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MIGRANCIE, MIGRANTKO!

 Będąc cudzoziemcem lub cudzoziemką i mieszkając w Polsce, wnosisz do społec-

zeństwa pierwiastek swojej własnej kultury. To ogromna wartość! Masz za sobą inne doświadcze-

nia, języki, zwyczaje, sposób myślenia, przeżycia – wszystko to, co opowiadasz i tłumaczysz swoim  

znajomym i przyjaciołom z innych, niż Ty, krajów. Wiesz dobrze, że ma to nie tylko anegdotyczne 

znaczenie. Dla tych, którzy Cię słuchają, to także konkretna wiedza i nowe umiejętności, jakie wiążą 

się ze zrozumieniem nieznanej im kuLtury. Każde Twoje doświadczenie można przekuć w war-

tościową lekcję dla przedstawicieli społeczeństwa, w którym teraz żyjesz.Dlatego oddajemy w Two-

je ręce ten poradnik, który ma zainspirować Cię do publicznej działalności. Wymaga ona pracy, ale 

jest opłacalną inwestycją. Działalność w trzecim sektorze to przede wszystkim możliwość dzielenia  

się swoim doświadczeniem i za jego pomocą – wspierania innych. Na tym przekonaniu opierał się nasz 

projekt – Międzykulturowy Inkubator Organizacji Migranckich – którego uczestnicy, migranci z całego 

świata, postanowili podjąć się stworzenia własnych przedsięwzięć, promujących ich kultury, integrację  

i międzykulturową współpracę. Chcemy pokazać także Tobie, jak można przeprowadzać własne 

inicjatywy w sektorze pozarządowym w Polsce. W publikacji tej znajdziesz  praktyczne porady, 

jak radzić sobie z pracą w grupie międzykulturowej i na co należy wówczas zwrócić szczególną 

uwagę, a także jak dobrze budować zespół oraz jak być jego liderem. Pokażemy Ci, jak przeanal-

izować własne pomysły i przetworzyć je w efektywny projekt, a także, jak najlepiej go potem pro-

mować, by wywołać zainteresowanie. Znajdziesz tu również kilka wskazówek, gdzie i jak ubiegać  

się o źródła finansowania swoich przedsięwzięć, a także jakie aspekty prawne musisz znać koniecznie, żeby 

sformalizować swoją inicjatywę. Na końcu  umieściliśmy nieco przydatnych adresów i linków do innych  

organizacji, które założyli lub prowadzą migranci. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię do podjęcia 

twórczych działań w sektorze pozarządowym! Gdybyś miał/miała jakieś pytania, zapraszamy zawsze do 

kontaktu z naszą Fundacją (ul. Bracka 18/63).

Życzymy powodzenia!

Zespół Fundacji dla Somalii
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1.1
GRUPA

I ZESPÓŁ

 Współpraca w grupie nie jest rzeczą prostą. Zbudowanie  

efektywnego zespołu wymaga czasu, pracy, nauki, tolerancji, akceptacji,  

zrozumienia i podjęcia odrobiny ryzyka. Ludzie będą różnili się doświadczeniem,  

wiekiem, płcią, postawami życiowymi, kompetencjami, kwalifikacjami. Będą różnili  

się charakterami, zasobem słownictwa, stopniem ekspresji emocji. W przy- 

padku grup wielokulturowych będą różnili się także systemem wartości  

i postaw. Mogą pojawić się także różnice językowe, znaczeniowe. Wszystkie  

te różnice stanowią potencjalne zagrożenie dla współpracy, ale mogą budować  

też wartość dodaną, jeśli grupa będzie potrafiła je wykorzystać.

 W literaturze przedmiotu używa się rozróżnienia pomiędzy 

grupą a zespołem. Grupa to co najmniej dwie osoby, przebywające razem,  

pracujące razem, czasami też wykonujące razem pracę. Grupa rozmawia ze sobą, 

żartuje, kłóci się, godzi, spędza razem czas, wykorzystuje go i robi to czasami  

w sposób produktywny. Grupa nie jest jednak zespołem – musi do tego dojrzeć. 

Co w związku z tym charakteryzować będzie zespół? Jakie czynniki są ważne  

dla efektywnej pracy w ramach zespołu?

 Przede wszystkim zespół ma jasno określony cel, dla którego  

działa. Cel ten jest przez wszystkich znany i przez wszystkich akceptowany. 

Członkowie zespołu powinni zdecydować się na współpracę właśnie  

dlatego, że łączy ich wspólny cel, który jest dla wszystkich ważny i naprawdę chcą  

go osiągnąć. 
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1.1

GRUPA
I ZESPÓŁ

 Weźmy pod lupę grupę migrantów mieszkających aktualnie  

w  Polsce. Mogą oni pochodzić z różnych krajów, różnić się charakterem,  

jak również  wiekiem, czy wykształceniem. Może się jednak okazać, że znaleźli  

się w podobnej trudnej dla siebie sytuacji, na co dzień spotykają się z niezro-

zumieniem czy barierami kulturowymi, wykluczeniem społecznym. A zależy  

im przecież, by społeczeństwo kraju, w którym przyszło im żyć, w większym  

stopniu otworzyło się na nich, zrozumiało i zaakceptowało ich problemy.  

Mogą być one związane np. z system obyczajowym, wartościami, stylem życia. 

To dążenie do zacieśnienia więzi z mieszkańcami nowego dla nich kraju może  

stanowić ważny dla wszystkich członków grupy cel, który będzie na tyle ważny, 

że przezwyciężą bariery współpracy grupowej i podejmą wysiłek zbudowania 

efektywnego zespołu.
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1.2
CEL I WSPÓŁ- 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 Cel wprowadziliśmy na początku rozważań o zespole: posiadanie 

celu jest kluczowe dla dobrej współpracy w zespole. Gdy nie posiada się wspól-

nego celu, nie da się zbudować skutecznego zespołu. Jaki jest w związku  

z tym kolejny krok? Działanie! Współpraca w ramach grupy często ogranicza  

się do wymiany informacji, rozmowy, komunikacji pomiędzy ludźmi znającymi 

się mniej lub bardziej. Czasami podejmują oni wspólne działania, ale mają one 

zazwyczaj charakter przypadkowy i krótkotrwały.

 Z drugiej strony zespół podejmuje działania bardziej zorganizowane, 

przemyślane, kolektywne, które służą realizacji kolejnych wyzwań, ważnych za-

dań. Zespół istnieje po to, żeby działać, a jego członkowie muszą zdawać sobie  

z tego sprawę. Członkowie zespołu wspólnie planują kolejne działania, wiedząc, 

że podejmowany wysiłek przybliża ich do osiągnięcia założonego wcześniej celu. 

Działania te muszą być przemyślane, dobrze zorganizowane i każdy członek 

zespołu aktywnie powinien przyczyniać się do wykonania zadania. Kluczem  

do sukcesu zespołu jest w tym wypadku współpraca, aktywność i współ- 

odpowiedzialność. 

 Ten ostatni element jest dość istotny. Jeśli ktoś pracuje sam  

dla siebie, nawet będąc członkiem grupy, najczęściej bierze odpowie- 

dzialność sam za siebie i nie identyfikuje się z innymi osobami w grupie. Zespół 

jednak wykształca coś, co moglibyśmy nazwać odpowiedzialnością zbiorową  

lub poczuciem współodpowiedzialności za zespół.
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1.2
CEL I WSPÓŁ- 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Zespół charakteryzuje synergia, lub, jak określa to np. Henry Jenkins, 

konwergencja. Co to oznacza? Że budowanie zespołu nie powinno być uznawane 

za cel sam w sobie, że budowanie zespołu na siłę nie ma sensu, a wartość zespołu 

osiągamy dopiero wtedy, gdy powstanie coś, co bez tej współpracy nie byłoby 

możliwe do osiągnięcia. Czasami twierdzenia te obrazuje się za pomocą para-

doksalnego matematycznego równania: 1 + 1 = 3. Oznacza to, współpraca dwóch 

lub więcej osób nie powinna być prostą sumą działań poszczególnych osób.  

Jeśli jakieś zadanie możemy bezproblemowo wykonać samodzielnie,  

to zróbmy to samodzielnie. Jeśli nie widzimy potrzeby budowania zespołu,  

by zrealizować jakieś proste działanie, to być może nie ma sensu tracić sił  

i czasu na budowanie tego zespołu.

Sens tworzenia zespołów pojawia się dopiero wtedy, gdy nie jesteśmy  

w stanie wykonać jakiegoś działania samodzielnie, albo wtedy, gdy zauważymy,  

że dzięki współpracy kilku osób możemy stworzyć projekt, który nigdy nie  

powstałby wysiłkiem jednej osoby. Zespół ma sens, gdy umożliwi wygenerowanie 

niesamowitych pomysłów, będących wynikiem zderzenia ze sobą sumy różnych 

doświadczeń, nurtów kulturowych, pojęć i znaczeń, będących największym  

bogactwem zespołów wielokulturowych. Wysiłek włożony w budowanie zespołu 

wtedy coś znaczy, jeśli przyczyni się do wygenerowania tzw. wartości dodanej, 

czyli wypracowania rezultatów, które bez stworzenia tego zespołu nigdy  

nie miałyby szansy, żeby zaistnieć.
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1.3
PO CO NAM ZESPÓŁ? 

JAKIE CECHY MA
SKUTECZNY ZESPÓŁ?

 Możemy łatwo wyobrazić sobie grupę osób przy stole, tworzących 

wspólnie wizję festynu wielokulturowego w Warszawie. Pierwsza osoba dzieli 

się pomysłem, zapisuje go na kartce i kładzie na środku stołu. Siedzący koło 

niej młody mężczyzna w niemal tym samym momencie postanawia na drugiej 

kartce podzielić się swoim pomysłem. Obok niego siedzi trochę starsza kobieta, 

przez chwilę zastanawia się, czy swój pomysł zapisać na kartce. Czuje się jednak 

bezpiecznie wśród tych ludzi. Wie, że nawet jeśli napisze coś głupiego lub nie-

realnego do zrealizowania, to nie zostanie z tego powodu wyśmiana. Wie też,

że osoby w tym zespole wspierają się nawzajem i przez to czuje się bezpiecznie. 

Zapisuje swój pomysł na kartce i kładzie go na środku stołu. Naprzeciwko niej 

siedzi jej młodsza koleżanka, która, widząc rozłożone na stole kartki, wpada  

na całkiem nowy pomysł, ale jeszcze nie wie, czy to się może udać. Postana-

wia zaryzykować: zapisuje ten pomysł na kartce i kładzie ją na środku stołu. 

Po kilkunastu minutach stół jest zapełniony pomysłami: niektóre z tych po-

mysłów członkowie zespołu przynieśli z sobą, inne narodziły się w trakcie 

burzy mózgów. Jedne pomysły inspirowały drugie – łączyły się wzajemnie  

i buzowały, wzmacniane grupową kreatywnością. Wygenerowano pomysły,  

do których trudno byłoby dojść samodzielnie lub wymagałoby to dużo większe-

go nakładu pracy. Chwilę później zespół ustala ostateczne ramy przedsięwzięcia  

i przystępuje do realizacji projektu. Taki zespół ma sens. 
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1.3

PO CO NAM
ZESPÓŁ?

 Jakie cechy skutecznego zespołu możemy wyodrębnić na podsta- 

wie powyższego przykładu? Najważniejsza jest oczywiście chęć współpracy  

w celu osiągnięcia określonego celu. Ale pojawiają się także zaufanie, pozy- 

tywne relacje pomiędzy poszczególnymi osobami, otwartość i bezpie- 

czeństwo, które powinni odczuwać członkowie zespołu. Zespół musi być  

nastawiony na działanie, osiąganie konkretnych rezultatów i budowanie czegoś  

wartościowego. Wielokulturowość w tym kontekście jest niezwykle wartościowa,  

bo umożliwia połączenie ze sobą umysłów o czasami bardzo różnym systemie 

wartości, pojęć i postaw. Pozwala osiągnąć kreatywność na najwyższym pozio-

mie. Choć należy także mieć świadomość pewnych zagrożeń, które ze sobą niesie.
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 1.4
UWAGA NA

RÓŻNICE 
KULTUROWE!

 Zagrożenia te związane są przede wszystkim z różnym postrze-

ganiem rzeczywistości przez przedstawicieli różnych kultur. Każda kultura  

inaczej nadaje znaczenie otaczającej nas rzeczywistości. Kultura wskazuje  

na to, co jest dobre, a co złe. Kultura wyznacza tryb dnia, dietę i poczucie czasu.  

Kultura pomaga też zrozumieć świat wokół nas. Żyjemy otoczeni przez  

tajemnicze symbole, tajemnicze gesty, tajemnicze zachowania. Wszystko 

dookoła nas jest tajemncą: jako dzieci wzrastamy w swoich kulturach i odkry- 

wamy po kolei te tajemnice, postrzgając je przez pryzmat naszych kultur.  

Kultury jednak się różnią od siebie i odkrywają nam świat dookoła na szereg  

różnych sposobów. Każdy z tych sposób jest właściwy, ale inny. Wymaga  

zrozumienia i zaakceptowania fakt, że żaden ze sposobów nie daje się tak  

do końca poznać. Jednym z bardziej znanych współczesnych ba-

daczy kultury jest Holender Geert Hofstede, który do kulturo- 

znawstwa wprowadził pojęcie wymiaru kultury. Swoje badania  

Hofstede przeprowadził na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku 

wśród pracowników korporacji IBM zatrudnionych w kilkudziesięciu  

krajach. Udało mu się wykazać, jak bardzo wzorce myślenia, odczuwania  

i zachowania różnią się od siebie w różnych kulturach.

 Hofstede zidentyfikował i opisał następujące wymiary kultury:

Dystans władzy (Power Distance Index – PDI) – określa relacje między 

przełożonymi a podwładnymi oraz między władzą a obywatelem.  

Określa również stopień akceptacji dla nierówności społecznych, skłonność  
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1.4

przełożonych do konsultacji z podwładnymi, czyli stopień autorytarnoś-

ci władzy, oraz oczekiwany stopień posłuszeństwa wobec rodziców, prze- 

łożonych i władzy.

Kolektywizm i indywidualizm (Individualism – IDV) – wyznacza pro- 

porcje między znaczeniem nadawanym jednostce, a znaczeniem na- 

dawanym większej grupie. Grupa w kulturze kolektywistycznej popiera swoich 

członków, a w zamian za to oni pozostają lojalni wobec grupy. W nielicznych  

społe-czeństwach indywidualistycznych pozycję jednostki wyznaczają jej własne 

pozytywne cechy, a od ludzi oczekuje się niezależności i samodzielności. 

Kobiecość i męskość (Masculinity – MAS) – ten szczególny wymiar wskazuje  

na zróżnicowanie ról poszczególnych płci. W kulturach kobiecych zacho- 

wania obu płci są podobne i zbliżają się do bieguna kobiecego, podczas gdy w kul-

turach męskich jest większe zróżnicowanie między rolami przypisywanymi płciom. 

Unikanie niepewności (Uncertainty Avoidance Index – UAI) – jest to stopień 

zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytuacji 

nowych, nieznanych, lub niepewnych. 

W niektórych późniejszych badaniach (prowadzonych m. in. przez Michae-

la Bonda) pojawił się także wymiar orientacji długoterminowej (Long Term  

Orientation – LTO). W wymiarze tym chodzi przede wszystkim o roz- 

różnienie między długoterminowym i krótkoterminowym nastawieniem  

w życiu. Orientacja długoterminowa skupia się na przyszłości, a krótko- 

terminowa na teraźniejszości i przeszłości.

UWAGA NA
RÓŻNICE 

KULTUROWE!
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1.5
JAK TO

DZIAŁA?

 Wymiary te mają istotny wpływ na kształtowanie się relacji  

w grupie. Osoby wychowane w kulturach o silnym dystansie władzy będą dążyły  

do jak największej hierarchizacji pozycji w zespole, nadania określonych ról 

i pozycji. Jeśli w zespole dominować będą przedstawiciele kultur kole- 

ktwistycznych, będzie można prawdopodobnie zaobserwować tendenję  

do zrównania pozycji władzy w zespole. Decyzje mogą być podejmowane 

wówczas bardziej demokratycznie, z większa uwagą opierać się będzie  

można na zdaniu wszystkich członków zespołu. Wymiar dystansu władzy  

w tym znaczeniu wiąże się bardzo silnie z wymiarem indywidualizmu i kolektywizmu. 

 Kwestia wymiaru męskiego i kobiecego może przekładać się na po- 

dział zadań z uwzględnieniem utrwalonych społecznie ról męskich  

i żeńskich. Przypisane role w kulturach zorientowanych na silnie wyodrębnioną 

rolę kobiet i mężczyzn mogą być trudne do zrozumienia i zaakceptowania przez  

np. wiele kultur europejskich.

 Kwestia orientacji długoterminowej i krótkoterminowej oraz wy- 

miar unikania niepewności może mieć również wpływ na to, w jaki sposób  

w ramach zespołu podejmowane będą działania. Jak daleko sięgać mają plany  

i strategie oraz jak duży nacisk położony zostanie na faktyczne działanie. Pozwala  

to stwierdzić także, kiedy będzie można przystąpić do realizacji projektów,  

jak również odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie proporcja między planowa- 

niem i wdrażaniem.
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1.5
JAK TO

DZIAŁA?

 Jak łatwo sobie wyobrazić, dystans między tymi wymiarami  

kultur może być bardzo silnym podłożem do nieporozumień. By przekroczyć  

tę barierę, dobrze jest poznać siebie nawzajem, zrozumieć odmienne zacho- 

wania, szukać przestrzeni do porozumienia i kompromisów ale przede  

wszystkim trzeba unikać zjawisk, które w psychologii określa się jako  

podstawowy błąd atrybucji. Oznacza to, że mamy naturalną tendencję  

do uzewnętrzniania przyczyn w sobie a uwewnętrzniania ich u innych.
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1.6
CO TO OZNACZA

W PRAKTYCE?

