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Otoczenie organizacji pozarządowych

W tym rozdziale podręcznika Czytelnik znajdzie podstawową wiedzę na temat otocze-
nia organizacji pozarządowej. Na początku rozważań przyjrzymy się definicjom, które 
stworzą podstawę myślenia o otoczeniu organizacji. Następnie wiedzę tą przełożymy 
na grunt organizacji pozarządowych, charakteryzując ich otoczenie, wyróżniając po-
tencjalne podmioty oraz określając ich znaczenie dla działalności organizacji.

KLUCZOWE TERMINY

 » organizacja pozarządowa

 » otoczenie organizacji pozarządowej

 » otoczenie bliskie

 » otoczenie dalekie

 » kapitał społeczny

3.1. Wprowadzenie

Termin „organizacja” wywodzi się od greckiego słowa orgaznizo, które tłumaczy się 
w uproszczeniu jako tworzenie pewnych zintegrowanych, współdziałających całości. 
Organizację można zatem definiować jako „wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie 
uporządkowane i powiązane między sobą zbiory elementów” [Peszko, 2002, s. 39]. 
Organizacje pozarządowe, podobnie zresztą jak publiczne i prywatne, są dziełem 
pracy człowieka, powstają w konkretnym celu i wszelkie działania podporządkowa-
ne są jego realizacji. Nie trudno domyślić się, iż pomocna w realizacji statutowych 
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założeń organizacji jest sieć kontaktów, czyli jej otoczenie. Jak wiele od niego zależy? 
Odpowiedź na to pytanie zawiera poniższy rozdział.

3.2. Otoczenie organizacji

Niezależnie od faktu jaki podmiot bierzemy pod uwagę, zawsze możemy mówić o pew-
nym środowisku, w którym on funkcjonuje, czyli o otoczeniu. Niemożliwym jest stwo-
rzenie wokół siebie próżni, zatem w interesie orgnizacji jest interakcja z otoczeniem, 
mogąca przynieść wiele korzyści. Organizacje tworzą ludzie, są oni odpowiedzialni 
za jej rozwój, określenie funkcji oraz realizację fundamentalnych celów, które się jej 
przypisuje. Od jakości pracy zależy sukces organizacji. Współpracujący ze sobą ludzie, 
których łączy podstawowe zadanie, czyli wypełnianie założeń statutowych, tworzą tak 
zwany podsystem społeczny organizacji. Każda organizacja ma także swój schemat 
działania: techniki, którymi posługują się pracownicy organizacji, używane przez nich 
metody, systemy komputerowe – czyli narzędzia pracy – nazywa się podsystemem 
technicznym organizacji. Organizacja jest systemem otwartym, co oznacza, że czerpie 
zasoby z otoczenia. Pod pojęciem „zasoby” rozumie się zarówno dobra niematerialne, 
czyli jeden z najwartościowszych zasobów – ludzi, jak i materialne – surowce, urządze-
nia, narzędzia pracy, energię, pieniądze itd. Już na tym etapie naszych rozważań można 
zauważyć, iż otoczenie jest dla organizacji niezbędnym elementem jej poprawnego 
działania – dostarczycielem niezbędnych zasobów [Peszko, 2002, s. 39].

PODSTYSTEMY ORGANIZACJI

 » podsystem społeczny organizacji – współpracujący ze sobą w ramach 

organizacji ludzie, którzy maja za zadanie realizację jej podstawowych 

założeń i celów,

 » podsystem techniczny organizacji – narzędzia i schematy pracy 

w organizacji.

Przez otoczenie rozumie się środowisko zewnętrzne, definiowane jako istotny dla 
działalności organizacji element, nie będący stricte częścią organizacji, jednak w pewien 
sposób z nią powiązany. Natomiast to, co znajduje się w środku organizacji nazywa się 
otoczeniem wewnętrznym, co przez wielu autorów uznawane jest za pojęcie oksymo-
roniczne [Kożuch, Kożuch, 2008, s. 28; Jemielniak, Latusek, 2005, s. 65]. Przez owo 
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środowisko wewnętrzne organizacji rozumie się wszelkie czynniki, które tworzą orga-
nizację i wywierają na nią realny wpływ, na przykład [Jemielniak, Latusek, 2005, s. 65]:

 » zarząd firmy,
 » pracownicy,
 » właściciele,
 » kultura organizacyjna.

