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Plan i strategia 
w organizacjach pozarządowych

W rozdziale przestawiono podstawowe informacje, dotyczące strategii i planowania 
w organizacjach pozarządowych. Oprócz pojęć strategicznych, opisano etapy two-
rzenia misji i wizji oraz specyfikę, która wpływa na tworzenie strategii organizacji 
pozarządowej.

KLUCZOWE TERMINY

 » planowanie strategiczne

 » misja organizacji

 » wizja organizacji

 » cele taktyczne

 » cele operacyjne

 » cele strategiczne

 » zasada SMART

 » zasada 4C

 » etapy strategiczne w organizacji pozarządowej (J. M. Bryson)

4.1. Wprowadzenie

Każda organizacja, która z powodzeniem realizuje kolejne elementy swoich zamie-
rzeń oraz wykorzystuje dostępne zasoby, stosuje w tym celu bardziej złożoną, zapisaną 
bądź też nie, strategię i plan swoich działań. Strategie te mogą być cząstkowe, określa-
ne w różnych dziedzinach działań organizacji, mogą również wraz z upływem czasu 
zamieniać się w bardziej ustrukturyzowane dokumenty i wytyczać konkretne ścieżki 
taktyczne i operacyjne, dotyczące celów organizacji w szerszym kontekście.
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Organizacje pozarządowe, jako podmioty bazujące na specyficznym zestawie zdol-
ności organizacyjnych, w obliczu ograniczonych zasobów, mogą wykazywać trudność 
w konstruowaniu strategii, niemniej skuteczna strategia jest jednym z czynników suk-
cesu i trwałości organizacji, dlatego tak ważna jest koncentracja na myśleniu strategicz-
nym w codziennych działaniach organizacji pozarządowej [Radwan, 2016].

4.2. Podstawowe pojęcia dotyczące strategii

Strategiem z reguły nazywamy osobę dokonującą permanentnej obserwacji konkuren-
cji, rozumiejącą i dostrzegającą jej różne oblicza oraz posiadającą umiejętność dopaso-
wania do niej swoich działań [Porter, 2012, s. 47]. Ze strategią utożsamiamy natomiast 
szereg elementów, których ułożenie i usystematyzowanie pozwoli na zrozumienie istoty 
tego zagadnienia. Strategia to przede wszystkim ukierunkowane i określone, długo-
okresowe działania, pozwalające na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, uwzględ-
niające wpływ zmieniającego się otoczenia na wykorzystanie zasobów i kompetencji, 
nakierowane na zaspokojenie oczekiwań partnerów [Szczerski, 2008, s. 203].

W definiowaniu i lepszym rozumieniu strategii mogą również służyć mniej i bar-
dziej szczegółowe definicje, przedstawione przez Johnsona, Scholesa i Whittingtona 
[2010, s. 21] określające strategię jako:

 » „wyznaczenie długofalowego kierunku, w jakim zmierza organizacja”,
 » „plan działań określający długofalowy kierunek i zakres działalności organizacji, 

osiągającej dzięki swojej konfiguracji zasobów i kompetencji przewagę w zmie-
niającym się otoczeniu w celu spełnienia oczekiwań interesariuszy”.

W ogólnym rozumieniu strategia jest szeregiem działań, podejmowanych przez 
organizację, dotyczących zarówno ludzi, którzy ją tworzą, z uwzględnieniem ich uni-
kalnych kompetencji i pomysłów, zasobów finansowych oraz źródeł pozyskiwania tych 
zasobów, a także otoczenia, do którego organizacja potrafi dostosować i zaadresować 
swoje poczynania. Dopasowanie czynności dotyczy również wnętrza organizacji, a do-
kładnie czynności, jakie są wykonywane, jaki wpływ mają na siebie i czy wzmacniają 
się wzajemnie [Porter, 2012, s. 45]

Usystematyzowanie wiedzy na temat strategii wymaga zapoznania się z podstawo-
wymi pojęciami dotyczącymi zarządzania strategicznego. Tabela nr 4.1. zawiera podsta-
wowe słownictwo używane w odniesieniu do strategii oraz objaśnienie podanych pojęć.
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Tabela nr 4.1. Słownik terminów strategicznych.