 Jeśli potkniemy się na nierównym chodniku, często jesteśmy skłonni 

uznać, że potknęliśmy się, bo chodnik był krzywy i nie było w tym naszej winy. 

Z drugiej strony, jeśli zobaczymy po drugiej stronie ulicy kogoś, kto się potknął, 

jest bardzo prawdopodobne, że uznamy go za ciamajdę, widząc winę przede 

wszystkim w osobie, a mniej w jej otoczeniu. Musimy pamiętać, by nie oceniać 

w ten sposób innych, nie przypisywać innym winy lub złej woli automatycznie, 

bo być może tej złej woli tam nie ma, a jest tylko działanie w jak najlepszej  

wierze, ale według innych, niż nasze własne, standardów.
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1.7
WYJŚĆ POZA

RÓŻNICE 
KULTUROWE!

 Niestety, wyjście ponad różnice kulturowe nie jest jednak  

takie proste. W sposób bardzo konkretny mogą tego doświadczyć  

np. uczestnicy znanej gry szkoleniowej Barnga. W grze tej uczestnicy  

grają w prostą grę karcianą w małych grupach. W pewnym momencie  

uczestnicy wymieniają się między grupami – wtedy pojawiają się konflikty.  

Okazuje się, że zasady gry, których uczestnicy nauczyli się w swoich  

pierwszych grupach, nieznacznie się między sobą różniły. Różnice te były  

jednak na tyle nieznaczne, że nie od razu mogli się zorientować. Wszyscy  

długo myślą, że grają według tych samych zasad, ale w rzeczywistości tak  

nie jest. W tej symulacji uczestnicy mają doświadczyć, że pomimo bardzo  

wielu podobieństw, osoby z różnych kultur postrzegają rzeczywistość w trochę 

odmienny sposób. Uczestnicy muszą zrozumieć, że funkcjonowanie w zespole 

międzykulturowym wymaga zidentyfikowania i zrozumienia tych różnic.  

Zasady gry są podobne, łatwo więc uwierzyć, że gramy w tę samą grę,  

ale po chwili okazuje się, że ktoś robi coś trochę inaczej, stara się narzucić swoją  

rację i interpretację. Ponieważ myślimy, że gra jest ta sama, uznajemy,  

że nasz przeciwnik albo nie zna zasad i jest „głupi”, albo oszukuje. Tak wygląda  

mechanizm powstawania międzykulturowych konfliktów.

 Dość łatwo jest zidentyfikować wyraźne różnice kulturowe takie jak 

kwestie ubioru, sposobu przywitań czy zachowania przy stole. Ale to jedynie 

wierzchołek góry lodowej, którą jest kultura.
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WYJŚĆ POZA
RÓŻNICE 

KULTUROWE!

 Zdecydowana większość rzeczy kryje się pod powierzchnią,  

jest trudna do zaobserwowania i nazwania, a przede wszystkim – trudna  

do opisania nawet dla przedstawicieli danej kultury. Jeśli przyjrzymy się  

członkom zespołu, natychmiast zobaczymy wszystkie wyraźne przeszkody 

wynikające z zauważalnych różnic kulturowych. Będziemy świadomi ich istnie-

nia i z łatwością unikniemy kolizji. Ale mogą pojawić się małe bariery, trudne 

do dostrzeżenia na pierwszy rzut oka. Jeśli nie będziemy wystarczająco uważni 

i wrażliwi na subtelne różnice kulturowe, szczególnie te wpływające na ogląd 

świata, łatwo popełnić błąd. Najłatwiej więc potknąć się o te najmniejsze  

i najbardziej niewinne, z pozoru niezauważalne różnice. 

 Jeśli więc mielibyśmy podsumować warunki zbudowania dobrego 

zespołu wielokulturowego, wyłania się najważniejszy czynnik gwarantujący 

udaną współpracę w środowisku międzykulturowym – OTWARTOŚĆ.

1.7
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2

PRZYGOTOWANIE: Bartosz Kosiński

JAK SKUTECZNIE 
KOMUNIKOWAĆ SIĘ 

W ŚRODOWISKU
WIELOKULTUROWYM
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2.1

1. Podchodź z szacunkiem do różnorodności kulturowej. W środo- 

wisku międzykulturowym jedną z kluczowych kwestii jest okazanie szacunku  

dla członków grupy ich kultury oraz wyznania.

2. Zbierz podstawowe informacje na temat krajów pochodzenia twoich 

współpracowników. Obecnie mamy szeroki dostęp do obszernych zasobów 

wiedzy z różnych dziedzin. Poszukaj informacji w Internecie na temat kultu-

ry oraz wyznania poszczególnych krajów, z których pochodzą twoi współ- 

pracownicy. 

3. Zorganizuj spotkanie kulturoznawcze. Poproś członków grupy,  

by przygotowali krótką prezentację na temat swojej kultury. Przyczyni się to  

do poszerzenia wiedzy, a w efekcie do poprawy komunikacji i uniknięcia  

konfliktów.

4. Postaw na gry integracyjne. Pozwolą one poznać lepiej zachowania  

poszczególnych członków grupy, ich sposób bycia oraz zwyczaje. Przyczyni  

się to do poprawy komunikacji wewnątrz grupy, poprawi atmosferę podczas 

pracy oraz pomoże w procesach rozdzielania obowiązków.

5.  Nie zakładaj podobieństwa. Ludzie mają skłonności do zakładania  

z góry, iż wszyscy rozmówcy są jednakowi i będą posługiwać się tym samym 

kodem kulturowym. Komunikacja natomiast jest wytworem kultury i jej 

reguły różnią się w zależności od kręgu kulturowego.

10
PRAKTYCZNYCH

PORAD
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2.1

6.  Język to podstawa. Najistotniejszym elementem jest to, aby wszystkie  

strony posługiwały się biegle w języku zrozumiałym dla każdej z osób biorącej 

udział w rozmowie oraz w taki sam sposób interpretowały wypowiedzi. 

Zadbaj o dodatkowe szkolenia lub kursy dla osób posiadających trudności  

w komunikacji w obcym języku.

7. Pamiętaj o komunikacji niewerbalnej. Stanowi ona zdecydowaną 

większość przekazu, a gesty, mimika i inne elementy różnią się w zależności  

od kultury. Zbierz informację na ten temat.

8. Stereotypy i uprzedzenia. Nie kieruj się stereotypami i uprzedzeniami,  

które uogólniają wyobrażenia na temat cech psychicznych i fizycznych ludzi  

z innego kraju.

9.  Podnoś swoje kwalifikacje z zakresu komunikacji międzykulturowej.  

Bierz udział w szkoleniach, kursach, warsztatach lub zapoznaj się ze specja- 

listyczną literaturą z zakresu komunikacji w środowisku międzykulturowym.

10. Kontroluj poziom komunikacji w grupie. Organizuj indywidualne 

spotkania z członkami grupy w celu ustalenia poziomu komunikacji w gru- 

pie, określe-nia ewentualnych konfliktów lub nieporozumień. Następnie wpro-

wadź działania naprawcze. 

10
PRAKTYCZNYCH

PORAD
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2.1
POZYTYWNE

WZMOCNIENIA
W KOMUNIKACJI

 Skutecznie wpływać na zachowanie ludzi możemy poprzez  

odpowiednią motywację. Istnieją różne techniki motywowania, ale jedną z naj- 

skuteczniejszych są tzw. pozytywne wzmocnienia. 

Wyróżniamy cztery rodzaje pozytywnych wzmocnień:

Pochwała – wyraz doceniania oraz równoczesne zachęcenie do pożądanej 

zmiany zachowania. Osoba motywowana za pomocą pochwały będzie  

powtarzała dane zachowania.

Wymiana – umowna relacja, która opiera się na obietnicy spełnienia  

konkretnego życzenia jako rekompensaty za pożądane zachowanie.

Nagrody – jedno z najskuteczniejszych wzmocnień. Nagroda jest przyznawa-

na jako wyraz uznania za pożądane zachowanie.

Werbalne i niewerbalne uznanie – bezpośredni komunikat wyrażający 

docenienie i zadowolenie z wykonanej pracy lub z określonego zachowania  

(uścisk dłoni, poklepanie po ramieniu, uśmiech itp.) wprowadzających  

niekorzystne konsekwencje w życiu.
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 Jeśli pozytywne wzmocnienia nie są skuteczne, możemy zastoso-

wać negatywne konsekwencje. Powinny być one stosowane w ostateczności, 

ponieważ mogą wywoływać złość i rozżalenie u osoby, do której są kierowane. 

WYRÓŻNIAMY TRZY RODZAJE NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI:

Zaprzestanie nagradzania danej osoby za niepożądane zachowania,

Zadbanie o działania asekuracyjne w sytuacji niechęci do wykonania 

pożądanych zmian,

Określenie naturalnych konsekwencji zachowań niepożądanych  

lub wprowadzających niekorzystne konsekwencje w życiu.

2.2
POZYTYWNE

WZMOCNIENIA
W KOMUNIKACJI
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 RADY DLA PROWADZĄCEGO/PROWADZĄCEJ SPOTKANIE:

 Ustal zasady i odwołuj się do nich.

 Słuchaj uważnie wypowiedzi i pamiętaj, by co jakiś czas zrobić  

 podsumowanie.

 Okazuj entuzjazm poprzez przechwytywanie pomysłów uczestników.

 Zwracaj uwagę na wypowiedzi i emocje uczestników spotkania.

 Uprzejmie przerywaj osobom, które mówią nie na temat.

 Zachęcaj do wypowiedzi osoby ciche oraz nieśmiałe.

 Pytaj o zdanie uczestników spotkania.

2.3
ZASADY

PROWADZENIA
SPOTKAŃ

?
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 RADY DLA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI SPOTKANIA:

 Nie bój się przedstawiać swoich propozycji lub punktu widzenia.

  Nie przerywaj mówiącym.

 Szczerze wyrażaj swoje emocje, nie atakując przy tym innych. 

 Rozwijaj pomysły zgłoszone przez inne osoby.

 Wspieraj osobę prowadzącą spotkanie.

 Słuchaj uważnie opinii i wypowiedzi innych.

 

2.3
ZASADY

PROWADZENIA
SPOTKAŃ
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 PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW NIEWŁAŚCIWEGO 
ZACHOWANIA W GRUPIE:

 

2.3
ZASADY

PROWADZENIA
SPOTKAŃ

PROBLEM ROZWIĄZANIE
OPIS 

PROBLEMU

GŁOŚNE USTA

PRZERYWACZ

SZEPTACZ

SPÓŹNIALSKI

NIEŚMIAŁY

NIEWIERNY TOMASZ

NAPASTNIK

WSZYSTKOWIEDZĄCY

PLOTKARZ

mówi dużo i głośno, dominuje

niecierpliwy, przerywa innym

przychodzi później, 
wychodzi wcześniej

siedzi na uboczu, 
nie odzywa się

stale odrzuca  
i podważa pomysły innych

atakuje i oskarża

mówi nie na temat lub wraca 
do spraw omówionych

atakuje i oskarża uważa swoje po-
mysły za najlepsze, wykorzystuje 

wiek albo status jako przewagę

rozmawia na boku

Odwołaj się do zasady równego udziału  
wszystkich osób, poproś o zapisywanie  
pomysłów na kartce.

W danym momencie mówi tylko osoba trzy- 
mająca jakiś przedmiot (pałeczkę, ołówek).  
Jeżeli to nie będzie skutkować, wyraź swoje emocje.

Przypomnij zasady, poczekaj aż rozmawiający 
umilkną.

Nie czekaj, tylko rozpocznij spotkanie od przy-
jemnych ćwiczeń, nie zwracaj na niego uwagi.

Okaż zainteresowanie, zapytaj o zdanie, pochwal 
 i udzielaj wsparcia.

Ustal z grupą zasadę, że przez pewien czas  
nie oceniamy swych myśli i pomysłów. Pytaj.

Przypomnij temat dyskusji i jej reguły, staraj  
się łagodzić napięcia.

Wyraź uznanie dla ekspertyzy, przypomnij,  
jak ważne jest zdanie grupy i przedstaw swój  
punkt widzenia.

Przypomnij temat dyskusji, zaproponuj rozmowę  
o innych kwestiach, zapytaj, czy chce uzupełnić 
dany temat.
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3
KOMPETENCJE 

LIDERSKIE 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

SPOŁECZNA

 Nasza działalność jako liderów i liderek często polega na współpracy  

z ludźmi, społecznościami, organizacjami i instytucjami w trudnym dla nich 

czasie, nierzadko w kryzysie. Wymaga to od nas rozumienia ludzkich reakcji  

i sposobów radzenia sobie z trudnościami oraz akceptowania i wykorzysty- 

wania potencjału zarówno tej, jak i szerzej rozumianej różnorodności. W pracy  

na styku kultur szczególnie ważna jest komunikacja międzykulturowa  

i roz-wijanie swoich kompetencji w tym zakresie. 

 Przywództwo jest naturalną odpowiedzią na potrzebę zmian. 

Wypływa z sytuacji, w której dana społeczność, organizacja czy kraj się znalazły.  

Jednak liderami i liderkami są zawsze ludzie, poszczególne osoby lub społeczno- 

ści, którzy stoją przed wyzwaniem wzmacniania, aktywizowania i inspirowania 

innych, a przede wszystkim – wzięcia odpowiedzialności za wspólną przyszłość. 

Dlatego tak ważny dla nas, liderek i liderów, jest własny rozwój, kreatyw- 

ność, poznawanie nowych narzędzi pracy oraz możliwych sposobów patrzenia  

na zmianę.

 Poniżej znajduje się lista linków uzupełniających treści tego po-

radnika oraz prezentujących tematy, którym poświęcone były spotkania  

warsztatowe prowadzone w ramach projektu. Dzięki temu również osoby, 

które nie uczestniczyły w warsztatach, mają szansę na zapoznanie się z nimi  
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i czerpanie inspiracji do swojej działalności liderskiej. Dostęp do wszystkich 

materiałów jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną dostępność materiałów 

w języku polskim podane linki odnoszą się do materiałów w języku angielskim. 

Zostały podzielone na poszczególne tematy:

1. Aprreciative Inquiry – Doceniająca Dociekliwość lub Metoda Doceniająca –  

podejście wpierające wprowadzanie zrównoważonych i trwałych zmian  

społecznych.

2. Różnice międzykulturowe w komunikacji oraz stylach liderskich.

3. Myślenie systemowe.

4. Narzędzia własnego rozwoju.

PRZYGOTOWANIE: Ewa Kownacka

  

3
KOMPETENCJE 

LIDERSKIE 
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

SPOŁECZNA
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3.1

APPRECIATIVE
INQUIRY

 Appreciative Inquiry – „metoda doceniająca” albo „doceniająca  

dociekliwość” to metoda wprowadzania zmian w organizacjach i społecznościach  

w oparciu o ich zasoby oraz możliwości. Metoda posiada 2 cele, 8 założeń  

oraz 4 kroki wspierające proces planowania, inicjowania i realizacji zmiany.  

Stosowanie jej nie tylko wspiera planowanie strategiczne, lecz także, dzięki  

skupieniu się na zasobach i możliwościach, przywraca nadzieję i wzmacnia,  

co dawać ma siłę i motywację do działania. 

PODSTAWY:

 A. Publikacje:

 Krótkie wprowadzenie teoretyczne: czym jest AI?

 http://bitly.pl/245849
 http://bitly.pl/576273

 Krótkie wprowadzenie do AI w kontekście zmiany społecznej:

 http://bitly.pl/528555

 „Korzystając z rzeki pozytywnych możliwości”, Herb Stevenson  
 –  krótka i przejrzysta prezentacja metody AI i jej narzędzi:

 http://bitly.pl/634775
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3.1

APPRECIATIVE
INQUIRY

 Appreciative Inquiry: korzystanie z siły pytań, Kansas Coalition Against  

 Sexual and Domestic Violence – przejrzysty przewodnik poświęcony sile 

 pytań, ich celom, sposobom ich stawiania i formułowania:

 http://bitly.pl/722539

 B. Materiały wideo

 Krótka animacja pokazująca różnice pomiędzy podejściem skoncentro- 

 wanym na rozwiązywaniu problemów i Doceniającą Dociekliwością:

 http://bitly.pl/292686 

 Profesor John Hayes w 4 minuty wyjaśnia termin Doceniająca  

 Dociekliwość oraz omawia na przykładach jej możliwe zastosowania:

 http://bitly.pl/262349

 Opis AI jako alternatywy dla podejścia skoncentrowanego na rozwiązywaniu 

 problemów. 

 http://bitly.pl/337578

 Inspirujący przykład z Indii zastosowania AI jako metody pracy  

 ze społecznością lokalną oraz transformacji organizacji

 http://bitly.pl/368579
 http://bitly.pl/629826
 http://bitly.pl/775468
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 Przykład zastosowania metody AI w projekcie Każde dziecko  

 przemawia (Every Child A Talker) 

 http://bitly.pl/579959
 Wykorzystanie metody AI w planowaniu projektu i działań opartych  

 o zasoby, autorstwa Small Grants Program Indonesia

 http://bitly.pl/243835

 MATERIAŁY ZAAWANSOWANE:

 A. Artykuły:

 „Pięć Teorii Wbudowanych w AI” Gervase R. Bushe

 http://bitly.pl/277476
 “Czym jest Appreciative Inquiry?” Lindy Joy Mitchell

 http://bitly.pl/342879
 “Appreciative Inquiry nie dotyczy (tylko) pozytywów” Gervase R. Bushe 

 http://bitly.pl/349248
 Locating the Energy for Change: An Introduction to Appreciative  

 Inquiry by Charles Elliott (e-książka)

 http://bitly.pl/743486

APPRECIATIVE
INQUIRY

3.1
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 B. Materiały wideo:

 Wykład Diana Whitney poświęcony Appreciative Inquiry

 Part 1: http://vimeo.com/21962356 
 Part 2: http://vimeo.com/21962767

 C. Więcej materiałów można znaleźć tutaj:
 http://appreciativeinquiry.case.edu

APPRECIATIVE
INQUIRY

3.1
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 Mieszkanie za granicą wymaga zrozumienia i poznania nowej  

kultury, która często jest bardzo odmienna od naszej ojczystej. Liderki i liderzy  

spo-łeczności migranckich stoją przed dodatkowym wyzwaniem - ułatwieniem  

porozumienia pomiędzy społecznościami i otwarcia się każdej z kultur  

na kulturę odmienną. Pomagają w tym wiedza i kompetencje między- 

kulturowe, którym poświęcone są poniższe linki:

 PODSTAWY:

 A. Publikacje:

 Wybór krótkich artykułów wprowadzających podstawy komunikacji  

 międzykulturowej

 http://bitly.pl/792946
 10 rad dla liderek i liderów międzykulturowych

 http://bitly.pl/733495
 Zestawienie podstawowych informacji o kulturach poszczególnych  

 krajów i regionów

 http://bitly.pl/883438
 http://bitly.pl/543444

RÓŻNICE MIĘDZYKULTU-
ROWEW KOMUNIKACJI 

ORAZ STYLACH
LIDERSKICH

3.2
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 Zbiór informacji o różnicach kulturowych w komunikacji  

 niewerbalnej i znaczeniu gestów

 Azja i Pacyfik - http://bitly.pl/944364
 Europa - http://bitly.pl/554833
 Bliski Wschód i Afryka - http://bitly.pl/778472
 Ameryka Północna - http://bitly.pl/768255
 Ameryka Południowa - http://bitly.pl/986866

 B. Materiały wideo:
 Wykład TEDx w kompleksowy sposób omawiający wyzwania  

 w komunikacji międzykulturowej, życiu zagranica i pracy w między- 

 narodowym zespole. 

 http://bitly.pl/966348

MATERIAŁY ZAAWANSOWANE:

 Koncepcje wymiarów kultury:
Projekt GLOBE – 9 wymiarów kultury badanych w kontekście globalnego  

przywództwa i zachowań organizacyjnych. W badaniach wzięło udział ponad  

17 000 osób z 62 krajów.