Elementy środowiska wewnętrznego tworzą więc całość. Właścicielom (jako założy-
cielom organizacji) zależy na osiąganiu korzyści i budowaniu dobrej marki. Zarząd nie-
zbędny jest do pewnego strukturalizowania działań. Bez pracowników niemożliwe jest 
funcjonowanie organizacji w zakresie wypełniania jej podstawowych zadań. Oprócz 
tych fizycznie widzialnych elementów, nie należy zapominać o tych niedostrzegalnych, 
czyli sposobie działania, metodach pracy, narzędziach, którymi posługują się pracow-
nicy, rozumieniu pewnych spraw. Dzięki tym czynnikom dochodzimy do kolejnego 
elementu – kultury organizacji, wypracowanej dla każdego przedsiębiorstwa [Kożuch, 
Kożuch, 2008, s. 29].

M. J. Hatch wyróżnia siedem ważnych według niej elementów tworzących otoczenie 
organizacji [Jemielniak, Latusek 2005, s. 65. Za: Hatch, 1997]:

1. Kulturowe – przez które rozumie wspólną tradycję, obyczaje, historię;
2. Polityczne – na przykład system prawny państwa, w jakim funkcjonuje dana 

organizacja;
3. Prawne – regulacje dotyczące działalności organizacji;
4. Ekonomiczne – stan gospodarki, rynek zbytu;
5. Ekologiczne, fizyczne – stan zasobów naturalnych, środowisko;
6. Społeczne – demografia;
7. Technologia – zasoby wiedzy i nowoczesnych technologii, z których może ko-

rzystać przedsiębiorstwo.

3.3. Rodzaje otoczenia

Otoczenie możemy podzielić na ogólne, inaczej nazywane otoczeniem dalszym, bądź 
pośrednim i otoczenie szczególne, czy też celowe.

Mówiąc o otoczenie ogólnym możemy wyróżnić kilka płaszczyzn, które je tworzą:
 » ekonomiczne,
 » prawno-polityczne,
 » społeczno-kulturowe,
 » technologiczne [Jemielniak, Latusek 2005, s. 63].
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Jak sama nazwa wskazuje otoczenie ogólne jest pewną otoczką organizacji, której 
nie tworzą konkretne podmioty, jest natomiast siłą wyznaczającą kanony. Innymi sło-
wy, są to warunki, w jakich działa dany podmiot, na przykład podporządkowanie się 
prawu, aktualna stopa oprocentowania. Cechą otoczenia ogólnego wartą podkreślenia 
jest fakt, iż jest ono wspólne dla wszystkich podmiotów [Kożuch, Kożuch 2008, s. 29].

Otoczenie szczególne (czy inaczej mówiąc celowe) ma już bezpośredni wpływ 
na daną organizację, co jest jego podstawową cechą odróżniającą. Do otoczenia celo-
wego najczęściej zalicza się taki podmioty, jak [Kożuch, Kożuch 2008, s. 29]:

 » klienci,
 » dostawcy zasobów,
 » konkurencja,
 » instytucje państwowe, rządowe, samorządowe,
 » substytuty [Jemielniak, Latusek, 2005, s. 63].

Klienci są odbiorcami usług bądź produktów, oferowanych przez organizację. Mają 
więc nie tylko realny kontakt z organizacją, ale – co więcej – powinni być jej siłą na-
pędową, a sugestie klienta powinny stanowić najcenniejsze źródło wiedzy o usługach i 
ich jakości. Jak już wspomniano na początku rozważań zasoby dostarczane z otoczenia 
są niezbędnym czynnikiem działalności organizacji, od sukcesu zależy przede wszyst-
kim jakość owych zasobów. Konkurencja jest siłą napędową, motywatorem do wpro-
wadzania coraz to wyższej jakości oferowanych usług. Instytucje sprawujące nad or-
ganizacją pewną kontrolę mają bezpośredni wpływ na działalność organizacji oraz 
konstruowanych przez nią norm. Mówiąc o substytutach można myśleć o wszelkich 
produktach czy usługach, które mogą zastąpić ofertę naszej organizacji, na przykład 
pod wpływem panującej mody.

Inny podział uwzględnia otoczenie bliskie i dalekie:
 » otoczenie bliskie – otoczenie, które ma wpływ na organizację i analogicznie 

organizacja ma wpływ na otoczenie, np. poprzez proces pewnej zależności pod-
miotów.