Termin Definicja

Planowanie
Proces zorientowany na przyszłość uwzględniający 

wykorzystanie zasobów do określonych celów

Misja

Nadrzędne zamierzenie, w duchu którego 
organizacja realizuje swoje działania, zgodne 

z wartościami i oczekiwaniami ludzi w organizacji, 
mające odzwierciedlenie w kulturze organizacji

Wizja/zamierzenie strategiczne
Stan, pożądana pozycja naszej 

organizacji w przyszłości

Cel ogólny Podstawowe określenie zamierzenia

Cel szczegółowy Kwantyfikacja celu – uszczegółowienie

Źródło: opracowano na podst.: Szczerski, 2008; Johnson, Scholes, Whittington, 2010.

Plan wbrew ogólnej opinii nie jest pojęciem tożsamym ze strategią, choć często oba 
pojęcia używane są zamiennie. Co więcej, to z planowania strategicznego wynika misja, 
wizja jak i strategia organizacji (rysunek nr 4.1.). Planowanie strategiczne (długoter-
minowe) to „długoterminowy proces ukierunkowany na osiąganie celów organizacji 
z perspektywie kilku lat (najczęściej 2 lub 5). Pozwala na hierarchizację zadań i ich 
koordynację poprzez spisany dokument – plan” [Gałka, 2014, s. 71].

 Rysunek nr 4.1. Etapy planowania strategicznego.

WIZJA MISJA STRATEGIA

Źródło: Gałka, 2014, s. 42.

W praktyce nie wszystkie terminy są używane i zapisane wprost. Misja może być 
składową odczuć wszystkich pracowników, a strategię i wizję organizacji można „wy-
czytać pomiędzy wierszami” na postawie analizy jej działań. Badając i przyglądając się 
organizacjom, zarówno na zajęciach jak i podczas prowadzenia badań, należy postarać 
się dostrzec unikalne zasady i bodźce oddziaływujące na organizacje [Johnson, Scholes, 
Whittington, 2010].

Oprócz bogatego słownictwa dotyczącego strategii istnieje wiele poziomów jej 
rozumienia i formułowania. Słownictwo wykorzystywane w planach, opisach celów 
oraz misji i wizji organizacji jest zróżnicowane na podstawie branży i rynku, w jakim 
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funkcjonuje. Poniżej przedstawiono misję czterech organizacji należących do różnych 
sektorów.

POLSKIBUS SP. Z O. O.

Misja: Mamy świadomość, że lojalność Klientów zależy od atmosfery i jakości 
obsługi. Dlatego też naszą filozofią jest zapewnienie dobrych i niezawodnych 
usług przewozowych po korzystnej i elastycznej cenie, z których Klienci będą 
zadowoleni. Pragniemy, aby korzystali Państwo z naszych usług przez cały czas 
i rekomendowali je swoim znajomym.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

Misja: Alma Mater Jagellonica – założony przez Kazimierza Wielkiego, za spra-
wą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swe 
wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie ba-
dań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzial-
ności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. W swojej działalności 
Uniwersytet kieruje się zasadą PLUS RATIO QUAM VIS.

URZĄD PRACY M. ST. WARSZAWY

Misja: Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów Urzędu oraz 
wspieranie pracodawców, w tym:

 »  udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w zna-
lezieniu pracy,

 »  udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pra-
cowników.

FUNDACJA UKRYTE SKRZYDŁA

Misja: Poprzez działania twórcze odkrywać, rozwijać i wzmacniać potencjał 
mieszkańców Nowej Huty.

Źródło: www.polskibus.pl, www.uj.edu.pl, www.um.warszawa.pl, www.ukryteskrzydla.pl.

Przedstawione przykłady mogą posłużyć jako element przeznaczony do refleksji 
nad różnorodnością podejść do strategii i używanego słownictwa. Z reguły organiza-
cje prywatne, nastawione na zysk, w swoich dokumentach strategicznych podkreślają 
jakość usług oraz zorientowanie na klienta, organizacje publiczne zaś wskazują i zapi-
sują to, czym mają się zajmować, z kolei od organizacji społecznych, pozarządowych 
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oczekuje się opisów strategii porywających i pozwalających na zainteresowanie wolon-
tariuszy czy darczyńców [Johnson, Scholes, Whittington, 2010, s. 30-32].

