii
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DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
seweryn.kowalski@zhp.net.pl
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