 » otoczenie dalekie – otoczenie ma wpływ na organizację, natomiast organizacja 
nie ma wpływu na otoczenie, np. na system prawny w kraju.

Należy wspomnieć, iż wszelkie podziały otoczenia organizacji są kwestią umowną 
i zależą od preferencji autora. Niemniej jednak podziały zaprezentowane tutaj są naj-
częściej pojawiającymi się w literaturze przedmiotu.

Obok opisanych wyżej składowych otoczenia organizacji, B. Kożuch [2008] pisze 
o istnieniu jeszcze jednego, ważnego dla organizacji elementu, mianowicie struktury 
fizycznej organizacji. Ową strukturę tworzą:
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 » lokalizacja,
 » rozkład przestrzenny,
 » architektura.

Lokalizacja, zwana także geografią organizacyjną, to wszystkie te miejsca, w których 
organizacja prowadzi swoją działalność. Od tego czynnika zależy sposób komunikacji 
między ludźmi, także forma rekrutacji pracowników czy sposób dostarczania produk-
tu/usługi do odbiorców.

„Przestrzenne uporządkowanie przedmiotów fizycznych i działań ludzi, podpo-
rządkowane jest wymogom realizacji celów organizacji” [Kożuch, Kożuch, 2008, s. 29] 

– tak przedstawia się definicja rozkładu przestrzennego. Owo pojęcie można zatem 
zdefiniować jako pewien wewnętrzny porządek organizacji. Składa się na niego np. 
układ pomieszczeń biurowych, stanowisk pracy, pokoików socjalnych. Ma on wpływ 
na samopoczucie ludzi w organizacji, tego jak na siebie reagują, a także na dobór me-
tod pracy z ludźmi.

Architektura organizacji to najprościej rzecz ujmując wystrój wnętrza placówki. 
Wbrew pozorom wystrój placówki wiele mówi o charakterze czy kulturze organizacyj-
nej danego miejsca [Kożuch, Kożuch, 2008, s. 29-30].

3.4. Organizacje pozarządowe i ich otoczenie

Otoczenie organizacji pozarządowej jest kluczowym elementem w przypadku każdego 
typu aktywności. Otoczenie może być adresatem naszych działań, ich odbiorcą bądź 
też pośrednio uczestniczyć w działalności organizacji. Otoczenie może pełnić funkcję 
partnera organizacji, a także stanowić dla niego konkurencję. Analogicznie do tych 
dwóch pojęć możemy mówić o współpracy lub o konkurencji, czyli podjęciu aktyw-
nego działania z otoczeniem i odwrotnie. Oczywiście, może zdarzyć się także, iż nie 
podejmiemy żadnych działań – nie oznacza to wówczas, iż owo otoczenie nie istnieje.

Otoczenie organizacji pozarządowej nie jest jednorodne. Zgodnie z przedstawio-
nymi w poprzednich punktach klasyfikacjami otoczenia, również organizacja pozarzą-
dowa posiada swoje bliskie i dalsze otoczenie. Myśląc o otoczeniu dalszym organizacji, 
z którym znacznie częściej mają do czynienia organizacje pozarządowe, należy pa-
miętać, iż intensyfikacja kontaktów organizacja pozarządowa – podmiot jest znacznie 
mniejsza niż w przypadku podmiotów należących do bliskiego otoczenia organizacji.

Definiując otoczenie dalsze, należy wyróżnić kilka płaszczyzn:
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Otoczenie prawno-polityczne

Warto zapamiętać, iż ramy działalności i aktywności organizacji pozarządowych 
regulowane są prawnie. Na szczególną uwagę zasługuje Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej, której artykuł 12 zapewnia „wolność tworzenia i działania związków zawo-
dowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywa-
telskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji” [Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483)]. Zapis daje możliwość zrze-
szania się i tworzenia inicjatyw obywatelskich, zaistniała w związku z tym potrzeba 
doprecyzowania zasad działania tego typu organizacji. Zatem, pozostałe dokumenty 
regulujące działalność organizacji działających w trzecim sektorze to:

 » ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie z późn. zm.,

 » ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późn. zm.,
 » ustawa z dnia 7 kwietnia 1984 roku Prawo o stowarzyszeniach z późn. zm.