RÓŻNICE MIĘDZYKULTU-
ROWEW KOMUNIKACJI 

ORAZ STYLACH
LIDERSKICH
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 Wprowadzenie teoretyczne oraz wyniki badań:

 http://bitly.pl/644762
 http://bitly.pl/478896
 http://bitly.pl/972267
 http://bitly.pl/426557
 http://bitly.pl/283928

 7 wymiarów kultury Fonsa Trompenaarsa - wykład TEDx Fonsa 

 Trompenaarsa poświęcony nieporozumieniom międzykulturowym   

 oraz tym jak różnorodność kulturowa może być cennym zasobem  

 dla organizacji i dla świata

 http://bitly.pl/573433

 5 wymiarów kultury Geerta Hofstede

 http://bitly.pl/636223

 Porównanie 3 koncepcji wymiarów kultury:

 http://bitly.pl/488738

RÓŻNICE MIĘDZYKULTU-
ROWEW KOMUNIKACJI 

ORAZ STYLACH
LIDERSKICH
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 Wszyscy i wszystkie jesteśmy częścią jakichś systemów. Tworzymy  

społeczności, rodziny, organizacje, grupy zainteresowań. Myślenie systemowe 

ułatwia zrozumienie złożoności świata (nie tylko społecznego, ale również  

fizycznego, przyrodniczego czy ekonomicznego) i podejmowanie  

strategicznych decyzji. Poniższe linki prezentują podstawy podejścia systemo- 

wego oraz jego możliwe zastosowania w pracy liderki i lidera społeczności. 

 Materiał wideo pokazujący ryzyka płynące z planowania i wdrażania  

 inicjatyw społecznych bez wykorzystania myślenia systemowego

 http://bitly.pl/895487

 Symulacja zmiany systemowej – zbliżona do ćwiczenia wykonywanego  

 na warsztatach. 

 http://bitly.pl/366336

 Wykład TEDx talk poświęcony myśleniu systemowemu, przed- 

 siębiorczości społecznej, oraz innowacjom

 http://bitly.pl/286322

 Strona www oraz kanał youtube poświęcone zrównoważonemu  

 rozwojowi, samowystarczalności i myśleniu systemowemu 

 http://bitly.pl/755377
 http://bitly.pl/755377

MYŚLENIE
SYSTEMOWE

3.3
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 Dużo ciekawych materiałów w szczególności poświęconych  

 komunikacji międzykulturowej jest w zakładce “career skills” 

 http://www.mindtools.com 
 https://www.boundless.com/management

 Lead Simply™ - inspirująca animacja pokazująca jak łatwo być  

 skuteczną liderką lub skutecznym liderem

 http://bitly.pl/648338

MATERIAŁY
WSPIERAJĄCE

WŁASNY ROZWÓJ

3.3
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Nasze nastawienie na początku  

trudnego zadania bardziej niż cokolwiek 

innego decyduje o jego powodzeniu.

         William James

PRZYGOTOWANIE: Nina Mocior

  

DZIAŁAMY! 
JAK STWORZYĆ 
I ZREALIZOWAĆ

WŁASNY PROJEKT?

“ 

4
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PRACA W ZESPOLE
I NASZA

WSPÓLNA SIŁA

 Bardzo często organizacje i grupy nieformalne  nie doce- 

niają swoich umiejętności do „zarządzania projektami”. Dla wielu jednak jest 

to bardzo poważna praca, niemal zawód. Projekty kojarzą się z dużymi gran- 

tami i donorami dającymi dużo pieniędzy, dużymi organizacjami. Ale to nie jest 

do końca prawda – bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ustruktu-

ryzowane i zaplanowane działania, mające swój początek i koniec, to projekty.  

W naszym codziennym życiu realizujemy różne projekty, które mają swój cel i drogę  

do jego osiągnięcia. 

 Praca organizacji pozarządowych (NGO) polega na realizacji  

projektów – mniejszych lub większych przedsięwzięć, finansowanych przez kogoś  

lub nawet takich niewymagających nakładów finansowych. Najlepszą radą dla orga-

nizacji, zwłaszcza tych początkujących lub mniejszych, jest to, żeby być aktywnym  

i różnicować swoje działania, profesjonalizując się i pozostając akty-

wnym, znanym i atrakcyjnym dla odbiorców działań. Podstawą jest mobili- 

zacja zasobów, jakie mamy w zasięgu ręki, aby rozwijać się i powiększać. Potem  

nadejdzie czas na formalne projekty i granty.

 Co ważne, musimy pamiętać, że organizacje pozarządowe posiadają 

specyficzne cechy, które wpływają na ich działanie – swoje cele i warunki uznania  

za organizację non-profit (więcej w części o uwarunkowaniach prawnych). Organi- 

zacje, nieważne jakiego typu, są stworzone przez ludzi wierzących w to samo, mających  

tę samą wizję zmian i możliwości działania. Są to osoby, które się znają i znają swoje 

umiejętności oraz potencjał. Wiedzą, że razem mogą zrobić więcej.

4.1
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PRACA W ZESPOLE
I NASZA

WSPÓLNA SIŁA

ORGANIZACJA
=

CZŁONKOWIE 
JAKO JEDNOSTKI

+
SYNERGIA

ICH DZIAŁANIA 
RAZEM

Kapitał ludzki – członkowie  
i partnerzy oraz ich  

umiejętności, kontakty,  
zaangażowanie i energia

Kapitał finansowy – środki 
finansowe i możliwości ich 

generowania

Kapitał społeczny – relacje  
i interakcje, współpraca  

w ramach wcześniejszych 
działań

Kapitał fizyczny – przestrzeń 
i zasoby fizyczne

4.1
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PRACA W ZESPOLE
I NASZA

WSPÓLNA SIŁA

 Większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak wielką wagę mają zasoby  

organizacji – bardzo trudno je zmierzyć i do końca zidentyfikować, bardzo często 

podlegają one synergii w trakcie działania razem. Nasze główne wartości to:

WYDAJNOŚĆ – mamy możliwość, aby, pra- 
cując razem i korzystając z naszych wyjątkowych 
umiejętności, osiągnąć cele i zrealizować działania 
niewielkim nakładem środków i energii,  
nie obniżając poziomu wykonania;

RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ – każdy  
z nas jest równy i niezależny, ale pracując osiąga-
my znacznie więcej i tworzymy synergiczną całość;

REALIZM – czasami jesteśmy idealistami  
i mamy wielkie cele, ale chcąc coś zrobić,  
wykorzystujemy wszystkie dostępne środki  
i jesteśmy realistami w osiąganiu celu, pomimo 
dużej dawki innowacyjności i kreatywności!

ELASTYCZNOŚĆ – oczywiście jesteśmy zajęci  
i czasami działania organizacji to coś dodatkowe-
go, ale jesteśmy elastyczni na nowe pomysły  
i sposoby działania oraz okoliczności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSPÓŁ- 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ – pracując blisko naszych 

beneficjentów i w naszych własnych środowiskach, lepiej 
znamy potrzeby i możliwości działania, jesteśmy jeszcze 
w większym stopniu odpowiedzialni (ang. accountable) 

za nasze działania oraz czujemy się grupą, która dzieli 
odpowiedzialność za powierzone jej i wykonywane 

razem działania (pomagamy sobie!);

PRZEJRZYSTOŚĆ I WIDOCZNOŚĆ – nasze 
działania są przejrzyste i niezależne, ponieważ  

mamy swoje zasady działania oraz jesteśmy  
odpowiedzialni przed społecznością, w której pracuje-

my; nasze działania są znane i doceniane przez  
tę społeczność;

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ – jesteśmy 
innowatorami i to nasza największa zaleta!

4.1
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PRACA W ZESPOLE
I NASZA

WSPÓLNA SIŁA

ĆWICZENIE:
Spróbuj zrobić ćwiczenie CV z członkami swojej grupy i/lub organizacji –  

poznajcie siebie lepiej – to bardzo dobre ćwiczenie indywidualne, żeby zastanowić  

się nad swoimi zaletami i mocnymi stronami, ale również doskonałe ćwiczenie  

grupowe, żeby lepiej poznać swoje umiejętności i mieć szansę się wymienić zaintere-

sowaniami i umiejętnościami. 

PYTANIA POMOCNICZE: 

Jakie są moje mocne strony?

Jakie są moje słabe strony?

W czym jestem dobra/dobry?

W czym potrzebuję wsparcia?

Czym mogę się podzielić?

Napisz 3 zdania o sobie. 

A.

C.

E.
F.

B.

D.

4.1
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

 CO TO JEST PROJEKT?
Słowa projekt używa się dość powszechnie. Mówimy o projekcie ustawy lub wstępnej 

wersji czegoś. Mniej powszechnie używa się projektu dla określenia działania  

zmierzającego do osiągnięcia jakiegoś celu. I to właśnie jedna z cech projektu. Może 

to być działanie jednorazowe, ale też powtarzane i bardziej złożone. Jest wiele defi- 

nicji projektu, lecz definicja najbliższa nam – organizacjom pozarządowym i grupom 

nieformalnym – mogłaby brzmieć tak:

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności,  

które są charakterystyczne przez to, że mają datę rozpoczcia, specyficzne 

cele i limity, ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realzatorów, budżet, 

rozkład czynności oraz datę ich ukończenia .

-  M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Warszawa 2006, s. 17

GŁÓWNE CECHY PROJEKTÓW:

 mają cel – muszą dążyć do czegoś, np. organizacji kreatywnych zajęć  

dla dzieci, wspierania określonych grup, wzmacniania dialogu międzykulturowego;

 są realistyczne – są osadzone w pewnej rzeczywistości i my ją doskonale 

znamy – dzięki temu są realistycznie zaplanowane i możliwe do osiągnięcia;

 są określone w czasie i przestrzeni – są zaplanowane ze szczegółami,  

plany są konkretne w czasie i pozostają w zgodzie z opracowanym harmonogramem;

 

“ 

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

 są złożone – musimy brać wiele czynników pod uwagę, planując i reali- 

zując projekty, nawet najmniejsze szczegóły i detale muszą być wzięte pod uwagę  

i mają wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia;

 są zbiorowe  – nie zawsze, ale w pracy organizacji to ludzie tworzą organi- 

zację i projekty, projekty są realizowane przez ludzi dla ludzi i bardzo często  

to wspólna energia i zaangażowanie decyduje o powodzeniu;

 są unikatowe  –  nasze pomysły są unikatowe i przeradzają się w działania,  

projekty muszą być interesujące, wyjątkowe, angażujące, innowacyjne

 są przygodą – najlepsze pomysły to kreatywne, rozwijające przygody:  

zarówno dla realizujących, jak i uczestniczących!

 składają się z etapów – nawet najmniejsze działanie wymaga  

 planowania, aby pomysł przerodził się w zorganizowane działanie.  

Nie można pominąć najważniejszych etapów, bo projekt to proces, w który jesteśmy  

zaangażowani - pomijanie etapów może skutkować nieprawidłowym wykorzysta-

niem zasobów lub złą komunikacją w zespole i w konsekwencji – niepowodzeniem. 

 

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

POMYSŁ –  kreślenie pod-
stawowej idei projektu

MONITORING  
– monitorowanie postępów  

w odniesieniu do planu  
i założonych celów

PLANOWANIE PROJEKTU  
– przygotowanie szczegółowego planu 
pracy poprzez określenie zadań  
i czynności koniecznych do realizacji 
projektu

DEFINIOWANIE PROJEKTU 
– przygotowanie misji projektu oraz 
wstępnego opisu celów projektu

REALIZACJA PROJEKTU  
– realizacja projektu zgodnie  

z założonym planem i budżetem

ZAKOŃCZENIE I EWALUACJA   
– ocena realizacji po zakończeniu projektu, 

ocena procesu  
zarządzania projektem

KONTYNUACJA

CYKL
PROJEKTU

 Oczywiście jest to rozróżnienie podstawowych etapów realizacji pro- 

jektu. W zależności od wielkości i rodzaju projektu etapów może być więcej, mogą 

być one bardziej rozdzielone i bardziej złożone, traktowane jako całości lub czasami 

też pomijane. Na przykład aplikując o granty najczęściej będziemy proszeni o bardzo  

dokładny opis projektu i wielu elementów składających się na zarządzanie pro- 

jektem już na etapie składania wniosku – potem od razu to realizujemy. Przy większych 

projektach monitoring, zwłaszcza ten bieżący, jest bardzo ważny i na stałe wejdzie  

do etapów planowania od początku do końca. W przypadku grantów mamy również 

do czynienia z ewaluacją i raportowaniem.

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

 Jak już wspomniano wcześniej, typów projektów jest bardzo wiele; typów 

organizacji jest również bardzo wiele. Są jednak rzeczy, które są niezwykle ważne  

w zarządzaniu wszystkimi projektami – zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę grupy 

nieformalne lub mniejsze projekty i organizacje.

CO WPŁYWA NA SUKCES PROJEKTU? 

Struktura organizacji jest dopasowana do struktury projektu oraz wymaganych 

zdolności operacyjnych do realizacji projektu zgodnie z planem i budżetem –   

czy mamy potrzebne zasoby, jak choćby dostęp do profesjonalnych usług  

księgowych? Czy posiadamy sieć wolontariuszy lub osób mogących nas wesprzeć? 

Czy mamy salę, miejsce spotkań lub biuro?

Cały zespół projektowy uczestniczy w definiowaniu i planowaniu projektu.  
Jeśli nie wykorzystamy możliwości całego zespołu, to możemy przeoczyć bardzo 

ważne rzeczy, ale także oddalić ich od wspólnej wizji organizacji i celów projektu.

Zespół projektowy jest gotowy na ustalenie obowiązujących zakresów obowiązków  

i harmonogramów – a potem oczywiście ich przestrzegania!

Projekt ma realistyczny budżet – bardzo dobrze jest posiadać siatkę ludzi i insty- 

tucji wspierających, dzięki czemu możemy uzyskać bardzo dobre ceny usług, 

także za darmo w ramach różnych porozumień i współpracy. Pomimo to warto 

jest realistycznie określać budżet – będzie on elastyczniejszy, jeśli jest nadwyżka.  

Kiedy możemy liczyć na wsparcie różnych osób ze specjalistycznymi umiejętnościami,  

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

to nie należy zaniżać cen rynkowych klasycznych usług, np. wydruków materiałów  

i produkcji gadżetów, wynajmu sal i cen usług u podmiotów zewnętrznych.

Mechanizmy komunikacji wewnętrznej i rozwiązywania problemów w gru-

pie pracują prawidłowo – konflikty i napięcia w grupie tworzącej organizację  

lub realizujących razem projekt to największe ryzyko dla całego przedsięwzięcia – 

słuchajmy się i wyjaśniajmy konflikty, zanim się zaognią!

Cały zespół czuje się współodpowiedzialny za powodzenie i jest zaangażowany w rea- 

lizację własnych zadań – tylko tożsamość grupowa/organizacyjna pozwoli nam  

uwierzyć w to, co robimy, i dać z siebie maksimum zaangażowania oraz energii. 

Ważne jest, żeby każdy wywiązywał się solidarnie ze swoich obowiązków – jeśli nie 

jesteś w stanie czegoś zrobić – powiedz o tym i poproś o pomoc!

Nie ma za dużo biurokracji, polityki i procedur – jeśli tak, powinno się mini- 

malizować wpływ tych czynników na pracę w grupie i cały projekt. Są osoby, które 

lepiej sobie radzą z procedurami lub zależnościami politycznymi i to te osoby należy 

delegować do zadań związanych z polityką lub procedurami i biurokracją. No i 

oczywiście wykorzystujmy swoje kontakty: z pewnością znajdzie się ktoś, kto nam  

pomoże!

