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HODNOCENÍ PIONÝRA 2017
JAK A PROČ SE DO NĚJ ZAPOJIT?

Hodnocení činnosti je nutnou součástí řízení. V Pionýru jsme pro něj od roku 2010 začali
užívat metodu CAF. Ta díky jednotně nastaveným kritériím pomáhá získat objektivnější obraz
fungování organizace.
Po prvním (sebe)hodnocení bylo rozhodnuto o opakování hodnocení Pionýra v tříletém cyklu.
V roce 2013 proto proběhlo druhé hodnocení, které přineslo vyrovnanější výsledky, v roce
2014 navázalo třetí hodnocení v rámci pilotáže elektronického systému Olina, s v podstatě
totožným výsledkem.
Vzhledem ke zmíněnému tříletému cyklu proběhne v roce 2017 čtvrté kolo hodnocení
Pionýra. A zapojit se do něj mohou všichni. Příležitostí je například pro studenty
ekonomických či manažerských oborů, ale i pro zkušené funkcionářsko-pionýrské borce –
každému totiž přinese novou zkušenost

Jak?
Stejně jako v roce 2013 bude hlavní hodnotící tým složen z členů orgánů Pionýra (členové VV
ČRP, zástupci KKP a RKP) a případně z dalších individuálně přizvaných osob.
Aby byla ještě širší možnost srovnávání výsledků než v předchozích letech, bude vytvořena
i druhá hodnotící skupina, složená ze zástupců všech KOP, kteří nejsou činní na úrovni orgánů
Pionýra (nejvýše na úrovni KOP). Tím bude zajištěna nejen možnost srovnání s výsledky
předchozích let, ale i aktuální porovnání hodnocení z pohledu různých úrovní organizace.
Co pro to udělat? Stačí napsat na adresu jakub@pionyr.cz a dát najevo zájem. Další postup
se bude řídit zaslanými instrukcemi a samozřejmě je i možné se na cokoli individuálně ptát.

Způsob hodnocení
Jako při předchozím hodnocení bude využit online systém Olina, který je po připomínkování
i ze strany Pionýra v konečné podobě funkční a přístupný na adrese http://kvalita.nidv.cz.
Jeho využití umožňuje jednotlivým hodnotitelům věnovat se hodnocení individuálně
a libovolně si jej časově rozvrhnout. Pouze v případě výrazných rozdílů v bodech přidělených
jednotlivými hodnotiteli je nutné takzvané dohadovací řízení, při kterém se hodnotitelé
setkají a vzájemnou argumentací dospějí ke stavu, kdy se rozdíly v přidělených bodech
zmenší na míru systémově přípustnou.

Základní časový harmonogram


květen, červen: individuální konzultace s hodnotiteli, registrace v systému Olina apod.



červenec, srpen: hodnocení



9. – 10. září – VV ČRP: v případě potřeby dohadovací řízení



6. – 8. října – VV ČRP: předložení výsledků a návrhů návazných opatření



4. listopadu – ČRP: představení výsledků hodnocení a souvisejících výstupů (návrh
akčního plánu pro následující období)