4.3. Misja w organizacjach pozarządowych

Misja jest głównym narzędziem do zarządzania i tworzenia wizerunku organizacji. 
Tworząc misję organizacje powinny kierować się kilkoma uniwersalnymi zasadami. 
Jedną z nich jest podejście 4C, w którym rozpatruje się misję pod kątem czterech aspek-
tów, jakimi są [Kaiser, 2010]:

 » czytelność, łatwość w odbiorze i zrozumieniu (clear),
 » zwięzłość, prostota i łatwość w zapamiętaniu (concise),
 » nawiązanie do programu organizacji (complete),
 » spójność i sens (coherent).

Niektóre organizacje tendencyjnie tworzą misje zbyt ogólne i często rozmijające się 
z rzeczywistością. Zwykle wynika to z braku świadomości jej liderów, że prawdziwie 
stworzona misja może pomóc w działaniach i nadaniu sensu istnienia organizacji, nie 
tylko dla menedżerów wyższego szczebla czy akcjonariuszy, ale również dla innych 
pracowników, tworzących ostatecznie organizację [Kaiser, 2010].

Cele formułowane przez organizację mogą posiadać kilka wymiarów hierarchicz-
nych. Oprócz celów ogólnych i szczegółowych, w najogólniejszym wariancie możemy 
wyróżnić cele [Maas, 2004, s. 3]:

 » strategiczne – dotyczące całej organizacji, wytyczane z reguły przez najwyższe 
kierownictwo,

 » taktyczne – dotyczące poszczególnych obszarów organizacji, takich jak działy 
czy referaty,

 » operacyjne – dotyczące pojedynczych osób i zadań.
Przy uwzględnieniu czasu, jako kryterium rozróżnienia celów, możemy natomiast 

wyróżnić cele długo- i krótkoterminowe.
Cele organizacji, aby z powodzeniem mogły służyć strategii i założeniom firmy, po-

winny być formułowane zgodnie z kilkoma zasadami dotyczącymi koncepcji SMART, 
jakimi są [Varbanova, 2013, s. 70]:

 » zasada konkretności (specific) – cel odzwierciedla nasze oczekiwania, jest wy-
rażony zgodnie z odpowiedzią na pytania: co chcemy osiągnąć, w jaki sposób, 
jaki będzie końcowy efekt naszych działań,

 » zasada mierzalności (measurable) – cel musi być mierzalny w sposób, jaki po-
zwoli nam ocenić osiągnięcie celu,
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 » zasada osiągalności i realności (achivable, realistic) – cel musi być osiągalny 
i realny do wykonania zgodnie z posiadanymi przez nas zasobami,

 » zasada określenia w czasie (timely) – cel powinien być osadzony w określonych 
ramach czasowych, zaplanowanych na osiągnięcie celu.

W organizacjach pozarządowych problem z formułowaniem celów zgodnych z za-
sadą SMART może sprawiać trudności ze względu na miękkie efekty i rezultaty dzia-
łań. Mierzalność celów skupiających się na pomocy innym, nie może być zamknięta 
w sztywne ramy wskaźników i mierników działań a poddana subtelnej ewaluacji.

4.4. Strategia w organizacjach pozarządowych

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi jest stosunkowo młodym obszarem nauk 
o zarządzaniu. Z tego względu pewne elementy i wzorce zaczerpnięte przez organi-
zacje pozarządowe z sektora prywatnego i publicznego cierpią na niedopowiedzenia 
i domysły. Próby bezrefleksyjnego przenoszenia metod i technik zarządzania z sektora 
for-profit i zwrot w stronę menedżeryzmu w organizacjach pozarządowych może przy-
czynić się do nadmiernej ekonomizacji działań organizacji pozarządowych, a co z tym 
związane, podważyć system i zasady działania całego sektora. Istotnym zadaniem jest 
więc odpowiednie wypracowanie stylu zarządzania strategicznego w organizacjach 
pozarządowych [Bogacz-Wojtanowska, Rymsza, 2015].