Oczywiście, działacze organizacji pozarządowych korzystają także z innych dzie-
dzin prawa, czerpiąc z ustawodawstwa z zakresu ekonomii, prawa pracy, prawa podat-
kowego i innych. Jednak te trzy dokumenty należy uznać za fundament działalności 
i podstawowych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowej [Szewczyk red., 2010, 
s. 6].

Należy podkreślić, iż nie ma tworów doskonałych, tak i w tym przypadku otocze-
nie prawne może jednocześnie pomagać i szkodzić organizacji. Generowanie zapisów 
prawnych w dużej mierze negatywnie wpływa na płynność procesów organizacji, czę-
sto ogranicza jej funkcjonowanie i odbiera autonomię. Brak ogólnych wyznaczników 
legislacyjnych znacznie utrudnia utrzymanie się organizacji na rynku. Z drugiej stro-
ny uporządkowany system prawny ogranicza bylejakość i zniechęca do nadużyć oraz 
wspomaga powstawanie coraz to nowych organizacji. Można zatem stwierdzić, iż pra-
wo niezbędne jest do regulacji dwóch zasadniczych kwestii [Janik red. i in., 2008, s. 22]:

 » rejestracji organizacji pozarządowej,
 » zasad rozwiązania i likwidacji działalności.

Prawodawca, tworząc ramy prawne, powinien także pamiętać o idei, jaką niesie 
ze sobą tworzenie organizacji trzeciego sektora – pielęgnacji działań nienastawionych 
na zysk. Prawo powinno być skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było wyeli-
minowanie interesów osób nastawionych na generowanie zysków, co niszczy specyfikę 
działań organizacji non-profit.

Otoczenie ekonomiczne

Wielu autorów zgodnie wskazuje na zależność między powstawaniem inicja-
tyw obywatelskich a stopniem zamożności społeczeństwa. Liczne badania pokazały, 
że wraz z wysokim PKB zwiększa się także gęstość organizacji pozarządowych. Autorzy 
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wskazują także na istnienie klasy średniej będącej determinantem zrzeszania się oby-
wateli. Swoją tezę argumentują w bardzo prosty i logiczny sposób: społeczeństwo, które 
żyje na wysokim poziomie, ma zaspokojone swoje potrzeby bytowe, może angażować 
się i wspierać organizacje pozarządowe [Bogacz-Wojtanowska, 2011, s. 89–90].

Organizacje pozarządowe stanowią także ważny element rynku pracy. Działają 
między innymi na rzecz grup wykluczonych, w tym osób pozostających z różnych 
przyczyn bez zatrudnienia. Bardzo szybko postępujące zmiany na rynku pracy, rozwój 
gospodarki, nowe technologie i szereg innych procesów, które z założenia są korzystne 
dla rozwoju państwa, powoduje iż grupa osób wykluczonych z rynku powiększa się. 
To bardzo dobre miejsce dla działania organizacji pozarządowych, poprzez tworzenie 
nowych miejsc pracy dostosowanych do możliwości obywateli, prowadzenie działań 
edukacyjnych, szkoleniowych, przekwalifikowujących i innych, zapełniają lukę dając 
jednocześnie szansę stabilnego zatrudnienia [Janik red. i in., 2008, s. 21].

Ważnym elementem otoczenia ekonomicznego organizacji pozarządowej jest sek-
tor biznesu. Sektor biznesowy, czy inaczej prywatny, kojarzony jest z generowaniem 
zysków, obrotem pieniędzmi. Organizacja pozarządowa jest natomiast stale zmuszona 
do walki o finanse. Posiadanie partnera w sektorze biznesowym daje zatem dostęp 
do środków na realizację zadań, możliwość przeprowadzania kampanii pod patronatem 
przedsiębiorstwa oraz szereg innych możliwości, które dzięki kreatywności organizacji 
pozarządowej możemy wykorzystać. Współpraca organizacji pozarządowej z biznesem 
wpisuje się w założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

 » Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Respon-

sibility) to koncepcja, która zakłada, że firma – już na etapie tworzenia 

strategii działania – dobrowolnie uwzględnia interes społeczny, ochronę 

środowiska i relacje z różnymi grupami interesariuszy.  

To podejście strategiczne, którego główne założenia to dialog społeczny 

oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań, będących najkorzystniejszymi 

dla przedsiębiorstwa, pracowników, jak i otoczenia w którym działa 

organizacja.   