Grupa docelowa działań jest włączona w tworzenie projektu od samego  

początku - zazwyczaj znamy bardzo dobrze nasze grupy docelowe, ale należy też  

od ich się do-wiedzieć, jak chcieliby zorganizować działania i co mogliby dać od siebie, 

dzieląc z nami odpowiedzialność i wiarę w projekt.

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

 Jak już wspomniano wcześniej, typów projektów jest bardzo wiele; typów 

organizacji jest również bardzo wiele. Są jednak rzeczy, które są niezwykle ważne  

w zarządzaniu wszystkimi projektami – zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę grupy 

nieformalne lub mniejsze projekty i organizacje.

CO WPŁYWA NA SUKCES PROJEKTU? 

43

Obopólne poczucie  
potrzeby partnerstwa

Dobra komunikacja 
między partnerami

Obopólne poczucie  
potrzeby partnerstwa

Obopólne poczucie  
potrzeby partnerstwa

Rozwiązywanie  
konfliktów i napięć

Mechanizmy kontroli  
i wzajemnego  
uczenia się

Zaufanie między  
partnerami

Proste i zrozumiałe  
porozumienie 
 o współpracy

Jasne i konkretne cele 
partnerstwa

Zaangażowanie  
i poczucie  

odpowiedzialności

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

DLACZEGO PROJEKTY UPADAJĄ LUB SIĘ NIE UDAJĄ?

Nie ma mechanizmów 
rozwiązywania problemów – 
kumulacja złości i wzajemnych 

zażaleń, podupada wiara  
we wspólne przedsięwzięcie.

Nieprawidłowa komunikacja 
wewnętrzna – napięcia  

w obszarze komunikacji, również tej 
międzykulturowej, są bardzo  

niebezpieczne.

Niejasne cele  
projektu.

Brak umiejętności 
technicznych i adminis-
tracyjnych – oczywiście 
nie każdy je posiada, 
nauczmy się prosić 
o wsparcie i pytać.

Nierealistyczny  
harmonogram, plan  
użytkowania zasobów  
i budżet.

Zbyt mała ogólna  
zdolność organizacji 
/grupy do realizacji  
danego projektu.

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

  Nie ulega wątpliwości, że bardzo wiele zależy od czynnika ludzkiego  

i innych naszych umiejętności technicznych, jak również interpersonalnych. Bardzo 

wiele zależy także od samego projektu i procesu jego tworzenia, przede wszystkim  

od tego, czy cele postawione przed nami samymi są SMART:

szczegółowe (Specific) – cele powinny być konkretne;

mierzalne (Measurable) – umożliwiające liczbowe wyrażenie stopnia ich realizacji;

osiągalne (Achievable) – możliwe do osiągnięcia w ramach podanych parametrów;

realne (Realistic) – osadzone w rzeczywistości;

określone w czasie (Time-bound) – żeby było jasne, do kiedy należy je osiągnąć.

Planując projekt, podejmujemy kilka kroków podstawowych:

analiza otoczenia i środowiska, w których projekt będzie potencjalnie realizowany,

analiza zdolności organizacji, jej członków i partnerów do realizacji projektu  

o danym zasięgu lub cechach,

definicja celów szczegółowych na podstawie analizy problemów,

wyznaczenie działań realizowanych w ramach projektu i ich uszczegółowianie,

stworzenie harmonogramu działań,

zaplanowanie zasobów potrzebnych do realizacji (ludzkie, finansowe i niefinan-

sowe, relacje i partnerstwa),

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

wybranie zespołu projektu i rozłożenie zadań między członków zespołu,

skupienie się na możliwościach partnerstwa i współpracy,

pisanie wniosku lub informacji z ofertą dotyczącą danego projektu,

poszukiwanie funduszy lub od razu aplikowanie o granty.

 Analiza problemów jest jednym z najważniejszych procesów,  

które prowadzą do powstania projektu i jego szczegółowego zaplanowania.  

Pytanie jest następujące: jakie możemy zauważyć problemy w otoczeniu lub pro- 

blemy grupy docelowej, które znikną lub zmniejszą się po zrealizowaniu pro- 

jektu? Jest to bardzo często bardzo złożony proces, niekiedy jest to robione w formie 

skomplikowanych badań i analiz.

PYTANIA POMOCNICZE: 

Dlaczego projekt jest ważny i należy go zrealizować?

W jakiej rzeczywistości funkcjonują nasi beneficjenci?

Jakie problemy oni mają?

– Jak i przez kogo zostały zidentyfikowane?

– Jakie są przyczyny tych problemów?

– Jakie są priorytety i główne potrzeby? Dlaczego akurat te?

Co mamy zamiar zmienić w ramach projektu?

4.2
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PROJEKTY - CO TO JEST,
JAK JE PLANOWAĆ

I REALIZOWAĆ?

Co jest realistyczne i osiągalne?

Czy ktoś już się tym zajmował? Ktoś już to robił i działał w tym zakresie?  

Jakie są nasze doświadczenia związane z działaniami na tym polu?

 Innym przydatnym narzędziem w definiowaniu projektu jest matryca 

“W-questions” (metoda Laswell). Korzystamy z listy pytań kontrolnych, na które po-

winniśmy być w stanie odpowiedzieć kompleksowo w procesie tworzenia projektu.

KTO?
DLA KOGO?

Z KIM?
DLACZEGO?CO? GDZIE? KIEDY? JAK DŁUGO?

Identyfikacja grupy 
docelowej  

i partnerów.

Ich rola i udział  
w projekcie.

Sytuacja pierwo- 
tna beneficjentów  

i główne  
problemy.

Ich opinie 
 o pomysłach 
związanych  
z projektem.

Główne działania  
w ramach projektu 

 – co zrobimy 
 i dlaczego?

Różne wymiary 
działań  

projektowych  
i metod pracy.

Potrzeby, które będą 
zaspokojone dzięki 

projektowi.

Motywacja i intere- 
sy różnych grup 
interesariuszy,  

zwłaszcza 
beneficjentów 
ostatecznych.

Związek między 
projektem, intere- 
sami grup docelo- 

wych a naszą  
własną misją.

Kontekst projektu  
i sytuacji 

beneficjentów.

Możliwości 
organizacji działań  
w danym miejscu  

lub przestrzeni.

Jaki czas jest 
wystarczający, żeby 

w ramach zapla-
nowanych działań 

osiągnąć cele?

Jaki będzie  
harmonogram  

działań w projekcie?

 Jak to będzie 
 zrobione?

Techniki i metody 
pracy (zarządzania, 
ale też organizacji 

działań).

Wkład grup i osób 
zaangażowanych  

w projekt – ich  
umiejętności, wspar-

cie, kontakty.

4.2
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 Po przeprowadzeniu analiz interesariuszy, problemów, celów i strate-

gii należy stworzyć więc szczegółowy plan logiczny projektu. Celem matrycy jest 

wsparcie „myślenia projektowego”. Matryca logiczna jest jednym z podstawowych 

narzędzi tworzenia projektu. Pokazuje ona logikę projektu, analizy zagrożeń  

i podstawowych wskaźników dotyczących poszczególnych celów, jakie projekt  

ma osiągnąć.

DLACZEGO MATRYCA JEST WAŻNA?

Widzimy hierarchię celów projektu.

Widzimy czynniki sukcesu i czynniki ryzyka. 

Widzimy, w jaki sposób można monitorować rezultaty osiągane w ramach projektu.

 Konstrukcja matrycy logicznej projektu, w wersji podstawowej, sprowa-

dza się do tabeli zbudowanej z czterech kolumn (logika projektu, wskaźniki, źródła 

weryfikacji oraz czynniki zewnętrzne) i czterech wierszy. Składają się one na logikę 

pionową i poziomą. Logika pionowa, zwana także wertykalną, prezentuje jakie  

efekty ma przynieść projekt, wyjaśnia zależności pomiędzy jego poszczególnymi  

rezultatami oraz definiuje ograniczenia, które mogą pojawić się na drodze do reali- 

zacji projektu. Z kolei logika pozioma, inaczej horyzontalna, dotyczy pomiaru  

efektów podejmowanych działań za pomocą określonych wskaźników, z uwzględ-

nieniem źródła ich weryfikacji. Prezentowane są w niej relacje pomiędzy elementami  

pozostającymi na tym samym poziomie (poszczególne wiersze matrycy).

MATRYCA
LOGICZNA

4.3
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MATRYCA
LOGICZNA

1.

2.

3.

4.

5.

A. B. C. D. 

Cel ogólny realizacji projektu: 
długoterminowe korzyści, 

osiągane nie tylko przez 
beneficjenta i grupę docelową, 

lecz także przez szerszy krąg 
odbiorców.

Cele szczegółowe realizacji 
projektu (outcomes):

bezpośrednia korzyść, jaką 
przynosi beneficjentowi  

lub grupie docelowej  
zrealizowany projekt.

Rezultaty bezpośrednie  
(outputs):

bezpośrednie i mierzalne  
efekty przedsięwzięcia.

Działania:
najważniejsze czynności, jakie 

mają być podjęte, aby można 
było osiągnąć zamierzone 

rezultaty.

Założenia podstawowe:
muszą być spełnione  

przed rozpoczęciem projektu

Obiektywnie weryfiko- 
walne wskaźniki opisują 

cele projektu w operacyjnie 
mierzalnych kategoriach  

i zapewniają podstawy  
dla mierzenia wydajno- 

ści. Specyfikacja tych 
wskaźników działa jako 

sprawdzenie wykonalności 
celów oraz formuje bazę 

dla systemu monitoro- 
wania projektu. Kiedy już 

wskaźnik zostanie określo-
ny, powinien być rozwinięty 

z uwzględnieniem szcze-
gółów ilości – jako ilości 

i czasu.

Zewnętrzne czynniki, które 
są istotne dla powodzenia 

projektu. 

Środki i zasoby: Koszty:

Należy określić: 

1) format, w którym 
informacja powinna być 

udostępniania (np.: raporty 
postępu, sprawozdania  

z projektu, ewidencję pro-
jektu, oficjalne statystyki), 

2) kto powinien dostarczać 
informacje, 

3) jak regularnie informacja 
powinna być dostarczana 
(miesięcznie, kwartalnie, 

rocznie itp.)

LOGIKA  
PROJEKTU

ŹRÓDŁA 
WERYFIKACJI

ZAŁOŻENIA
OBIEKTYWNIE 

WERYFIKO- 
WALNE  

WSKAŹNIKI

4.3
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WERYFIKACJA CELÓW PROJEKTU
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU

RELACJE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE

MATRYCA
LOGICZNA

JEŻELI

JEŻELI

JEŻELI

JEŻELI

CEL
SZERSZY

CEL
BEZPOŚREDNI ZAŁOŻENIA

ZAŁOŻENIA

ZAŁOŻENIA

REZULTATY

DZIAŁANIA

ORAZ

TO

TO

TO

ORAZ

ORAZ

4.3
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 Tworzenie planu projektu na matrycy logicznej – w dowolnej formie,  

ale zawierającej podstawowe pola i kolumny – jest bardzo dobrym ćwiczeniem,  

aby zrozumieć, czy na pewno zaplanowane działania przyczynią się realizacji celu 

głównego. Jest to doskonała możliwość sprawdzenia, czy logika projektowa jest po-

prawna. Matryca coraz częściej pojawia się jako załącznik lub element do wniosków 

projektowych, ponieważ jest też doskonałym narzędziem do monitoringu i ewaluacji.

 Istotnym elementem planowania – i przede wszystkim realizacji projektu 

– jest analiza ryzyk i zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na sposób realizacji  

działań lub całościowy stopień realizacji projektu. Bardzo często problemy związane 

są z nieprawidłowym planowaniem lub alokacją zasobów. Trzeba więc impro- 

wizować i naprawiać lub zmieniać działania czy sposób ich realizacji. Wiele  

z wyzwań dotyczy zarządzania projektami i bieżącego monitoringu, jak również 

opóźnień w harmonogramie. Niekiedy są to czynniki całkowicie niezależne  

od nas lub nieuświadomione na etapie planowania projektu. Najlepszym sposobem 

na radzenie sobie z problemami jest zdanie sobie sprawy, że zawsze możliwy jest 

scenariusz pesymistyczny: należy po prostu być gotowym na problemy i mieć swój 

plan B.

MATRYCA
LOGICZNA

4.3
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ĆWICZENIE:

Kiedy planujesz projekt i prawie skończyłeś/skończyłaś, wraz z zespołem zróbcie  

sobie ćwiczenie polegające na opracowaniu planu B w sytuacjach, na które macie  

wpływ i na które nie macie wpływu. Przedyskutujcie możliwe inne scenariusze 

rozwiązania problemu lub kreatywnego podejścia do nich. W tabelce podane  

są dwa przykłady, ale oczywiście stwórzcie własną matrycę ryzyk.

MATRYCA
LOGICZNA

ZAGROŻENIE
/RYZYKO

SPOSOBY
PRZECIW- 

DZIAŁANIA

SPOSOBY
PRZEKSZTAŁCE-

NIA RYZYKA
W SZANSĘ

ZŁA POGODA  
(W PRZYPADKU 

DZIAŁAŃ PLA-
NOWANYCH  
NA DWORZE  

– STREET EVENTY 
LUB FESTYNY)

Niemożliwe przeciwdziałanie, przygot-
owanie zestawu aktywności,  

które mogą się odbyć w pomieszcze- 
niach:, może ktoś użyczy sali  

lub namioru, której przestrzeń będzie 
wystarczająco duża.

Uwaga: jeśli to stała grupa odbiorców, 
 to można przełożyć wydarzenie 

 i odbędzie się ono w innym, może 
dogodniejszym terminie.

Zaprosić inne osoby mogące  
przeprowadzić zajęcia w środku, można 

nieco zmienić koncepcję zajęć  
i w dalszym ciągu będą one atrakcyjne 

dla przybyłych osób.

Bieżące monitorowanie budżetu.
Przesuwanie oszczędności w ramach 
pozycji budżetowych generowanie 

oszczędności na usługach, które może-
my mieć taniej w ramach partnerstw.

Szukamy partnerów lub decydujemy  
się na umowy barterowe usług  

(np. restauracje i sklepy w zamian  
za klientów danego dnia lub promocję, 

zaproszenie ich gości lub połączenie 
imprez). Niewielka zmiana działania  

na coś bardziej spontanicznego  
ale nie generującego tak wiele kosztów.

BŁĘDY W BUDŻECIE  
I ZA DUŻE  
WYDATKI

4.3
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 Bardzo wielu z nas niesłusznie boi się monitoringu, utożsamiając  

go z kontrolą. Podstawowym założeniem monitoringu jest sprawdzanie, najczęściej 

bieżące, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy są jakieś większe problemy.  

Monitoring może przybrać formę telefonu od lidera organizacji lub spotkania koor-

dynacyjnego, może to być obowiązek sprawozdawczości instytucji finansującej pro-

jekt lub wizyty jej przedstawicieli w naszym biurze czy w miejscu realizacji działań.

 Jeśli chodzi o potoczny wymiar monitoringu, to jest to organizowa- 

nie list obecności, zapewnienie dokumentacji zdjęciowej lub innych dokumentów, 

sprawdzanie poziomu wydatkowania środków na podstawie złożonych do rozlicze-

nia i zaksięgowania dokumentów finansowych. Są to bieżące działania składające  

się na zarządzanie działaniami i całym projektem.

DLACZEGO MONITORUJEMY?

Aby mieć pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem (nawet dla instytucji finansu-

jącej nasze działania wizyta jest również możliwością upewnienia się, że ich środki są wy-

datkowane zgodnie z założeniami i nie ma zagrożeń dla powodzenia projektu).

Możemy identyfikować słabe punkty zespołu lub organizacji i poprawiać  

się w tych dziedzinach (np. potrzebna lepsza koordynacja lub sprawniejsza logistyka).

Upewniamy się, że nie tracimy pieniędzy i zasobów.

Możemy sprawdzić, czy efekty są takie, jak zakładaliśmy i czy beneficjenci  

są zadowoleni a zespół zaangażowany w działania.

MONITORING 
I EWALUACJA 
- DLACZEGO
SĄ WAŻNE?
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Zbieramy doświadczenia i lekcje na przyszłość.

Identyfikujemy i weryfikujemy kolejne potrzeby oraz pomysły na ewentualne  

kolejne lub inne projekty.

Organizujemy mechanizmy zapewniania dokumentacji projektowej (merytory-

czne, promocyjne i finansowe).

 Ewaluacja jest bardzo przydatnym procesem. Monitoring pozwala nam 

powiedzieć: gdzie jesteśmy, co już zrobiliśmy, ile wydaliśmy. Ewaluacja powie nam: 

czy jest bardzo źle/dobrze i dlaczego? Co zrobiliśmy zgodnie z planem? Czy zre- 

alizowane działania przyczyniły się do realizacji celów szczegółowych?

DLACZEGO NALEŻY EWALUOWAĆ?

Żeby sprawdzić co działa, a co nie działa – w odniesieniu do ogólnej logiki i potrzeb 

grupy docelowej.

Możemy się łatwiej dostosowywać, jeśli wiemy o niedociągnięciach lub jesteśmy  

w stanie zidentyfikować główne luki.

Żeby wiedzieć nie tylko, że coś zadziałało/nie zadziałało, lecz także dlaczego tak  

się stało i co miało na to wpływ (czy forma warsztatów była nieatrakcyjna, czy może 

źle podeszliśmy do promocji wydarzenia i dlatego przyszło mało ludzi).

Możemy zobaczyć, czy powstały jakieś niezamierzone efekty – negatywne skutki  

lub pozytywne nieoczekiwane zmiany.

MONITORING 
I EWALUACJA 
- DLACZEGO
SĄ WAŻNE?
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Żeby dowiedzieć się, w jaki sposób zmiana sytuacji grupy docelowej odnosiła  

się do realizowanego projektu i w jakim stopniu powstały one obszarem wpływu  

projektu.