 » Ekonomizacja (nazywana również marketyzacją czy komercjalizacją) 

to wykorzystywanie narzędzi biznesowych w działaniach organizacji 

pozarządowych dla pozyskania zasobów i kontraktów z sektora pu-

blicznego, a także upodobnienie do sektora prywatnego w obszarach 

takich jak przedsiębiorczość i filozofia działania [Bogacz-Wojtanowska, 

2013, s. 175].

Niemniej jednak organizacje pozarządowe, jako podmioty posiadające określoną 
bardziej lub mniej uporządkowaną strukturę, harmonogram działań, mnogość inicja-
tyw i ludzi tworzących kulturę organizacji, a także szereg instrumentów, jakie mogą 
finansować ich działania, powinny zdawać sobie sprawę z potencjału organizacyjnego 
i działań, jakie w długoterminowym (strategicznym) okresie mogą przynieść oczeki-
wane wyniki z korzyścią zarówno dla całej organizacji, jej członków oraz beneficjentów. 
Przydatne w tym procesie okazują się narzędzia zarządzania strategicznego z kilkoma 
ważnymi zmianami w pojmowaniu niektórych elementów [Radwan, 2016].
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Misja to zdecydowanie jeden ze składników, jakie organizacja pozarządowa po-
siada niezależnie od tego, czy jest ona ubrana w słowa czy reprezentowana czynami. 
Często w odniesieniu do organizacji pozarządowych mówi się o misji społecznej [Marx, 
1998; Kramer, Porter, 2003 w: Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 147]. Misja organizacji 
pozarządowej wyraża się poprzez wartości społeczne, jakie organizacja reprezentuje 
swoją działalnością i pracą na rzecz grupy beneficjentów. Misja ta jest często ustalana 
na samym początku przez założycieli i razem z głównymi celami pielęgnowana zesta-
wem działań na poziomie operacyjnym. Misja organizacji pozarządowej jest też ważna 
z uwagi na oczekiwania interesariuszy (stakeholders) organizacji, a także potrzeby i le-
gitymizację społeczną [Bogacz-Wojtanowska, 2006].

 » Interesariusze (stakeholders) „osoby lub grupy, których powodzenie 

w osiąganiu celów zależy od danej organizacji i które wpływają na jej 

działalność” [Johnson, Scholes, Whittington, 2010, s. 123] na przykład 

członkowie, klienci, beneficjenci organizacji.

Legitymizacja społeczna – poparcie społeczne bazujące na przyjętym w społeczeń-
stwie systemie norm i wartości [Suchman, 1995 w: Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 66].

Misja organizacji pozarządowej jest więc najważniejszym elementem procesu stra-
tegicznego. Atrakcyjnie sformułowania misja jest źródłem sukcesu i wsparcia otoczenia 
organizacji. Jest też pojęciem wyjściowym do określenia pozostałych elementów strate-
gii. Misja jest zatem uznawana za najważniejszy krytyczny czynnik sukcesu organizacji 
pozarządowej [Ćwiklicki, Kafel, 2008, s. 168].

 » Krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors) – wyróżniające 

właściwości produktu lub usługi cenione w sposób szczególny przez 

odbiorców, umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej [Johnson, 

Scholes, Whittington, 2010, s. 77]

E. Bogacz-Wojtanowska [2006, 2013] zauważa istnienie trzech głównych rodzajów 
strategii organizacji pozarządowych, do których należą:

 » strategia współpracy,
 » strategia dywersyfikacji (zasobów, przedsięwzięć),
 » strategia budowania kontaktów.

Strategia współpracy polega na porozumieniach z innymi podmiotami, zarówno 
publicznymi, jak i prywatnymi. Jest przydatna podczas realizacji większych projek-
tów, wymagających zaangażowania sporych zasobów organizacyjnych. Dzięki współ-
pracy, tak jak w przypadku konsorcjów prywatnych, mogą tworzyć się konsorcja 
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organizacji pozarządowych, minimalizując tym samym ryzyko związane z wielkimi 
przedsięwzięciami.

Strategia dywersyfikacji oparta jest przede wszystkim na zróżnicowaniu i polega 
na podejmowaniu wielu inicjatyw, wpisujących się w szerokim kontekście w misję or-
ganizacji. Takie podejście do strategii przynosi poczucie bezpieczeństwa, gdyby jedna 
z obranych przez organizacji ścieżek nie przyniosła spodziewanych rezultatów.