 [Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,  

 www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html]

Otoczenie społeczno-kulturowe

Już samo założenie merytoryczne działalności organizacji pozarządowej pozwala 
na wysunięcie tezy, iż funkcjonuje ona w otoczeniu społeczno-kulturowym.
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 » Organizacje pozarządowe powstają po to, aby rozwiązywać proble-

my społeczne, bądź wspierać administrację publiczną w działaniach 

pomocowych. Problem społeczny jest siłą napędową dla działalności 

organizacji pozarządowych.   

 [Szewczyk red., 2010, s. 6]

Dzięki swojemu prospołecznemu charakterowi, organizacje pozarządowe bardzo 
często już na starcie zyskują sobie zaufanie ludzi. Funkcjonują jako podmiot społecz-
ny, dlatego ludziom łatwiej się otworzyć, opowiedzieć o swoich problemach. Organy 
administracji czy urzędy budzą w człowieku poczucie pewnego rodzaju niższości, ko-
jarzą się raczej z surowymi murami, ciężką atmosferą, oficjalnym tonem – to wszystko 
sprawia, że nie jest to miejsce sprzyjające rozmowom, często trudnym. Można więc 
stwierdzić, że wizerunek organizacji pozarządowej ma duże znaczenie w odnalezieniu 
drogi do społeczeństwa. Biorąc pod uwagę te czynniki, wynikające być może z ludzkiej 
mentalności, organizacje pozarządowe mogą w efektywny sposób przeprowadzać dia-
gnozę potrzeb, a co za tym idzie być bliżej ludzi. Organizacjom pozarządowym często 
przypisuje się rolę pośrednika między państwem a społeczeństwem. Pomagają obywa-
telom wyrazić swoją opinię, zaznaczyć swoją obecność [Szewczyk red., 2010, s. 6–7]

Organizacje pozarządowe często muszą walczyć z roszczeniowymi postawami 
obywateli. Polska jest społeczeństwem, które dopiero uczy się bycia społeczeństwem 
obywatelskim. U wielu z nas uwydatnia się postawa „mnie się należy, a już na pewno 
bardziej niż Tobie”. Społeczeństwo osiąga stan anomii, atomizacji jednostki – każdy 
żyje dla siebie, nie ma pielęgnacji dobra wspólnego, traci ono sens, przestaje istnieć. 
Wśród młodych ludzi brak zapału do nauki, grupy te dotyka zniechęcenie i brak wiary 
w sensowność działań. Wynika to z powszechnie panującego przekonania, iż o sukcesie 
osoby w dzisiejszych czasach nie świadczą jej umiejętności, lecz sieć kontaktów spo-
łecznych, powiązań rodzinnych. Misją organizacji pozarządowej jest walka z opisanymi 
postawami, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, wrażliwego, nie ograniczają-
cego się do rozwiązywania jedynie własnych problemów.

Kontekst społeczno-kulturowy organizacji pozarządowych tworzą takie cechy spo-
łeczeństwa jak: jego normy, wartości, zasady funkcjonowania, style życia, panujące 
obyczaje, a także uwarunkowania demograficzne w jakich funkcjonuje przedsiębior-
stwo społeczne. Do najważniejszych elementów otoczenia społeczno-kulturowego 
organizacji można zaliczyć: kapitał społeczny, umiejętności społeczności lokalnych 
i ich kluczowe wartości, cenne dla budowania organizacji pozarządowej [Janik red. 
i in., 2008, s. 21].
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 » Organizacje pozarządowe zawsze działają w otoczeniu, niemożliwym 

jest istnienie w próżni!

Organizacje pozarządowe działają w społecznościach lokalnych, jest to ważny ele-
ment tworzący kontekst społeczno-kulturowy. W tej grupie wyróżnić możemy takie 
podmioty, jak przede wszystkim: wspólnota mieszkańców, równie ważne są instytucje 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

Istnieją trzy grupy, tworzące otoczenie organizacji [Głażewska red., 2006, s. 11]:
 » beneficjenci świadczeń, czyli grupa najbardziej zainteresowanych, na ich rzecz 

podejmuje się działania,
 » podmioty wspierające działalność organizacji pozarządowej – finansowo, do-

radczo itd.,
 » „zwolennicy” – osoby wspierające, dobrze wyrażające się o organizacji. Pomaga 

to w budowaniu przychylności społeczeństwa.
Bardzo ważny dla budowania organizacji pozarządowej jest potencjał społeczności 

lokalnej uwalniany w czasie interakcji organizacji ze społecznością lokalną. Współpraca 
pozwala na rozwiązywanie problemów, dzięki czemu przedsiębiorstwo dobrze funkcjo-
nuje, a także przyczynia się do utrzymania bądź zwiększenia dobrobytu społeczeństwa. 
Aktywność ta może przybierać zorganizowaną formę lub być nieformalnym ruchem 
społecznym [Janik red. i in., 2008, s. 21–22.].