Żeby zbudować obiektywne źródło informacji o danym projekcie i jego wpły-

wie – ewaluacja może uzasadnić konieczność dalszego finansowania lub zmianę  

w podejściu do danej kwestii (np. dodać stypendia na otwarcie własnej firmy,  

a nie tylko szkolić), możemy pokazać słabe strony projektu w sposób obiektywny  

i po weryfikacji, a także całego programu (np. rola zatrudnienia imigrantów w całej 

tematyce integracyjnej).

Żeby zbudować odporność na stres i szok, umożliwiając lepszą adaptację do zmian 

oraz sytuacji problemowych.

Możemy zdecydować, które działania były skuteczne a które nie – w przypadku  

kontynuacji lub szukania środków, powtarzania działań.

Możemy stworzyć listę rekomendacji na przyszłość.

Możemy odnieść wyniki ewaluacji do naszej strategii jako grupy czy organizacji  

i dzięki temu się uczyć i specjalizować.

MONITORING 
I EWALUACJA 
- DLACZEGO
SĄ WAŻNE?
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PLANOWANIE 
PUBLIC RELATIONS.

JAK STWORZYĆ DOBRĄ 
STRATEGIĘ KOMUNIKACJI?

 Planowanie i rozpoczynanie własnego biznesu, niezależnie od tego,  

czy jest to organizacja pozarządowa, czy inna aktywność biznesowa,  

powinno zawierać również strategię komunikacji i promocji. Jeśli nie poin-

formujemy partnerów, inwestorów oraz klientów czy beneficjentów  

o naszym istnieniu, na pewno nie osiągniemy rezultatów w przyszłości. 

Dlatego też strategia komunikacji powinna być planowania bardzo dokład-

nie, a także odzwierciedlać cele biznesowe organizacji. Jest niezwykle  

istotne, aby komunikację planować razem ze strategią biznesową. W tym 

tekście znajdziecie podstawy planowania komunikacji marketingowej,  

które pomogą stworzyć odpowiednią strategię komunikacji dla organizacji.  

PRZYGOTOWANIE: Dorota Bigo 
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 Zanim rozpoczniemy komunikację marketingową, niezwykle 

ważne jest, abyokreślić bardzo dokładnie pięć najważniejszych czynników, 

które będą wpływać na kształt zarówno samego biznesu, jak i komuni- 

kacji marketingowej. Następnie będą one determinować plan tej komunikacji  

oraz kanały mediowe do jej realizacji. 

TYCH 5 CZYNNIKÓW TO:
1. Misja

2. Wizja

3. Cele długoterminowe

4. Cele krótkoterminowe

5. Unique Selling Point, czyli unikalna cecha produktu bądź usługi

MISJA

 Misja to cel, dla którego istnieje firma lub organiza- 

cja, przedstawiony w formie jednego zdania. Misja powinna charaktery-

zować organizację i w przejrzysty sposób prezentować to, co organi-

zacja chce osiągnąć. Dobrym przykładem zdania będącego misją firmy 

jest to reklamujące firmę Nike: “To bring inspiration and innovation  

to every athlete in the world.”

STRATEGIA:
PLANOWANIE
KOMUNIKACJI

5.1
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WIZJA

 Wizja to wyobrażenie organizacji w przyszłości, które opisuje wpływ,  

jaki organizacja wywrze na świat, jeśli wizja zostanie zrealizowana. Dobrym 

przykładem wizji jest ta, którą stworzył Amazon: “Our vision is to be Earth’s most 

customer-centric company; to build a place where people can come to find and  

discover anything they might want to buy online.”

CELE DŁUGOTERMINOWE

 Podczas gdy wizja jest dość ogólnym obrazem organizacji w odległej  

przyszłości, cele długoterminowe są bardziej szczegółowo opisane. Można po-

wiedzieć, że cele długoterminowe to punkty na drodze do realizacji wizji. Dlatego  

też jest niezwykle istotne, aby mieć dobrze sprecyzowaną wizję – od niej będzie za-

leżało wyznaczenie celów długoterminowych, a następnie krótkoterminowych. Cele  

długoterminowe powinny wyrażać kierunek, a także aspiracje organizacji. Są one 

istotne dla osiągnięcia stanu rzeczy opisanych w wizji. Przykłady celów długo- 

terminowych: „Nasza organizacja chce przyciągnąć na swoją stronę internetową 

najwięcej polskich użytkowników spośród wszystkich innych organizacji.”

CELE KRÓTKOTERMINOWE

 Jeśli określiliśmy już misję, wizję oraz cele długoterminowe, czas przejść 

do planowania konkretnych działań, które pomogą osiągnąć cele długoterminowe,  

STRATEGIA:
PLANOWANIE
KOMUNIKACJI
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a w dalszej przyszłości zrealizować wizję. Tak prezentują się cele krótkoterminowe, 

które są bardziej sprecyzowane niż długoterminowe. Innymi słowy to konkretne 

kroki i działania, które organizacja musi podjąć. Przykład celów krótkoterminowych:

zwiększymy zasięg naszej strony internetowej o 10% w każdym kwartale;

otworzymy nowe sekcje na naszej stronie, aby zaangażować różne grupy docelowe.

BĄDŹ SMART

 Cele, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe powinny być pla-

nowane według koncepcji „Smart” (pol. mądry, sprytny)

S – SPECIFIC (szczegółowe) – po określeniu celów wszyscy uczestnicy działań  

powinni być w stanie określić, jakie działania muszą podjąć.

M – MEASURABLE (mierzalne) – intencją planowania celów jest nie tylko do dopro- 

wadzenie organizacji do sukcesu, lecz także jego zmierzenie i wyciągnięcie 

wniosków.

A – ACTIONABLE (wykonalne) – cele powinny oczywiście być ambitne, niemniej 

należy pamiętać, że muszą one być również wykonalne.

R – REALISTIC (realistyczne) – należy zwrócić uwagę na to, aby cele były możliwe  

do zrealizowania za pomocą środków i zasobów, którymi dysponuje organizacja.

T – TIME-FRAME (umiejscowione w czasie) – aby zapewnić ciągłość starań  

w realizacji celów, należy umiejscowić w czasie ich osiągnięcie.

STRATEGIA:
PLANOWANIE
KOMUNIKACJI

5.1



62

STRATEGIA:
PLANOWANIE
KOMUNIKACJI

ĆWICZENIE:
Zastanów się i zapisz:

1. Misję

2. Wizję

3. Cele długoterminowe

4. Cele krótkoterminowe

5.1
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 Unique selling point jest cechą produktu, usługi lub organi- 

zacji, która odróżnia ją od podobnych przedsięwzięć. Ujmując to nieco inaczej,  

jest to aspekt, który sprawi, że oferta organizacji jest unikalna. Z tego powodu  

organizacja powinna być zapamiętana. 

 Dlaczego jest to takie ważne? Prawdziwa wartość to bycie roz-

poznawalnym przez innych. Nie tylko wśród korzystających z pomocy  

organizacji, ale także wśród partnerów, sponsorów czy inwestorów. Wyobraźmy 

sobie, że organizacja, chce ubiegać się o dotację, ale w kolejce po pieniądze 

 stoi jeszcze kilka innych podobnych podmiotów. Unique selling point 

 to jedna unikalna cecha organizacji, która powinna być zapamiętana przez 

osoby decyzyjne i pomóc w zdobyciu funduszy. 

 Również przy planowaniu komunikacji marketingowej jest  

to niezwykle ważny aspekt. Ponieważ w dzisiejszych czasach jesteśmy stale 

atakowani przez różnego rodzaju przekazy reklamowe, jest niezwykle istotne,  

aby przekaz Twojej organizacji był unikalny i zapamiętany przez grupę odbiorców – 

nie tylko przez beneficjentów, lecz także przez szerszą społeczność. 

 Najtrudniejszą kwestią jest to, jak zdefiniować taki aspekt, który czyni 

organizację unikalną. Tak więc należy się zastanowić, jakie korzyści przynosi  

UNIQUE SELLING POINT  
– UNIKALNA CECHA 

PRODUKTU
BĄDŹ USŁUGI

5.2
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organizacja konkretnej grupie odbiorców oraz jakie są wartości i potrzeby  

tej grupy? Należy także pomyśleć nad tym, jakie możliwości otwiera współpraca  

z organizacją w porównaniu z innymi, podobnymi organizacjami. 

 Ostatecznie należy zastanowić się, czy unikalna wartość organi-

zacji jest naprawdę ważna dla odbiorców. Dlatego też dobrze wyobrazić sobie 

siebie w sytuacji osób, do których chcemy dotrzeć z komunikatem i postarać 

się zrozumieć ich tok myślenia oraz motywacje. 

 Ostatnia rada, być może najważniejsza – bądź kreatywny!

ĆWICZENIE:

Zapisz Unique Selling Point! Aby to zrobić, postaraj się odpowiedzieć  

na pytania:

1. Jakie korzyści płyną ze współpracy z Twoją organizacją?

2. Jakie wartości kreuje Twoja organizacja?

3. Co jest ważne dla Twoich odbiorców?

4. Jakie są motywacje Twoich odbiorców?

 

UNIQUE SELLING POINT  
– UNIKALNA CECHA 

PRODUKTU
BĄDŹ USŁUGI

5.2
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 Jeśli misja, wizja i cele są już zdefiniowane, należy zastanowić się,  

jak zaplanować komunikację marketingową. Jest jednak jeszcze jedna ważna 

rzecz: zdefiniowaliśmy już, CO będziemy komunikować. Natomiast pozostaje 

jeszcze kwestia – KOMU? 

 Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się, KTO jest 

grupą odbiorców? Do kogo komunikacja powinna być skierowana? Po odpo- 

wiedzeniu na to pytanie, będziemy mogli zająć się kwestią: JAK to zrobić? 

 Najważniejszym krokiem jest zdefiniowanie, do jakich odbiorców  

chcemy dotrzeć – i to jest właśnie grupa docelowa projektu. Grupa docelowa  

to specyficzna grupa osób, które są potencjalnymi beneficjentami organi- 

zacji, jej partnerami lub sponsorami. Mówiąc wprost – jest to grupa ludzi,  

która Twoim zdaniem powinna być zainteresowana przekazem. Składa się ona  

zwykle z ludzi, którzy mają jakieś cechy wspólne. Może to być płeć, wiek,  

zainteresowania itp. Aby określić kto jest grupą docelową, należy odpowiedzieć  

sobie na kilka pytań:

1. Czyje problemy rozwiązujesz?

2. Na czyje potrzeby odpowiadasz?

3. Kto jest beneficjentem organizacji?

4. Kto wyznaje podobne wartości jak Twoja organizacja? 

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?

5.3
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 Możemy wyróżnić dwa główne typy cech charakteryzujących grupę  

docelową. Są to cechy demograficzne i psychograficzne. Do cech demograficznych 

należą m.in.: płeć, wiek, narodowość, etniczność, stan cywilny, poziom wykształce-

nia, poziom przychodów, miejsce zamieszkania lub przebywania. Do cech psycho-

graficznych możemy zaliczyć takie cechy jak: wartości, potrzeby, zainteresowania, 

hobby, styl życia, zachowanie, nastawienie względem jakiegoś problemu. 

 Trzeba pamiętać, że grup docelowych Twojej organizacji może być  

kilka i mogą mieć one różne profile. Na przykład grupa beneficjentów projektu 

może mieć zupełnie inny profil niż grupa jego sponsorów. Mogą mieć też różne  

potrzeby i wyznawać różne wartości. Dlatego też ważne jest, aby po sprecyzowa- 

niu wszystkich grup celowych zaplanować komunikację marketingową osobno  

dla każdej z grup. 

ĆWICZENIE:
Opisz jedną ze swoich grup docelowych. Zastanów się nad jej:

1. profilem demograficznym,

2. profilem psychograficznym,

3. wartościami,

4. potrzebami. 

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?

5.3
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KANAŁY KOMUNIKACJI

 Jest bardzo wiele kanałów komunikacji, które mogą być wykorzystane,  

aby dotrzeć do grupy docelowej. Niemniej pytanie, które nasuwa się jako  

pierwsze brzmi: które z nich wybrać? Aby to zrobić, bardzo istotne jest określenie,  

jaki komunikat chcemy dostarczyć do grupy docelowej oraz jakie są przyzwyczajenia 

odbiorców w kwestii korzystania z mediów. Na kanały komunikacji możemy także 

patrzeć z dwóch punktów widzenia. Pierwszy to komunikacja długoterminowa –  

to takie kanały, które pozwolą Twojej organizacji na ciągłą komunikację z odbiorca-

mi. Druga perspektywa to perspektywa krótkoterminowa. To wybór tych kanałów, 

które pozwolą jak najlepiej poinformować o krótkoterminowych działaniach orga-

nizacji. Na przykład jeśli komunikujesz się ze swoją grupą docelową na Facebooku, 

używasz ciągłego kanału komunikacji. Natomiast jeśli zorganizujesz wydarzenie  

dla studentów, możesz skorzystać z ulotek, plakatów czy e-maili, których nie uży-

wasz zazwyczaj w budowaniu długoterminowych relacji ze swoimi użytkownikami. 

 Kolejnym aspektem jest określenie przyzwyczajeń Twojej grupy  

w kwestii konsumpcji mediów. Trzeba się zastanowić, czy Twoi odbiorcy są bardziej 

aktywni w mediach społecznościowych, czy może są bardziej skłonni do interakcji 

w wyniku komunikatu w mediach tradycyjnych lub po zobaczeniu plakatu czy ulot-

ki. Przykła-dowo możesz się komunikować ze swoimi odbiorcami za pomocą strony 

internetowej albo Facebooka, ale jeśli chcesz dotrzeć do młodych ludzi, dobrym po-

mysłem będzie rozwieszenie plakatów na uniwersytetach.

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?
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 Należy też zastanowić się, w jakich okolicznościach i w jakim czasie 

Twoi odbiorcy są najbardziej skłonni do interakcji z komunikatem. Jaki jest zwykle 

ich plan dnia? Czy będą bardziej zaangażowani w weekendy, czy w tygodniu?  

Kiedy mają czas, aby zaangażować się i kiedy będą tym najbardziej zainteresowani?  

Przykładowo: komunikacja powinna być zaplanowana na inne godziny i dni  

tygodnia, jeśli chcesz dotrzeć do młodych matek, a na inne – jeśli chcesz dotrzeć  

do przedsiębiorców. 

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?

TYPY
KANAŁÓW

KOMUNIKACJI

LIST  
TRADYCYJNY

TELEFON KOMÓRKOWY, 
APLIKACJE MOBILNE

SPOTKANIE, KONTAKT 
OSOBISTY

WYDARZENIA,  
EVENTY

RADIO, TELEWIZJA, 
REKLAMY  
W INTENECIE

TELEFON,  
TELEMARKETING

E-MAIL

STRONA INTERNETOWA, 
SOCIAL MEDIA

5.3
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BUDOWANIE RELACJI Z ODBIORCĄ

 Długoterminowym celem komunikacji marketingowej jest zwykle 

zbudowanie grupy lojalnych odbiorców, którzy będą regularnie wchodzić  

w interakcję z naszą organizacją. Aby to osiągnąć, dobrze jest zaplanować wszystkie 

etapy komunikacji już na samym początku. Należy pamiętać, że odbiorca przecho-

dzi przez kilka etapów zaangażowania, zanim zostanie lojalnym klientem/odbiorcą. 

Podczas każdego z etapów należy wykreować inne emocje, inne zaangażowanie  

i pokazać inne aspekty działalności organizacji. 

ODKRYWANIE

 Odkrywanie to pierwszy etap, pierwszy kontakt odbiorcy z organizacją.  

Na tym etapie należy dołożyć wszelkich starań, aby odbiorca poznał i zapamiętał 

markę. Dlatego też na pierwszym etapie dość intensywnie eksponuje się markę. 

Celem jest zainicjowanie kontaktu z odbiorcą, a także sprawienie, że odbiorca  

pozna i zapamięta markę, a także wartości, które organizacja reprezentuje. 

 Przykład: Załóżmy, że organizacja zajmuje się pomocą samotnym  

matkom. Celem pierwszego etapu będzie osiągnięcie stanu, w którym każda samot-

na matka szukająca pomocy przypomni sobie o tym, że istnieje Twoja organizacja,  

i że to do niej może się zwrócić.

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?

5.3



70

POZNAWANIE

 Na tym etapie Twój odbiorca będzie chciał poznać Twoją organizację  

lepiej. Oznacza to, że organizacja powinna zadbać o to, żeby osoba, która chce bliżej 

zapoznać się z jej działalnością, mogła sięgnąć łatwo po taką informację. Na tym 

etapie należy dostarczyć szczegółowych informacji na temat działalności organi-

zacji oraz zachęcić użytkownika do interakcji. 

 Przykład: Jeśli samotna matka z poprzedniego przykładu potrzebuje  

pomocy i chciałaby skorzystać z pomocy Twojej organizacji, będzie potrzebowała  

informacji na temat tego, jaki zakres pomocy może otrzymać oraz jak o taką pomoc  

się ubiegać. 

AKCJA

 Kiedy użytkownik zdecyduje się wejść w interakcję z Twoją marką, 

należy dołożyć wszelkich starań, aby ta akcja zakończyła się sukcesem (czyli 

osiągnęła pożądany skutek). Należy także mierzyć rezultaty naszych działań. 

 Przykład: Jeśli samotna matka zdecyduje się ubiegać o pomoc Twojej 

organizacji, musisz zapewnić dostateczne zasoby, aby pomóc jej przejść przez ten 

proces i ostatecznie otrzymać to, po co przyszła. Na tym etapie istotne jest także 

mierzenie, ile podobnych osób przyszło do organizacji, ilu z nich udało się pomóc  

i wyciągnąć wnioski z wyników. 