Strategia budowania kontaktów to utrzymywanie przyjacielskich i zdrowych relacji 
zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, które nie zagrażają zbyt dużym sfor-
malizowaniem i uzależnieniem od środków i działań publicznych (governmentalizacja) 
i prywatnych sponsorów (komercjalizacja).

 » Govermentalizacja – zmniejszenie autonomii organizacji poprzez zbyt 

silne powiązania z sektorem publicznym, wpływające na przeformuło-

wanie misji i celów organizacji oraz większą formalizację działań [Bo-

gacz-Wojtanowska, 2013, s. 70].

Biorąc pod uwagę specyfikę organizacji pozarządowych istotnym elementem strate-
gii nie jest konkurencja lecz czerpanie inspiracji z działań i postępów innych podmio-
tów oraz dążenie do wyrównywania szans i poziomu działań. Jest to, z uwagi na sytu-
ację finansową i potrzeby beneficjentów, jeden z elementów, które pozwolają na dalszy 
rozwój i wykonywanie działań organizacji na wysokim poziomie.

Trudności w formułowaniu strategii i wizji, a także celów strategicznych dotyczą 
bardzo delikatnej dziedziny, jaką jest finansowanie działań organizacji i wsparcia przez 
darczyńców oraz krótkiego czasu trwania projektów, w jakich organizacje pozarzą-
dowe biorą lub mogą brać czynny udział, aby pozyskać niezbędne zasoby [Bogacz-
Wojtanowska, 2013]. W związku z ograniczonym czasem i często incydentalnym, do-
browolnym wsparciem darczyńców, wśród organizacji występują obawy i trudności 
w tworzeniu długofalowych inicjatyw i planów. Często działania organizacji podążają 
od projektu do projektu, co jest też pewnym specyficznym planem na przetrwanie. 
Według badań wiele organizacji rozszerza spektrum swoich działań, biorąc pod uwagę 
możliwości i źródła pozyskiwania pieniędzy poprzez realizację określonych projektów. 
Organizacje wpisują się w pewne trendy działań, na które budżet w danym roku jest 
naj obszerniejszy [Przewłocka, Adamiak, Zając, 2012, s. 15]. Niestety takie sytuacje 
mogą skutkować odchodzeniem od pierwotnych założeń, a także misji organizacji. 
Problemy w formułowaniu celów strategicznych wynikają również z niedookreślonych 
sposobów mierzenia stopnia realizacji poszczególnych elementów, a także braku wyraź-
nie odpowiedzialnych za nie osób. Rzeczywistość przynosi wielokrotnie cele, których 
realizacja w danym momencie jest pilniejsza [Ćwikliński, Kafel, 2008, s. 170].
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Ciekawe spojrzenie dotyczące strategii organizacji pozarządowych przedstawia 
Bryson, mówiąc o etapach, jakie organizacja pozarządowa powinna przejść, aby z po-
wodzeniem sformułować i realizować założenia strategiczne. Wizja Brysona opiera się 
na dziesięciu etapach procesu planowania strategicznego w organizacji pozarządowej 
[Bryson, 2011]:

1. Zgoda na działanie i zapoczątkowanie procesu planowania strategicznego (we-
wnątrz i na zewnątrz organizacji, zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych 
za podejmowanie decyzji – decision makers);

2. Identyfikacja mandatów organizacyjnych (ograniczeń, oczekiwań);
3. Uzgodnienie misji i wartości organizacyjnych (racji bytu, raison d’etre organi-

zacji, powodów jej istnienia);
4. Zgłębienie wiedzy o wnętrzu i otoczeniu organizacji, aby zidentyfikować mocne 

i słabe strony oraz szanse i zagrożenia;
5. Identyfikacja wyzwań strategicznych, przed którymi stoi organizacja 

(konfliktów);
6. Udoskonalenie strategii i planów (by podołać zidentyfikowanym wyzwaniom);
7. Przegląd i przyjęcie strategii oraz planu strategicznego;
8. Ustanowienie wizji organizacji (po wdrożeniu przyjętej strategii);
9. Opracowanie efektywnego procesu wdrażania strategii (uwzględniającego 

wszystkie elementy całości);
10. Ponowna ocena strategii i planu strategicznego (w celu wprowadzenia ewentu-

alnych udoskonaleń).
W pierwszych etapach procesu strategicznego proponuje się zaangażowanie inte-

resariuszy/partnerów organizacji przy ustalaniu celów strategicznych, badanie otocze-
nia, które daje odpowiedź na temat kluczowych obszarów strategicznych, a następnie 
poddanie strategii pod opinię i akceptację członków organizacji [Ćwikliński, Kafel, 
2008, s. 170-171].