Ważnym determinantem dla organizacji pozarządowej jest społeczeństwo wyposa-
żone w tak zwane umiejętności społeczne – „community skils”, wiedzę i umiejętności 
potrzebne w działaniach prospołecznych, np. zarządzanie ludźmi, finansami, plano-
wanie, przedsiębiorczość itd.

E. Bogacz-Wojtanowska [2011, s. 45] podkreśla, iż niezwykle cenny dla działalności 
organizacji pozarządowych jest kapitał społeczny.

 » Kapitał społeczny można najprościej zdefiniować jako zestaw niefor-

malnych wartości i norm etycznych, wspólnych dla członków określonej 

grupy i umożliwiających im skuteczne współdziałanie.   

 [Fukuyama, 2003, s. 169]

Kapitał społeczny jest efektem interakcji między sieciami – jednostkami współpra-
cującymi ze sobą, owo porozumienie daje możliwość lepszego dostępu do informacji, 
zasobów udoskonalając zakres usług świadczonych przez podmioty. Ważnym czyn-
nikiem istnienia kapitału społecznego jest zaufanie, które napędza działalność ludzi, 
im większy stopień zaufania w danej sieci, tym bardziej efektywne są ich działania.
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Tabela nr 3.1. Co daje kapitał społeczny?

Dla jednostki Dla społeczności Globalny punkt widzenia

Umożliwia osiągnięcie 
celów, które samodzielnie 

byłyby nie do zrealizowania, 
bądź wymagałoby dużo 

większych nakładów pracy.

Uczy zaufania, co z kolei 
ułatwia współpracę.

Pozytywnie wpływa 
na efektywność działań 

społeczeństw.

Możliwość zyskania nowych 
doświadczeń i umiejętności.

Ułatwia podejmowanie decyzji.
Ułatwia osiąganie celów przez 

jednostki i grupy społeczne.

Umożliwia dostęp do zasobów 
takich jak wiedza, pieniądze…

Angażuje mieszkańców 
w sprawy społeczne.

Źródło: Sawicka, 2006.

Łączenie kapitału społecznego z zasobami organizacji niesie ze sobą obopólne ko-
rzyści, warto zatem ten zasób pielęgnować [Bogacz-Wojtanowska, 2011, s. 45].

Często mówi się, że wyznacznikiem poparcia ze strony społeczności lokalnej jest 
między innymi rosnąca liczba wpłat 1% z podatków wśród mieszkańców terytorium, 
na którym działa organizacja. Ale to nie jedyna forma – poparcie widać także podczas 
organizacji różnego rodzaju akcji, rodzących się z inicjatywy organizacji. Obecność 
ludzi na spotkaniach, podpisy pod petycjami – to wszystko pokazuje, iż działalność 
nie jest ludziom obojętna i warto podejmować dalsze inicjatywy.

Otoczenie bliskie przedsiębiorstw społecznych, inaczej nazywane zadaniowym, ce-
chuje się intensywnymi i częstymi kontaktami z podmiotami, mają one dużą wartość 
dla organizacji pozarządowej. W tym miejscu możemy wyróżnić takie podmioty, jak 
[Głażewska red., 2006, s. 10]:

 » klienci – beneficjenci świadczeń organizacji pozarządowej, ludzie potrzebujący, 
grupa osób wykluczonych – typ klienta zależny jest od profilu organizacji.

 » konkurenci – organizacje rywalizujące ze sobą, np. o zasoby,
 » dostawcy – dostarczyciele zasobów,
 » regulatorzy – organizacje sprawujące nadzór, narzucające normy, mogące 

w znaczący sposób oddziaływać na podmiot, np. instytucje samorządu tery-
torialnego,

 » strategiczni sojusznicy – organizacje współpracujące, mogą to być przedsiębior-
stwa o podobnym profilu działania lub działające w innym sektorze, wspoma-
gające organizację, np. finansowo.