.

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?

5.3
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ZAANGAŻOWANIE

  Na tym etapie chcesz przekształcić odbiorcę, który jednorazowo wszedł 

w interakcję z Twoją marką, w lojalnego użytkownika. Dlatego też musisz stale  

mu o sobie przypominać oraz przygotować komunikację, która pokaże odbiorcy,  

że doceniasz jego lojalność i pamiętasz o nim.

 Przykład: Załóżmy, że organizacja rozwiązała problem matki z po- 

przednich przykładów. Dodatkowo organizacja planuje właśnie rozpoczęcie  

programu skierowanego do samotnych matek. W takim przypadku do tej osoby  

powinna być skierowana komunikacja, która skłoni ją do stałego zaangażowania  

w działania organizacji i zbuduje trwałą więź między beneficjentką a organizacją.

 Ponieważ cel każdego z tych etapów jest nieco inny, powinno się do każ-

dego z nich dobrać inny kanał komunikacji. Poniżej przykład:

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?

ODKRYWANIE

POZNAWANIE

AKCJA

ZAANGAŻOWANIE

Kampanie online i offline, konferencje, spotkania. 

Strona internetowa, social media, biuro.

Obsługa telefoniczna/internetowa klienta, kampanie 
offline i online.  

Długotrwała komunikacja: zarówno offline, jak i online.

ETAP KANAŁ

5.3
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ĆWICZENIE:

Wybierz jeden z projektów swojej organizacji i zaplanuj każdy etap budowania  

komunikacji z odbiorcą:

 1. odkrywanie,

2. poznawanie,

3. akcję,

4. zaangażowanie.

.

GRUPA ODBIORCÓW  
– JAK DOTRZEĆ 

DO WŁAŚCIWYCH
OSÓB?
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 Oprócz sprawnego zbudowania i zarządzania organizacją, jest niezwykle  

istotne, aby potrafić sprzedać ideę i wartości organizacji. Liderzy projektów czy przed-

sięwzięć zawsze stają przed wyzwaniem, jakim są na przykład: uzyskanie wsparcia 

finansowego, przekonanie innej firmy do współpracy czy partnerstwa lub po prostu 

zapoznanie z pomysłem większej publiczności. 

 Bardzo często w takich przypadkach nie mamy komfortu przeprowadze-

nia długiej i głębokiej konwersacji z osobą, którą chcemy przekonać do własnego 

pomysłu. Czasami mamy tylko kilka minut. Przypuśćmy, że jesteśmy na konferencji, 

gdzie spotykamy osobę decyzyjną, która przyznaje finansowanie. Prawdopodobnie, 

ze względu na dużą liczbę uczestników konferencji, będziemy mieli tylko kilka minut, 

żeby przekonać ją do swojego pomysłu. Innym przykładem jest sytuacja, w której 

firmy finansujące różne przedsięwzięcia wybierają beneficjentów spośród różnych  

organizacji. W takich okolicznościach będziesz miał około 2 minut, aby zaznaczyć 

swoją obecność i zaprezentować swoją firmę poprzez konwersację i/lub prezentację. 

Dlatego też poniżej zamieszczamy kilka rad, jak zbudować dobrą prezentację. 

 Przede wszystkim przed spotkaniami ze sponsorami czy partnerami, 

musisz się upewnić że znasz misję, wizję i unique selling point swojej organizacji  

na pamięć – choćby obudzony w środku nocy. To właśnie te informacje zostaną 

zapamiętane przez osoby, z którymi będziesz rozmawiać lub przed którymi zapre- 

zentujesz organizację. Powyższe punkty muszą być przedstawione jasno, prosto  

i powinny podkreślać istotność działań, jakie podejmuje Twoja organizacja.

JAK SPRZEDAĆ SWÓJ
POMYSŁ POTENCJALNYM 

SPONSOROM
I PARTNEROM?
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W niektórych przypadkach będzie można posłużyć się prezentacją. Nawet jeśli  

akurat nie będzie okazji, aby przedstawić slajdy, dobrze jest mieć przygotowanych 

kilka, aby móc wysłać po rozmowie taką prezentację mailowo. Jeśli prezen-

tujesz slajdy, bardzo ważne jest, aby wzmacniały one wydźwięk tego, co mówisz,  

a nie przytłaczały słuchacza.

10 RAD DOTYCZĄCYCH PREZENTACJI POWERPOINT:

1. Im krótsza, tym lepsza – słuchaczom łatwiej jest skupić się na mniejszej liczbie 

slajdów. 

2. Tylko najważniejsze rzeczy – słuchacze nie zapamiętają nawet bardzo  

istotnych punktów, jeśli w prezentacji będzie zbyt dużo informacji. 

3. Duża i czytelna czcionka – nawet ostatni rząd w dużej sali konferencyjnej  

powinien być w stanie przeczytać, co jest napisane na slajdach. 

4. Nie używaj zbyt wielu krojów i kolorów czcionek – nie chcesz, aby słuchacze 

wyszli z Twojej prezentacji z bólem głowy. 

5. Wypunktuj najważniejsze rzeczy – aby pomóc słuchaczom zapamiętać to,  

co najważniejsze. 

6. Ilustruj – używaj infografik, wykresów i obrazków – większość ludzi lepiej  

reaguje na przedstawienie graficzne niż tekstowe

7. Użyj prostego tła – prezentacja musi być czytelna

JAK SPRZEDAĆ SWÓJ
POMYSŁ POTENCJALNYM 

SPONSOROM
I PARTNEROM?
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8. Zastosuj duży kontrast – aby użytkownicy nie musieli mrużyć oczu,  

żeby przeczytać to, co jest napisane. 

9. Zapisz w PDF – zwłaszcza jeśli wysyłasz prezentację drogą elektroniczną.  

W ten sposób będziesz pewny, że prezentacja otworzy się poprawnie na każdym 

komputerze. 

10. Pamiętaj o danych kontaktowych – w końcu chcesz, aby łatwo można  

się było z Tobą skontaktować po takiej prezentacji.

JAKIE INFORMACJE POWINNY BYĆ ZAWARTE W PREZENTACJI?

Określ możliwości – wyjaśnij, jakie możliwości przyniesie Twojemu audytorium  

kooperacja z Tobą. Skup się na potrzebach odbiorców, ich wartościach i biznesach.

Sprecyzuj główny cel – upewnij się, że słuchacze dokładnie zrozumieją wizję  

oraz cel Twojej organizacji, że potrafią wypowiedzieć się na ich temat zaraz po pre- 

zentacji. Musisz założyć, że po zakończeniu będą rozmawiali na ten temat z innymi. 

Zaznacz wyjątkową cechę Twojego produktu lub usługi – wyjątkowa cecha pro-

duktu lub usługi powinna być mocno podkreślana podczas prezentacji, tak,  

aby po dziesięciu kolejnych podobnych prezentacjach słuchacze nadal o niej pamiętali.

Sprzedaj korzyści - dokładnie wyjaśnij słuchaczom, jakie korzyści będą dla nich 

płynąć ze współpracy z Tobą, jak odpowiadają na ich potrzeby i współgrają z ich 

wartościami.

JAK SPRZEDAĆ SWÓJ
POMYSŁ POTENCJALNYM 

SPONSOROM
I PARTNEROM?

5.4



76

CZTERY PORADY:

1. Bądź przygotowany/przygotowana.

2. Bądź konkretny/konkretna.

3. Bądź precyzyjny/precyzyjna.

4. Bądź rozwiązaniem. 

NARZĘDZIA

 Jest wiele narzędzi przeznaczonych do komunikacji z grupą odbiorców,  

ale omówimy te najbardziej popularne wśród organizacji pozarządowych.

1. STRONA INTERNETOWA

 Najbardziej popularne narzędzie do komunikacji z odbiorcami  

na bieżąco. Posiada kilka bardzo ważnych funkcji.

Informacja – Internet to miejsce, w którym najłatwiej znaleźć informację,  

produkt lub usługę. Dlatego warto zadbać o istnienie organizacji w tym środowisku.  

Zaoszczędzisz czasu sobie oraz swojej grupie użytkowników, publikując precy- 

zyjne informacje, odpowiedzi na najczęstsze pytania oraz wątpliwości. Internet jest  

idealnym narzędziem edukacyjnym. 

Dostępność – poprzez stronę internetową jesteś dostępny dla swoich klientów  

i beneficjentów przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 

JAK SPRZEDAĆ SWÓJ
POMYSŁ POTENCJALNYM 

SPONSOROM
I PARTNEROM?
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Są oni zawsze na bieżąco, możesz zapewnić im rozwiązania umożliwiające dostęp  

do najświeższych informacji.

Klient – Posiadając stronę internetową, możesz szybko zbudować bazę klientów, 

tworząc opcję logowania na Twojej stronie. To świetny sposób na zbieranie infor-

macji o użytkownikach poprzez badanie ich profili socjalnych i demograficznych, 

zainteresowań oraz zachowań.

 Jest kilka typów stron, spośród których możesz wybrać odpowiednią  

dla Ciebie. Decydują o tym treści, jakie chcesz na stronie prezentować.

Strony statyczne są jak wizytówki w Internecie. Zawierają wyłącznie podstawowe 

informacje o organizacji lub firmie.. Zmiany zawartości występują bardzo rzadko,  

ponieważ nie ma na nich wiadomości, które trzeba regularnie aktualizować.

Blogi służą do informowania na specyficzne tematy. Filarem takich stron są nowe 

wiadomości. Aktualizacje są niezbędne. Poprzez tego typu stronę utrzymujesz 

użytkownika poinformowanego i zainteresowanego. 

Oczywiście możesz połączyć te dwa typy stron, utrzymując równocześnie  

niezbędne informacje i dostarczając bieżących aktualności.

 Kluczowymi elementami strony internetowej są jej projekt, struktura  

oraz zawartość. Projekt powinien być prosty, atrakcyjny i zajmujący. Pamiętaj  

o dobrym zastosowaniu i dobrej jakości obrazów, których używasz. Drugim  

JAK SPRZEDAĆ SWÓJ
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najważniejszym aspektem są styl, kolor oraz rozmiar fontów jakich używasz. 

Pamiętaj też o dobrym kontraście pomiędzy tłem a zawartością Twojej strony.  

Nie chcesz zmęczyć czytelnika ani zielonym fontem na niebieskim tle, ani zbyt 

małymi literami, które utrudniają czytanie.

 Kiedy zakończysz pracę nad projektem graficznym, musisz pomyśleć  

o strukturze. Pamiętaj, że poruszanie po stronie powinno być łatwe i że wszystkie  

informacje powinny być łatwo dostępne ze strony głównej. Dlatego powinieneś  

dobrze przemyśleć główne kategorie, architekturę informacji oraz mapę zawarto- 

ści, nim przystąpisz do budowania strony. 

 Zawartość powinna być dobrze przystosowana dla grupy odbiorców.  

Nie możesz komunikować się z dyrektorem wielkiego przedsiębiorstwa takim 

samym językiem, jakim zwracasz się do studenta. Język komunikacji powinien być  

zrozumiały dla odbiorców i jasny na tyle, żeby za jego pośrednictwem można 

było przekazać niezbędne informacje. Jeśli zastanawiasz się nad tym, co umieścić  

na swojej stronie, to pomyśl:

Czym różnisz się od konkurencji i co jest wyjątkową cechą Twojego produktu lub usługi?

Jakie informacje są użyteczne dla Twojej grupy odbiorców?

W jaki sposób możesz być pomocny/pomocna?

Jaki typ zawartości można połączyć z twoją działalnością.

JAK SPRZEDAĆ SWÓJ
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ĆWICZENIE:
Spróbuj wymyślić mapę swojej strony internetowej. Poniżej przydatne linki: 

Zarezerwuj domenę internetową i usługę hostingową: 

http://www.domain.com
http://www.nazwa.pl

Zacznij pracować w popularnym systemie CMS:

http://wordpress.org

Odwiedź strony:

http://www.2createawebsite.com
http://www.entrepreneur.com

CMS dla e-commerce:

http://www.abstore.com

2. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
 Media społecznościowe, a w szczególności Facebook, są prostymi  

i darmowymi narzędziami do utrzymywania kontaktu z Twoją grupą odbiorców.  

Z drugiej strony ten kanał komunikacyjny pozwala użytkownikom na bieżące  

komentowanie aktywności na Twojej stronie. Dlatego ważne jest, by organizacja 

zaplanowała bardzo dokładnie komunikację w mediach społecznościowych.
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MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH UŻYWA SIĘ GŁÓWNIE PO TO, BY:

skierować ruch na Twoją stronę internetową – jeśli na przykład posiadasz dużą liczbę 

użytkowników na Facebooku, to musisz skierować ich po szczegółowe informacje  

na stronę, postując wyłącznie krótką zapowiedź. 

wywołać akcję – wielu Twoich użytkowników z Facebooka nie wchodzi wcale  

na Twoją stronę internetową. Dlatego musisz używać mediów społecznościowych 

jako wsparcia, aby zachęcić ich do podjęcia akcji. 

 dla wzrostu świadomości marki oraz budowania jej wizerunku i powiązań –  

media społecznościowe pozwalają na bieżącą komunikację z odbiorcą. Dzięki nim 

łatwo jest tworzyć hstorię marki i sprawić, by była rozpoznawalna. 

dla komunikacji i zaangażowania – media społecznościowe pozwalają na dwu-

kanałową komunikację. Możesz zaangażować odbiorców do komunikacji z Tobą, 

zachęcać ich do odpowiedzi na Twoje pytania oraz reagować na ich akcje.

ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
POWINIENEŚ/POWINNAŚ:

Zdefiniować swoich odbiorców – odbiorcy definiują zawartość oraz język, którymi komu-

nikujesz się w swoich wpisach.

Wybrać odpowiedni kanał mediów społecznościowych – czy Facebook to odpowiedni 

kanał? Może powinieneś/powinnaś spróbować LinkedIn? Pomyśl, gdzie są Twoi odbiorcy.

Zdefiniuj swój cel – Twoja komunikacja powinna być spójna. Dlatego powinieneś/po- 

winnaś zdecydować, czy chcesz edukować, pomagać, czy bawić się ze swoimi odbiorcami.
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Stwórz plan akcji! – dobrą strategią jest planowanie wpisów. Dzięki temu będziesz  

publikować regularnie i łatwo zapiszesz się w pamięci odbiorców.

Pomyśl o zawartości – zaplanuj wpisy wcześniej, abyś zawsze mógł/mogła być pewny/

pewna, że publikujesz na temat swojej organizacji, działalności, produktu lub usługi.

ZANIM COŚ OPUBLIKUJESZ, POSTAW SOBIE PYTANIA:

Czy jest to użyteczne, interesujące lub zabawne?

Czy odnosi się do Twojej organizacji, działalności, produktu lub usługi?

Czy przesłałbyś to do znajomego?

Czy Twoja grupa odbiorców udostępni to dalej? 
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ZAANGAŻUJ SIĘ  
W INTERAKCJĘ.

PUBLIKUJ  
REGULARNIE.

PRZYGOTUJ ZDJĘCIA  
I INFOGRAFIKI.

STWÓRZ  
HISTORIĘ.

SZUKAJ INFORMACJI  
I WSPIERAJ SIĘ  
ANALIZAMI W INTERNECIE

USTAL ODPOWIEDNIE 
GODZINY DO PUBLI-
KOWANIA DLA TWOICH 
ODBIORCÓW.

ZAWSZE  
ODPOWIADAJ!

POWTARZAJ INFORMACJE, 
WPROWADZAJĄC  
DROBNE ZMIANY.

PORADY  
DO KORZYSTANIA 
Z MEDIÓW SPOŁE- 
CZNOŚCIOWYCH:
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 Poniższe opracowanie jest wybiórczą analizą niektórych prawnych  

aspektów swobody zrzeszania się, zasad prowadzenia stowarzyszeń oraz zapisów  

ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W przeważającej części celowo zostało  

ono ograniczone wyłącznie do stowarzyszenia rejestrowego, jako formy prawnej 

najbardziej powszechnej wśród organizacji non-profit oraz posiadającej najbardziej 

uniwersalny charakter. Osoby zainteresowane pogłębieniem przedstawionych infor-

macji bądź bliższymi informacjami dotyczącymi innych form prawnych organizacji  

non-profit (stowarzyszenie zwykłe, fundacja) mogą znaleźć liczne informacje  

na ten temat na specjalistycznych portalach internetowych oraz w opracowaniach 

sektora non-profit. Stan prawny: kwiecień 2015 r.

PRZYGOTOWANIE: Paweł Szulewski

PEWNE ASPEKTY
ORGANIZACJI 
NON-PROFIT:

STOWARZYSZENIA

6
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 Stowarzyszenie jest to organizacja non-profit, a dokładniej grupa osób  

mających wspólne cele lub zainteresowania, które dążą do ich osiągnięcia bądź realizacji. 

PRZYKŁAD: 

Stowarzyszenie Afryka, którego celem jest promocja kultury afrykańskiej w Polsce.

Stowarzyszenie Zielony, którego celem jest promocja ekologii oraz rozwój terenów  

zielonych i parków na terenie miasta.

Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kowalskiego, które skupia miłośników  

wierszy Jana Kowalskiego i dąży do promocji jego twórczości.

 Prawo do tworzenia i prowadzenia stowarzyszeń oraz fundacji  

zagwarantowane jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 12 Konstytucji).  

Wyjątek stanowią jednak podmioty odwołujące się m.in. do metod totalitarnych, 

nazizmu, faszyzmu, komunizmu, nienawiści rasowej i narodowościowej – takie  

organizacje nie mogą działać na terenie Polski! Jeżeli jest to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa narodowego, porządku prawnego, zdrowia publicznego w wyjątko- 

wych sytuacjach wolność stowarzyszeń może zostać ograniczona przepisami prawa.  

Nie ma również możliwości tworzenia stowarzyszeń, które opierają się na zasadzie 

bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia. 