Według badań Stowarzyszenia Klon/Jawor [Przewłocka, Adamiak, Zając, 2012] 
większość organizacji pozarządowych dopasowuje swoje działania do zaintereso-
wań sponsorów. Cele zapisywane w statutach organizacji, w związku z formalizacją 
i zapisach w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są często 
umieszczane na wypadek, gdyby w przyszłości miała nastąpić zmiana koncepcji działań 
organizacji. Większość organizacji pozarządowych opiera współpracę z prywatnymi 
darczyńcami na okazjonalnych kontaktach [Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 79]. Biorąc 
pod uwagę przedsięwzięcia organizacji biznesowych, takie jak wolontariat pracowniczy 
czy społeczną odpowiedzialność biznesu, potencjał tkwiący w kontaktach z organiza-
cjami prywatnymi może pomóc w budowaniu organizacji silnej i odnoszącej sukces 
w swojej dziedzinie.
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 » Wolontariat pracowniczy – forma współpracy organizacji pozarządo-

wych i przedsiębiorstw, planowany, koordynowany i kontrolowany przez 

przedsiębiorstwo [Bogacz-Wojtanowska, 2013, s. 149].

 » Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility, 

skrót CSR) kierowanie się w swojej działalności nie tylko prawami eko-

nomicznymi, ale tworzenie społecznej wartości dodanej, uzasadnionej 

moralnie i etycznie, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, z uwzględ-

nieniem potrzeb różnych grup interesariuszy [Gadomska-Lila, 2012].

Organizacje pozarządowe nie mają długofalowych planów, utożsamiając strategię 
z dokumentem wymagającym sporego nakładu pracy i wnoszącego formalizację dzia-
łań [Przewłocka, Adamiak, Zając, 2012, s. 95]. Nie biorą jednak pod uwagę, że jedną 
z funkcji zarządzania strategicznego w organizacjach pozarządowych jest możliwość 
stworzenia odpowiedniego i przynoszącego efekty sposobu alokacji ograniczonych 
zasobów organizacji [Bogacz-Wojtanowska, 2006]. Organizacje pozarządowe posia-
dają niższy poziom zarządzania strategicznego w odniesieniu do ich prywatnych od-
powiedników (biorąc pod uwagę wielkość organizacji i zasoby), który objawia się nie 
tylko przez brak strategii, ale przez intuicyjność celów, nieświadomość celów strate-
gicznych i co z tym związane niemożność ich monitorowania i aktualizowania [Kafel, 
2010, s. 109].

Obszar zarządzania strategicznego organizacji pozarządowych jest zagospodarowa-
ny w niedostatecznym stopniu, przydatność narzędzi wykorzystywanych w sektorze pu-
blicznym i biznesowym jest często niedoceniana i pomijana przez sektor pozarządowy. 
Wykorzystanie podstawowych elementów zarządzania strategicznego takich jak misja, 
wizja i cele organizacji w dłuższym okresie, może przynieść zmiany, które pozwolą 
na wzmocnienie znaczenia i zasięgu podmiotów trzeciego sektora.
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Pytania do rozdziału

1. Czym różni się planowanie strategiczne od strategii?
2. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy misją i wizją organizacji?
3. Czym jest cel ogólny (strategiczny) i cel szczegółowy (operacyjny)?
4. Jakie rodzaje strategii dominują w organizacjach pozarządowych?
5. Wymień dziesięć etapów planowania strategicznego w organizacji pozarządowej 

wg Brysona. Opowiedz jak rozumiesz realizację poszczególnych etapów.