Bardzo ciekawą tezą jest stwierdzenie R. Skrzypca [2006], który mówi, iż bliskie 
otoczenie organizacji pozarządowej nigdy nie daje o sobie zapomnieć – warto jed-
nak pamiętać, iż z kolei organizacji pozarządowej nie wolno zapomnieć o otoczeniu 
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dalszym. Słowa te podkreślają znaczenie współpracy z otoczeniem i potwierdzają jej 
wartość, co nadaje sens naszym rozważaniom.
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Pytania do rozdziału

1. Scharakteryzuj ogólne ujęcie otoczenia organizacji.
2. Opisz strukturę fizyczną organizacji.
3. Scharakteryzuj społeczno-kulturowy wymiar otoczenia organizacji  

pozarządowej.
4. Jakie elementy tworzą bliskie otoczenie organizacji pozarządowej?

Ćwiczenia

1. Definiowanie otoczenia.

Na podstawie poniższego tekstu:
1. Zdefiniuj otoczenie bliskie i dalekie organizacji;
2. Określ znaczenie otoczenia organizacji dla działalności placówki;
3. Jakie kroki może podjąć placówka by wzmocnić zasięg i oddziaływanie swoich 

działań?

Fundacja X istnieje od 10 lat, specjalizując się w działaniach pomocowych na rzecz 
osób starszych i cierpiących na chorobę Alzheimera. Jest jedyną taką organizacją 
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na terenie miasta, gdzie liczba mieszkańców sięga 600 tys. Początkowo siedziba funda-
cji mieściła się w centrum miasta, zewnętrzne przyczyny zmusiły placówkę do zmiany 
siedziby, która przeniosła się na obrzeża miasta, sąsiadując z tamtejszym osiedlem.

W 2002 roku fundacja w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
uruchomiła działalność Środowiskowego Domu Samopomocy skierowanego do osób 
chorych na otępienie Alzheimera. Dzięki czemu odpłatność za pobyt dofinansowana 
jest na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 9 grudnia 2010 roku o Środowiskowych Domach Samopomocy. W ramach te-
goż porozumienia zatrudnione zostały dwie dodatkowe osoby – terapeuci zajęciowi. 
Zatem obecnie w Fundacji zatrudnionych jest 5 osób. „Promocją” owego domu – roz-
powszechnianiem informacji o istnieniu tej opcji pomocowe miał służyć projekt Y, 
którego główną ideą było informowanie społeczeństwa o specyfice choroby Alzheimera, 
zachęcanie do badań profilaktycznych. Uruchomienie projektu możliwe było dzięki 
dofinansowaniu przedsięwzięcia przez wieloletniego partnera fundacji – Polskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Działania w ramach projektu 
opierały się głównie na pracy wolontariuszy, którzy swoje zadania wykonywali nieod-
płatnie. Projekt zakończył się sukcesem, wiele osób skorzystało z bezpłatnych badań 
przesiewowych i usług domu.

ŚDS dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, przez co lista oczekujących osób jest bar-
dzo długa. W 2008 roku powstała druga organizacja pozarządowa, która również pro-
wadzi dom, placówki wiedzą o swoim istnieniu lecz nie współpracują ze sobą. Fundacja 
X boryka się z ciągłymi kłopotami finansowymi, przez co nie może prowadzić innej 
działalności niż jeden dom. Specyfika i profil domu również nie przyciąga zbyt wielu 
młodych ludzi, natomiast placówkę wspierają seniorzy – mieszkańcy osiedla, którzy 
przychodzą do ŚDS jako wolontariusze. O działalności i istnieniu placówki nie wie 
zbyt wiele podmiotów, dlatego ilość dotacji i funduszy jest nieznaczna. Organizacja nie 
jest także Organizacją Pożytku Publicznego. Fundacja dostrzega sposobność swoich 
działań, które chciałaby rozszerzyć o otwarcie nowych placówek, prowadzenie ogól-
nopolskich kampanii społecznych na temat specyfiki choroby Alzheimera oraz innych 
przedsięwzięć na które, póki co, placówka nie ma funduszy.

2. Model otoczenia.

Wyobraź sobie, że jesteś założycielem organizacji pozarządowej specjalizującej się 
w pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Określ model otoczenia swo-
jej organizacji tak, aby miała szansę odnieść sukces.