 Dlatego jeżeli wspólnie z przyjaciółmi masz jakiś łączący Was cel  

(np. społeczny bądź kulturalny), chcecie wspólnie osiągnąć coś dla waszego dobra  

STRATEGIA:
PLANOWANIE
KOMUNIKACJI
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lub dobra publicznego, a przy tym nie kierujecie się chęcią zysku, powinniście  

pomyśleć o założeniu organizacji non-profit. 

PRZYKŁAD: 

  Jesteś imigrantem w Polsce pochodzącym z odległego kraju, 

znasz wielu swoich rodaków którzy również mieszkają w Twoim mieście, masz  

też znajomych Polaków, którzy bardzo interesują się kulturą Twojego kraju 

 i chcieliby ją lepiej poznać – może warto byłoby wspólnie zadbać o promocję 

kultury Waszego kraju w Polsce, jego promocję wśród Polaków oraz wspólną 

organizację wolnego czasu.

STRATEGIA:
PLANOWANIE
KOMUNIKACJI
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STOWARZYSZENIE
- WSPÓLNE DOBRO

- FILARY!
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DOBROWOLNOŚĆ

 Oznacza, że: 

każdy może założyć stowarzyszenie (nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie 

i nie trzeba być obywatelem polskim – wystarczy mieć miejsce zamieszkania  

na terenie Polski),

każdy chętny może zostać członkiem stowarzyszenia (nie można zmusić nikogo  

do bycia członkiem stowarzyszenia ani do zrezygnowania z członkostwa). 

SAMORZĄDNOŚĆ

 Oznacza, że osoby tworzące stowarzyszenie mogą dowolnie  

kształtować jego strukturę organizacyjną, określać cele i zadania stowarzyszenia, 

sposób ich osiągnięcia, zasady przyjmowania członków i podejmowania decyzji.

TRWAŁOŚĆ

 Oznacza, że:

nie można powoływać stowarzyszeń do osiągnięcia jednorazowego celu, a zada-

nia i cele, jakie stawia przed sobą stowarzyszenie powinny być długoterminowe. 

stowarzyszenie trwa i funkcjonuje bez względu na wewnętrzne zmiany personalne 

takie jak przyjęcie nowych bądź rezygnacja starych członków.

STOWARZYSZENIE
- WSPÓLNE DOBRO

- FILARY!

6.2
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NIEZAROBKOWY CHARAKTER

 Oznacza, że podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest osiągnięcie  

wspólnego dla jego członków celu a nie prowadzenie działalności gospodarczej.  

Dla prowadzenia działalności gospodarczej właściwe są inne formy prawne –  

chociażby spółka. Nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia przez stowarzysze-

nia działalności gospodarczej – na specjalnych warunkach określonych w art. 34  

Prawa o stowarzyszeniach. 

PRZYKŁAD:

  Niedopuszczalnym przez prawo będzie tworzenie 

stowarzyszenia które zakazuje jego członkom rezygnacji z członkostwa  

w stowarzyszeniu, któremu jakiś inny podmiot narzuca w całości strukturę 

organizacyjną i za którego podmiot ten podejmuje decyzje, które zostało 

powołane tylko celu organizacji jednego spotkania i którego członkowie 

będą czerpać korzyści materialne z majątku stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE
- WSPÓLNE DOBRO

- FILARY!

6.2
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PRAWO TWORZENIA STOWARZYSZEŃ PRZYSŁUGUJE:

Obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie- 

pozbawionym praw publicznych;

Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Osoba prawna nie może być założycielem ani członkiem stowarzyszenia za wyjątkiem 

tytułu członka wspierającego. 

CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA MOGĄ BYĆ:

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić 

osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć  

do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w gło- 

sowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego  

prawa wyborczego do władz stowarzyszenia;

Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski mogą wstępować 

do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość.

FILARY
- FUNDAMENTY
- BUDOWNICZY!

6.3
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PRZYKŁAD:

  Jeżeli jesteś obcokrajowcem posiadającym kartę stałego 

pobytu w Polsce wraz z innymi obcokrajowcami zamieszkałymi w Polsce 

oraz Polakami możesz założyć stowarzyszenie. Jeżeli w statucie będzie 

dopuszczona taka możliwość po jego założeniu członkami stowarzysze-

nia mogą być również Twoi znajomi mieszkający w poza Polską (choć 

będzie to dużym utrudnieniem praktycznym np. podczas organizacji 

Walnego Zebrania Członków).

FILARY
- FUNDAMENTY
- BUDOWNICZY!

6.3
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RODZAJE STOWARZYSZEŃ W POLSCE:

stowarzyszenie zwykłe;

stowarzyszenie rejestrowe;

związek stowarzyszeń;

klub sportowy.

 Zanim rozpoczniesz działalność – wybierz najwłaściwszy dla realizacji 

Waszych celów rodzaj stowarzyszenia!

BUDOWNICZY
- ORGANIZACJA

- PROJEKT!

Minimum 3 członków.
Działa w oparciu o regulamin.
Do rozpoczęcia działalności niezbędne po- 
wiadomienie organu nadzoru (Starostwa  
Powiatowego bądź Urzędu Miasta).
Brak opłat za rejestrację.
Nie posiada osobowości prawnej.
Stowarzyszenie reprezentują jego członkowie.
Brak możliwości zatrudniania pracowników.
Brak możliwości prowadzenia działalności  
gospodarczej, otrzymywania dotacji, etc.

Minimum 15 członków.
Działa w oparciu o statut.
Niezbędna rejestracja w Krajowym  
Rejestrze Sądowym.
Opłata za rejestrację.
Posiada osobowość prawną.
Posiada pewną strukturę organizacyjną.
Istnieje możliwość zatrudniania pracowników.
Istnieje możliwość ubiegania się o granty,  
prowadzenia działalności gospodarczej.

STOWARZYSZENIE
ZWYKŁE

STOWARZYSZENIE
REJESTROWE

6.4



91

 Statut jest to najważniejszy dokument w stowarzyszeniu, który reguluje 

zasady jego funkcjonowania. Statut należy przygotować w formie pisemnej jeszcze  

przed rejestracją stowarzyszenia. Powinien on zawierać wszelkie istotne postano- 

wienia dotyczące stowarzyszenia, założonych celów, sposobów ich realizacji, struktu-

ry organizacyjnej czy sposobu podejmowania decyzji i trybu odwoławczego. Statut 

powinien być przygotowany w języku polskim oraz w oparciu o prawo polskie i być 

zgodny z jego założeniami (w szczególności z Prawem o Stowarzyszeniach). Prawo  

o Stowarzyszeniach w art. 10 wymienia niezbędne elementy statutu – są to: 

nazwa stowarzyszenia, odróżniająca je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

teren działania i siedziba stowarzyszenia,

cele i sposoby ich realizacji,

sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa  

i obowiązki członków,

władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich 

kompetencje,

sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,  

a także warunki ważności jego uchwał,

sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

zasady dokonywania zmian statutu,

sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

PROJEKT
- KAMIEŃ WĘGIELNY

- STATUT!

6.5
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 Ponadto należy uwzględnić w treści statutu możliwość tworzenia tere-

nowych jednostek organizacyjnych lub prowadzenia działalności gospodarczej,  

jeżeli stowarzyszenie to przewiduje. 

PRZYKŁAD:

  Brak określenia sposobu podejmowania decyzji  

i głosowania podczas Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia 

może sparaliżować Waszą dalszą pracę w przyszłości. Natomiast 

brak określenia jasnych obowiązków zarządu może budzić poważne  

wątpliwości co do rzetelności wykonywanej przez nich pracy.

PROJEKT
- KAMIEŃ WĘGIELNY

- STATUT!

6.5
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PRZYDATNE AKTY PRAWNE:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16)

Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 z dnia 2001.07.31)

Ustawa o Fundacjach (Dz.U.1991.46.203 z dnia 1991.06.01)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z dnia 

2014.08.25)

Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z dnia 2014.01.23)

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 z dnia 2014.01.21)

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 z dnia 2013.10.11)

Ustawa o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2014.1025 z dnia 

2014.08.01)

Ustawa o rachunkowości (Dz.U.2013.330 z dnia 2013.03.11)

STATUT
- PARAGRAFY

- PRAWO!

6.6
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 Jeżeli chcesz zrobić coś dla siebie i dla innych, masz sprecyzowaną wizję  

działań i jasno wyznaczony cel, a do tego znasz osoby które chętnie zaangażują  

się w jego realizację, to nie czekaj – załóż stowarzyszenie!

PLAN DZIAŁANIA (DLA STOWARZYSZENIA REJESTROWEGO):

1. Określ cele stowarzyszenia i metody jego osiągnięcia.

2. Zbierz co najmniej 15 osób, z którymi wspólnie chcecie działać.

3. Przygotujcie razem propozycję statutu.

4. Zaplanujcie datę zebrania założycielskiego i przygotujcie niezbędne dokumenty.

5. Podczas zebrania założycielskiego:

wybierzcie przewodniczącego i sekretarza zebrania,

sporządźcie listę członków założycieli stowarzyszenia, 

podejmijcie uchwałę o założeniu stowarzyszenia, 

zatwierdźcie jego statut w drodze uchwały,

wybierzcie co najmniej 3 osoby do komitetu założycielskiego bądź wybierzcie 

zarząd stowarzyszenia oraz komisję rewizyjną,

jeżeli są jakieś dodatkowe kwestie – omówcie je w formie wolnych wniosków,

przygotujcie protokół z zebrania założycielskiego.

READY
- STEADY

- GO!

6.7
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6. W ciągu 7 dni od zebrania założycielskiego należy do Krajowego Rejestru  

Sądowego właściwego dla Waszego stowarzyszenia ze względu na jego siedzibę 

złożyć wniosek o rejestrację wraz z niezbędnymi dokumentami.

Formularze: KRS W-20, KRS-WK lub KRS-WF, KRS-WM (w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej);

Załączniki tj. statut, protokołu z zebrania założycielskiego, listę członków założycie-

li, stosowne uchwały, zgoda osoby powołanej do zarządu;

Na etapie wniosku o rejestrację nie trzeba już składać osobnego wniosku do Urzędu 

Skarbowego (NIP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (REGON).

7. Po rozparzeniu wniosku KRS wyda Postanowienie o wpisie do KRS, Postanowie-

nie o odmowie wpisu do KRS bądź Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

8. Po uzyskaniu Postanowienia o wpisie do KRS – stowarzyszenie zostaje za-

rejestrowane i możesz zacząć działać! Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną 

z chwilą wpisania do KRS, dlatego dopiero po jego uzyskaniu możecie zacząć działać!

9. Pamiętaj, aby w ciągu 21 dni od dnia rejestracji złożyć do właściwego Urzędu 

Skarbowego Zgłoszenie Identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających (NIP-8).

READY
- STEADY

- GO!
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OPŁATY W POSTĘPOWANIU REJESTROWYM  
PROWADZONYM PRZEZ KRS:

Rejestracja – stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej – 0,00 PLN, 

stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą - 600,00 PLN, fundacja – 

250,00 PLN;

Zmiana wpisu w rejestrze – stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospo-

darczej 0,00 PLN lub 150,00 PLN (zależy od KRS), stowarzyszenie prowadzące  

działalność gospodarczą - 350,00 PLN, fundacja – 150,00 PLN;

Wykreślenie z KRS – 300,00 PLN;

Przyjęcie dokumentów – 40,00 PLN;

Uwierzytelnienie odpisu statutu – 40,00 PLN;

Inne postępowanie rejestrowe – 300,00 PLN.

READY
- STEADY

- GO!

6.7
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ORGANY STOWARZYSZENIA:

1. Walne Zebranie Członków – Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą  

osoby o podobnych planach czy zainteresowaniach dążące wspólnie do reali- 

zacji celu, dlatego najważniejszym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie 

Członków. Organ ten tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy wspól-

nie podejmują najważniejsze dla stowarzyszenia decyzje i kreują sposób jego  

funkcjonowania (poprzez wybór władz stowarzyszenia, możliwość zmiany statu-

tu, itp.). Sposób organizowania Walnego Zebrania Członków oraz podejmowania  

na nim decyzji powinien zostać szczegółowo uregulowany w statucie stowarzyszenia. 

2. Zarząd – jest to organ kolegialny, który powinien składać się co najmniej  

z trzech osób. Zarząd prowadzi i ponosi odpowiedzialność za faktyczne funk- 

cjonowanie stowarzyszenia oraz reprezentuje je w stosunku do podmiotów  

zewnętrznych (np. podpisując w imieniu stowarzyszenia umowy bądź zaciągając 

zobowiązania). Sposób wyboru Zarządu oraz jego kompetencje powinny zostać 

uregulowane szczegółowo w statucie stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna – jest to organ nadzorczy w stosunku do Zarządu, mający 

za zadanie jego kontrolę oraz informowanie pozostałych członków stowarzyszenia 

(podczas Walnego Zebrania Członków) o jego sytuacji. Komisja Rewizyjna wery-

fikuje zgodność działań Zarządu ze statutem oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. Sposób wyboru członków komisji rewizyjnej powinien zostać uregulowany 

szczegółowo w statucie stowarzyszenia.

WPIS
- DZIAŁALNOŚĆ

- ORGANY!

6.8



98

 Zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach Starosta właściwy ze względu  

na siedzibę stowarzyszenia pełni funkcję organu nadzorczego – KRS prześle  

do Starosty odpis wniosku o rejestrację stowarzyszenia i może on zweryfikować jego  

poprawność (np. poprzez analizę statutu). Ponadto Starosta w oparciu o art. 25 

Prawa o Stowarzyszeniach może żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia,  

w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków bądź żądać 

od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. W razie braku zastosowania  

się do powyższych żądań Starosta może nałożyć na stowarzyszenie grzywnę  

w wysokości do 5000,00 PLN. 

ORGANY
- OBOWIĄZKI
- KONTROLA!

6.9
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Opłaty członkowskie;

Granty: z Unii Europejskiej, Erasmus + dla młodzieży,** władze lokalne***, prywatne  

lub korporacyjne fundacje, organizacje międzynarodowe****, międzynarodowe  

i europejskie konsorcja;*****

Dotacje ze środków publicznych;

Darowizny (indywidualne I od firm);

Darowizny rzeczowe;

Zbiórki publiczne;

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego;

Gry i loterie;

Działania pożytku publicznej;

Sponsoring;

Kredyty bankowe.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH*

* Wskazana lista dotyczy organizacji pozarządowych, najczęściej zarejestrowanych lub posiadających formalne partnerstwo z inną organizacją pozarządową,  
aby posiadać osobowość prawną i możliwość zaciągania zobowiązań. Niestety ciężko jest z tej listy wyodrębnić listę źródeł finansowania dla każdej z grup podmiotów. 
Wiele grantów jest dostępnych również dla osób prywatnych. Oczywiście należy pamiętać, że możemy mieć pomysł na jakiś projekt i to bardzo dobra okazja, żeby dołączyć 
do organizacji zajmującej się daną tematyką. Podstawową stroną przydatną w Polsce dotyczącą tematyki organizacji pozarządowych i różnych rodzajów organizacji, 
propozycji partnerstw i współpracy, ofert pracy lub wolontariatu, możliwości publikacji ogłoszenia jest www.ngo.pl.

** http://erasmusplus.org.pl/

*** Władze lokalne zazwyczaj mają programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i możliwości dotacji, na przykład Małe i Duże granty w Warszawie

**** Na przykład granty szwajcarskie, Rady Europy.

***** Kolejna użyteczna strona to strona Eurodesk Polska, https://www.salto-youth.net/ i www.mladiinfo.eu, również jest bardzo wiele grup na Facebooku jeśli chodzi 
o wymianę informacji i partnerstwa, głównie w programach młodzieżowych (European Partner Network, Youth in Action itd.).

****** Odsyłam na stronę ngo.pl, gdzie można znaleźć największą ilość ogłoszeń konkursów dotacyjnych z wszelkich źródeł, również zeszłe edycje więc możemy  
się zorientować w możliwościach pozyskiwania funduszy dla naszej organizacji.
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 Większość organizacji w okresie swojego wzrostu i rozwoju  

ubiega się o zewnętrzne środki finansowania, w formie większych 

lub mniejszych grantów. Możemy oczywiście napisać również 

nasz profil organizacyjny oraz tzw. Concept Note na możliwe pro- 

jekty i poszukiwać środków finansowania. Najpopularniejszym sposobem  

na pozyskiwanie środków na projekty jest składanie wniosków w najróżniejszych 

konkursach dotacyjnych.* Oczywiście mamy do czynienia z dużą konkurencją  

i ograniczeniami wysokości finansowania, a także miejsca, sektora, grup do- 

celowych i celów.

 Pisanie wniosków projektowych to szczególna umiejętność. Bardzo 

często nie mamy problemu z wyjaśnieniem naszych pomysłów, rozrysowaniem  

w formie grafów i wykresów całego toku myślenia, mając możliwość odpowiada-

nia na bieżące pytania. We wniosku jednak mamy możliwość wyłącznie słownego  

opisania swoich pomysłów i sposobu realizacji projektu, często bez możliwości  

wychodzenia poza określony limit słów. Musimy także odpowiadać jedynie na za- 

dawane w formularzu pytania. Na niektóre pytania miejsca jest za mało i trzeba  

odpowiedzieć bardzo zwięźle, często też nie pyta się o kwestie dla nas najważniejsze. 

Należy również używać określonego języka, aby w jasny sposób przekazać ideę pomysłu, 

mając na uwadze naszego odbiorcę, który będzie czytał dany wniosek i tylko na jego 

podstawie będzie mógł go ocenić oraz rekomendować do ewentualnego finansowania.

PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU

* Odsyłam na stronę ngo.pl, gdzie można znaleźć największą ilość ogłoszeń konkursów dotacyjnych z wszelkich źródeł, również zeszłe edycje więc możemy się zoriento- 
wać w możliwościach pozyskiwania funduszy dla naszej organizacji.