Ćwiczenia

1. Misja i wizja organizacji pozarządowej

Fundacja X istnieje od prawie dwudziestu pięciu lat, podczas których nastąpiło wie-
le przemian. Przemiany te, oprócz systemowych i politycznych, dotyczyły także aspek-
tów społecznych i wolności w zakresie organizowania się. Organizacja X początkowo 
działała pod opieką teatru, jednak w 2008 roku postanowiła, wraz ze zmianą prezesa, 
zmienić swoje dotychczasowe poczynania.

W 2008 roku Fundacja, jako jedna z pierwszych w Polsce, zaangażowała się w pro-
jekt Z oparty na metodzie streetworkingu, czyli pracy i zabawy z dziećmi na ulicach 
miast przy pomocy wózka edukacyjnego. Ważną zmianą, jaka nastąpiła w 2012 roku 
było uzyskanie przez organizację statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co umoż-
liwiło korzystanie z przywilejów prawnopodatkowych, użytkowania nieruchomości 
oraz mechanizmu 1%. Przekształcenie w OPP nałożyło na organizację również nowe 
obowiązki sprawozdawcze, dzięki którym działalność Fundacji stała się transparent-
na i przejrzysta. Fundacja, co roku organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka, na któ-
ry zaprasza wielu artystów oraz wszystkich mieszkańców. Festyn cieszy się sporym 
zainteresowaniem.
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Pracownicy działający w projekcie Z to tak zwani streetworkerzy, którzy wycho-
dzą wraz z wózkiem edukacyjnym na osiedla w celu prowadzenia zajęć rozwijających 
na ulicach i przy placach zabaw. Wielu ze streetworkerów, zwłaszcza tych, którzy do-
piero się szkolą, nie otrzymuje stałego wynagrodzenia. Organizacja X działa w jed-
nej dzielnicy miasta. Zapleczem do działań streetworkerów jest Świetlica, działająca 
również w centrum dzielnicy, w której odbywają się zajęcia dla osób dorosłych ma-
jące na celu walkę z wykluczeniem społecznym, resocjalizujące, tworzące wspólnotę 
mieszkańców. Działania organizacji są pochwalane zarówno przez władze dzielnicy 
jak i miasta. Miasto wspomaga działania organizacji wynajmując nieodpłatnie lokal 
będący Świetlicą. Beneficjenci działań organizacji sami układają i prowadzą zajęcia dla 
innych osób w ramach zajęć rozwijających w świetlicy. Działania na rzecz dzielnicy i jej 
mieszkańców są doceniane przez społeczność lokalną.

Fundacja X boryka się jednak z ciężką sytuacją finansową. Uzyskane granty i do-
tacje są krótkookresowe a przychody z tytułu 1% niewielkie. Nie wszyscy pracownicy 
organizacji otrzymują stałe wynagrodzenie. Fundacja zatrudnia 3 osoby. Większość 
streetworkerów to wolontariusze. Mimo przeszkód organizacja nie poddaje się i utrzy-
muje ciągłość działań, ze względu na to, że posiada zaangażowany zespół pracowników 
i wolontariuszy, a także mieszkańców, którzy wspierają jej działania w różny, pozafi-
nansowy sposób.

Na podstawie dostępnych informacji:
1. Skonstruuj misję organizacji X;
2. Stwórz wizję organizacji X;
3. Odpowiedz na pytanie: jak organizacja może wykorzystać legitymizację spo-

łeczną podczas tworzenia strategii?

2. Cele organizacji pozarządowej

Organizacja Y zajmuje się szerzeniem znajomości literatury wśród dzieci i młodzie-
ży szkolnej (cel ogólny). Organizacja działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Do ob-
szaru gminy należy 13 Zespołów Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w jednym 
budynku), do których uczęszcza łącznie 3 tysiące uczniów. Gminny Ośrodek Kultury, 
jako instytucja wspierająca, chętnie udostępnia organizacji Y swoje sale oraz boisko, 
promując tym samym wszelkie pomysły mające pozytywny wpływ na rozwój dzieci 
i młodzieży.

Na podstawie dostępnych informacji:
1. Przeformułuj cel ogólny organizacji Y oraz stwórz minimum 3 cele szczegółowe 

posiłkując się koncepcją SMART;
2. W kilku zdaniach opisz działania, jakie będzie podejmować organizacja Y dla 

osiągnięcia utworzonych celów.




