KLUBI ENESEHINDAMISE KÜSIMUSTIK
Vasta küsimustele, andes neile punktid skaalal 1-5, kusjuures
5 = Olen täiesti nõus
4 = Olen pigem nõus
3 = Ei oska vastata
2 = Pigem ei ole nõus
1 = Üldse ei ole nõus
Mõnede küsimuste juures on toodud eraldi skaala.
A rühma küsimused:
1. Meie klubis on: 1 = alla 40 liikme ja see arv väheneb; 2 = 40 või üle 40 liikme ja see
arv väheneb; 3 = liikmete arv püsib samal tasemel; 4 = liikmete arv kasvab; 5 = alla
50-aastaste liikmete arv kasvab (vali suurim võimalik punktimäär)
2. Meie klubi majanduslik olukord on hea ja meil on raha muukski, kui ruumide üüriks
ja liikmemaksudeks
3. Meie klubil on pikaajaline (3-5 aastat) plaan
4. Meie klubil on hea plaan tulevaste klubiametnike äratundmiseks ja värbamiseks
5. Meie klubi liikmed esindavad meie paikkonna tegevusalade läbilõiget ja
klassifikatsioonid katavad seda
6. Meie klubil on töötav ja ajakohane koduleht ja meie tegevusest rääkivad materjalid,
mis peegeldavad selgesti Rotary põhimõtteid
7. Viime korduvalt läbi liikmete rahulolu puudutavaid küsitlusi ja arendame oma
tegevust nende tulemuste põhjal
8. Viime pidevalt ja aktiivselt ellu ühiskonda teenivaid projekte
9. Meie liikmed tunnevad end ühisüritustel hästi ja austavad üksteist
10. Uued liikmed võetakse hästi vastu, neil kõigil on mentor ja nad tunnevad end klubis
oodatuna
11. Meie lähiümbrus (pered, sõbrad ja kogukond) tunnevad ja väärtustavad Rotaryt
12. Liikmetel on võimalus kasutada oma oskusi klubi tegevuses ja projektides
13. Klubi koosolekute teemad on piisavalt huvitavad ja vaheldusrikkad
14. Klubi koosolekutel käib pidevalt üle poole liikmeskonnast
15. Meie klubi osaleb noorsoovahetuses ja kogub raha Rotary projektideks
Liida kokku A 1-15 küsimuste vastustest saadud punktide arv

_________

B rühma küsimused:
16. Mõtleme välja ja katsetame uusi tegevusi ja projekte
17. Teeme oma tegevustes neile antud tagasiside põhjal muutusi
18. Meie klubi liikmete arvu muutus alates rotary-aasta 2018-19 algusest on; 0 =
vähenenud, 1 = jäänud samaks; 2 = +1-2; 3 = +3-4; 4= +5-6; 5 = üle +6
19. Muudame klubi koosoleku aega ja kohta vastavalt vajadusele

20. Hindame kriitiliselt meie praegusi praktikaid ja arendame välja uusi
21. Meie klubis on arendajaid ja ka riskidevõtjaid
22. Me ei ole kinni traditsioonides ja vanades reeglites
23. Me ei kasuta uute liikmete saamiseks täpseid vastuvõtuprotseduure
24. Tegeleme aktiivselt uute liikmete värbamisega
25. Teeme plaane ja viime neid ellu
26. Klubiametitesse on liikmeid kerge saada
27. Piirkonna ametites olevate klubiliikmete arv: 1 = 0; 2 = 1; 3 = 2; 4 = 3; 5 = 4 või üle
selle
28. Meie klubi liikmed osalevad piirkondlikel ja rahvusvahelistel Rotary üritustel ja
harrastustegevuses
Liida kokku B 16-28 küsimuste vastustest saadud punktide arv ________
Aseta oma klubi antud vastuste ja nende punktisummade järgi allolevale graafikule nii, et
horisontaalteljel on küsimusterühma A punktid ja vertikaalteljel küsimusterühma B punktid.
Näiteks punktidesumma A= 40 ja B=25. Mõtle, missugused on sinu klubi arenguvõimalused.

--------------------------------> Arenev klubi
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