7.1
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GŁÓWNE ELEMENTY SKUTECZNEGO PISANIA WNIOSKÓW:

Odpowiednie formatowanie i używanie poprawnych i zaakceptowanych formularzy;

Dostosowywanie wniosku oraz całego projektu do kryteriów danego programu 

oraz priorytetów, na których skupia się dana instytucja (bardzo użyteczne są wszel-

kie przewodniki i ogłoszenia o naborze);

Pokazywanie społecznych korzyści płynących z realizacji zaplanowanego projektu;

Uzasadnienie trwałości rezultatów i możliwości ich powielenia;

Zapewnienie o bieżącym monitoringu, ewaluacji oraz odpowiednim sposobie 

zarządzania projektem;

Podkreślenie wagi promocji projektu oraz informowania o jego rezultatów.

 Pisanie wniosku jest grą o ustalonych zasadach:

musisz stosować się do zasad określonych dla danego konkursu lub jego edycji.

Zdobądź wytyczne (Przewodnik).

Przeczytaj wytyczne.

Stosuj wytyczne.

Zadaniem Twojego wniosku jest pokazanie, że Twój projekt:

zapewni korzyści dla społeczności lub/i grupy docelowej,

opiera się na solidnej analizie problemów i potrzeb,

jest realny i się uda,

 

PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU
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 odpowiada na konkretne problemy i opiera się na celach, które są SMART,

 uzasadnia potrzebę finansowania i przedstawia budżet,

 ma wsparcie interesariuszy. 

WNIOSKI PROJEKTOWE – PRZYDATNE RADY:

1. Planuj, planuj i jeszcze raz – planuj! Pamiętaj, że masz tylko jedną szansę,  

żeby zaprezentować swój pomysł.

2. Wnioski projektowe powinny być bardzo dobrze uzasadnione i informacje  

powinny być możliwe do weryfikacji.  

3. Konieczna jest dogłębna analiza sytuacji beneficjentów lub grupy docelowej  

– z dokładnymi danymi (jeśli to możliwe). Pomaga to uzasadnić działania projek-

towe oraz cele, które wychodzą z analizy potrzeb. 

4. Zawsze wysoko ocenia się wykorzystywanie zasobów lokalnych i partnerstwa  

międzyinstytucjonalne.

5. Należy skupić się na trwałości projektu i możliwości kontynuacji bez dodatko- 

wych nakładów finansowych (budowanie lokalnego potencjału).

6. Istotne jest włączanie beneficjentów i innych ważnych grup interesariuszy  

w planowanie i działania projektowe.

7. Należy zadbać o język i poprawność językową wniosku: jeśli wniosek musi być  

w innym, niż Twój, języku lub nie masz lekkiego pióra – poproś kogoś o wsparcie.

PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU
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8. Język powinien być zwięzły i konkretny, a myśli wyrażone jasno i rzeczowo.

9. Lepiej zacząć od mniejszych projektów niż napisać zbyt ambitny wniosek,  

do którego realizacji nie jesteśmy gotowi (zarówno rozbudowane i specjalistyczne 

działania, jak i skala działań i tempo realizacji, również budżet).

10. Pamiętaj o swoich poprzednich doświadczeniach podczas pisania wniosku – 

będzie on wtedy realistyczny i oparty na doświadczeniu.

11. Zrób małe rozeznanie w danej dziedzinie i finansowaniu projektów z danej  

dziedziny (np. teatr młodzieżowy) – Kto to robi i co oferuje? Co w tej dziedzinie  

już było zrobione? 

12. Proś o pomoc i wsparcie – włączaj ludzi!

13. Udawaj się na spotkania z instytucją finansującą, spotkania konsultacyjne  

lub szkolenia dla grantobiorców. 

14. Pamiętaj, że Twój wniosek jest zawsze załącznikiem do umowy o finansowa- 

niu – jest to umowa obowiązująca Cię z podmiotem finansującym i oczekuje  

on tego, co napisałeś/napisałaś. Upewnij się, że Twój wniosek jest realistyczny,  

a informacje rzetelne. Pamiętaj także, że cele projektu mają być możliwe  

do osiągnięcia w ramach określonego budżetu.

PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU
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PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU

 Każda instytucja ma inny formularz wniosku o przyznanie dotacji.  

Niektóre są bardzo krótkie i zwięzłe, a formatki budżetowe są uproszczone.  

Inne zaś wymagają bardzo dużo informacji i szczegółowych analiz. Również sposób 

aplikowania się różni – składa się je elektronicznie, przesyła pocztą, składa tylko  

osobiście, przesyła wraz z kopiami lub z wersją elektroniczną na nośniku CD.

 Co najistotniejsze, do pisania wniosku nie należy się zabierać w ostatniej 

chwili. Pamiętaj, że bardzo trudno pisze się o swoich pomysłach, nawet jeśli pro-

jekt ma się w jednym paluszku. Bardzo dokładnie czytaj każdy formularz i wszyst-

kie możliwe przewodniki – bardzo często znajdziesz tam pytania pomocnicze  

do poszczególnych pól we wniosku lub instrukcje ich wypełniania. Nawet jeśli  

wniosek tego nie wymaga, zrób sobie większość ćwiczeń z tego poradnika i sko- 

rzystaj z wzorów i list kontrolnych, a przede wszystkim matrycy logicznej,  

która ma możliwość sprawdzenia pomysłu w praktyce.

 W poniższej tabeli przedstawiono tabelę z najczęstszymi pytaniami  

zadawanymi w formularzach wniosków o finansowanie. Nawet jeśli niektórych  

pytań nie ma w formularzu, którego używasz, zawsze warto odpowiedzieć sobie  

na te dodatkowe pytania.

7.1
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PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU

PYTANIE
/ ZAGADNIENIE

PYTANIA
POMOCNICZE

I KOMENTARZE

ABSTRAKT

INFORMACJE O INSTYTUCJI 
WNIOSKUJĄCEJ

ANALIZA POTRZEB
/ UZASADNIENIE  

REALIZACJI PROJEKTU

REZULTATY I PRODUKTY

Może być krótki, ale musi zawierać wszystkie istotne informacje. 
- Oceniający czytają abstrakt jako pierwszy – musi przyciągać uwagę.
- Ma być zwięzły i rzeczowy.
- Jest zazwyczaj na początku, ale powinien być pisany jako ostatni element.
- Matryca 5 pytań: W-questions!

- Jakich rezultatów się spodziewamy w trakcie i po zakończeniu  
realizacji projektu?
- Mogą mieć one charakter mierzalny (wskaźniki ze wskazaniem 

Informacje o Twojej organizacji/grupie (wielkość, historia, obszary 
działania, doświadczenie, osiągnięcia itd).
- Jakie macie doświadczenie w realizacji projektów z dziedziny,  
której dotyczy wniosek lub środowisku, lub pracy z grupą docelową?  
- Jakie kwalifikacje i doświadczenie mają kluczowe osoby  
zaangażowane w projekt?

- Dlaczego powinniśmy to zrobić? 
- Jakie jest uzasadnienie dla realizacji tego projektu? 
- Jakie problemy i potrzeby zostały zidentyfikowane?
- Czytający musi zobaczyć, że doskonale znasz kontekst projektu  
i problemów, a także samemu go zrozumieć. 
- Uzasadnij, dlaczego istnieje potrzeba akurat tego projektu. 
- Całe uzasadnienie powinno pokazywać biegłość w temacie, 
 a także logicznie komponować się z celem ogólnym oraz celem  
szczegółowym – czyli matrycą logiczną.

7.1
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PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU

PYTANIE
/ ZAGADNIENIE

PYTANIA
POMOCNICZE

I KOMENTARZE

GRUPA DOCELOWA 
(BENEFICJENCI)

DZIAŁANIA

HARMONOGRAM

PARTNERSTWA

ilościowym) i niemierzalny (wpływ).
- Możesz być również poproszony o dołączenie matrycy logicznej  
lub formularz wniosku może zawierać pola generujące później  
matrycę logiczną. Ważne jest więc, aby móc teraz zaplanować  
wskaźniki służące monitoringowi oraz źródła ich weryfikacji.

Należy jasno określić czas trwania projektu i poszczególne fazy  
jego realizacji. Czasami wnioski zawierają harmonogramy,  
które się uzupełnia, zaznaczając czas trwania danych działań  
i podmioty/osoby odpowiedzialne. 

Dobre partnerstwa pokazują wsparcie społeczności i interesariuszy. 
Zapewniają one dostęp do ludzi, umiejętności, finansowania,  
darowizn i wsparcia w organizacji.

Opisz grupę docelową projektu. 
- Kto będzie beneficjentem bezpośrednim i pośrednim? 
- W jakiej znajdują się sytuacji?

 - Jakie działania zaplanowaliśmy?
- Kto je wykona? My sami możemy czy będzie to usługa zlecona?
 -Kiedy będą wykonane i dlaczego w takim porządku?
 - Jak je zrobimy? Jakimi metodami?
- Dlaczego wybraliśmy akurat te działania?
 - Jak układają się one w czasie?

REZULTATY I PRODUKTY

7.1
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PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU

PYTANIE
/ ZAGADNIENIE

PYTANIA
POMOCNICZE

I KOMENTARZE

TRWAŁOŚĆ

PROMOCJA

MONITORING  
I EWALUACJA

ZARZĄDZANIE  
RYZYKIEM

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

- Jakie działania planuje się w celu zapewnienia trwałości rezultatów – 
w trakcie i po zakończeniu projektu?
-  Jak zapewni się możliwość dalszego działania po zakończeniu 
finansowania?

- Kto będzie zarządzać projektem? 
- Przedstaw doświadczenie swoich współpracowników i ich główne 
umiejętności w dziedzinie projektu.

- Jak będziesz promować projekt i jego finansowanie? 
- Jak będziesz promować działania I rezultaty? 
- Opisz grupy docelowe i szczegółowe działania promocyjne.
- Jak będziesz się dzielić rezultatami i produktami projektu?

- Jak będziesz wiedzieć, że wszystko działa tak jak zaplanowano? 
- Jak będziesz sprawdzać jakość i terminowość realizacji projektu  
oraz kontrolował wydatkowanie środków?
- Jakie działania i narzędzia będą służyły monitoringowi i ewaluacji?  
- Kto będzie w to włączony?

Przedstaw główne zagrożenia dla powodzenia projektu i osiągnięcia 
zakładanych rezultatów. 
- Jak te ryzyka mogą być ograniczane?
-  Jeśli ryzyka znajdują się poza Twoją kontrolą, jak będziesz mini- 
malizować ich ewentualny wpływ na projekt i wizję jego powodzenia?

7.1
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PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU

PYTANIE
/ ZAGADNIENIE

PYTANIA
POMOCNICZE

I KOMENTARZE

BUDŻET I ZASOBY

ZAŁĄCZNIKI

- Opisz strukturę organizacyjną i strukturę zespołu projektowego. 
- Uzasadnij, że posiadasz zdolność organizacyjną i operacyjną  
do realizacji tego projektu.

Bardzo często sam wniosek ma załączniki (matryca, budżety,  
harmonogram), są to zazwyczaj dokumenty rejestracyjne i inna 
dokumentacja formalna (prawie zawsze KRS), CV osób realizujących 
wniosek, raporty ewaluacyjne z poprzednich projektów i inne.  
Można je załączać w formie skanu, przesyłać na nośnikach, kopiować 
(z potwierdzeniem o zgodności z oryginałem).

- Ile to będzie kosztować? 
- Przedstaw budżet podzielony na główne pozycje kosztowe i uzasad-
nij konieczność danych środków, jeśli jest na to miejsce w formularzu 
(np. na komentarze do budżetu).  
- Upewnij się, że jest on spójny z opisem działań i harmonogramem 
(liczba miesięcy, usługi i materiały potrzebne do działania, wysokość 
kosztów łącznych działań). Zazwyczaj formatka budżetowa jest  
dołączona i należy korzystać tylko z niej.
- Zasoby oznaczają ludzi, pieniądze, wyposażenie, zapasy i materiały. 
- Wyjaśnij, czego potrzebujesz do realizacji działań, czy będzie to mu-
siało być kupione, czy będzie mogło być zapewnione w inny sposób.
- Zwróć uwagę na rodzaj wkładu własnego i możliwości jego pozyskania.

ZARZĄDZANIE  
PROJEKTEM

7.1
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PISANIE WNIOSKU
PROJEKTOWEGO 
KROK PO KROKU

GŁÓWNE BŁĘDY WE WNIOSKACH PROJEKTOWYCH:

Projekt nie odnosi się do priorytetów nałożonych przez instytucje finansującą.

Nie czyta się wytycznych i nie stosuje się ich – najczęściej skutkuje to odrzuceniem  
ze względów formalnych (brak podpisów, załączników, terminy, wysokość budżetu).

Pomysł nie jest jasny i nie jest czytelnie przedstawiony.

Projekt jest zbyt ambitny.

Nie przedstawia się wystarczającej analizy potrzeb i problemów.

Budżet i opis działań nie są spójne.

Projekt lub jego znaczna część był już realizowany albo po raz kolejny złożono  
identyczny wniosek bez stosownych zmian.

Kopiujemy fragmenty różnych wniosków bez przemyślenia i dopasowania do danej 
sytuacji, instytucji finansującej, budżetu i potencjalnych odbiorców.

CO TO SĄ WYTYCZNE?

Mogą się nazywać: Przewodnik, Instrukcja, wytyczne itd.

Zdobądź je i stosuj się do nich co do literki!

Mogą mieć jedną stronę lub nawet 100. 

Opisują kryteria formalne wniosku, jaki ma trafić do instytucji finansującej.

Wskazują na priorytety finansowania, dziedziny i działania które mają szansę  
otrzymać dofinansowanie, jak również te, które kategorycznie nie będą finansowane.

Wymieniają koszty kwalifikowane, szczegóły dotyczące finansowania i raportowania, 
bardzo często zawierają też wzór umowy – wiemy więc wszystko przed pisaniem wniosku!

A.

C.

E.

B.

D.

F.
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WYBRANE ORGANIZACJE
MIGRANCKIE

W POLSCE

8

FUNDACJA DLA SOMALII
Fundacja dla Somalii prowadzi działania zmierzające do integracji migrantów ze społeczeństwem polskim,  

oferując im wsparcie, dzięki któremu mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Ważnym elementem misji 

Fundacji są działania skierowane do Polaków inicjujące i wspierające budowę dialogu międzykulturowego. 

          +48 22 658 04 87               biuro@fds.org.pl                       Warszawa           www.fds.org.pl  
          +48 22 658 04 87                                           www.facebook.com/FundacjadlaSomalii

FUNDACJA CROSSROADS ZATOKA GDAŃSKA
Misją Fundacji jest pomoc uchodźcom i emigrantom z krajów byłego ZSRR w przestrzeganiu ich praw i tworze-

niu skutecznego prawa emigracyjnego oraz zwiększenie szans na uzyskanie legalnego pobytu, pracy, a także  

zmniejszenie zagrożeń dla osób pozbawionych praw i zagrożonych wyzyskiem.

          513638391               perechrestja@onet.eu                    Gdańsk           www.fundacjacrossroads.pl  
          503 943 478                                                            http://bitly.pl/945369

FUNDACJA ROZWOJU OPRÓCZ GRANIC
Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic” wpływa na zbliżenie narodów, społeczeństw i państw regionu Europy  

Środkowej i Wschodniej poprzez krzewienie wiedzy oraz uświadamianie wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów. 

Fundacja wpływa również na wzrost aktywności i partycypacji migrantów, wspiera promocję regionu Europy Środkowej  

i Wschodniej i tworzących ją krajów, prowadzi poradnictwo dla cudzoziemców oraz kursy polskiego.

          22 403 78 72                                    biuro@frog.org.pl                       Warszawa            www.frog.org.pl  
          517 459 418             

FUNDACJA NASZ VYBIR
Fundacja Nasz Wybór działa na rzecz współpracy w sferze kultury, oświaty, polityki i gospodarki pomiędzy Polską  

i Ukrainą oraz promocji demokracji i wartości społeczeństwa obywatelskiego.

                nashvybir@gmail.co                           Warszawa           www.naszwybor.org.pl  
      http://bitly.pl/862867

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE WIETNAMCZYKÓW W POLSCE
Zrzesza społeczność wietnamską i działa na jej rzecz.

          601764625               mngo@post.pl                       Warszawa        
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FUNDACJA KULTURY BEZ GRANIC
Działalność w zakresie dialogu międzykulturowego, wymiany i transferu kulturowego, propagowania  

różnorodności kulturowej oraz prezentacji i wspierania innych grup etnicznych i kulturowych w Polsce i za granicą.  

Wspieranie, rozwój i popularyzacja wiedzy na temat diaspory bośniackiej w Polsce mająca na celu podtrzymanie 

jej tożsamości etnicznej i narodowej oraz harmonijną koegzystencję w Polsce i za granicą.

     kulturybg@gmail.com                                              www.kulturybezgranic.org 
                                                                            www.facebook.com/kulturybezgranic

FUNDACJA CENTRUM IQRAA
Misja Fundacji jest edukacyjna, kulturalna i społeczna. Uczymy arabskiego, zapoznajemy z islamem, aktywizuje-

my społeczności migranckie, integrujemy i świadczymy wsparcie socjalne.

         730 831 931    fundacja@centrumiqraa.org                                    Warszawa                              www.centrumiqraa.org 
                                                                        www.facebook.com/www.iqraa.org 

FUNDACJA AFRYKA CONNECT
Stanowi pomost łączący Polskę i Afrykę, na którym obywatele obydwu tych terenów będą mogli wymieniać  

informacje i doświadczenia. Tym sposobem chcemy sprowokować pożądane zmiany na świecie. Aby osiągnąć 

zamierzony cel, organizujemy imprezy kulturalne, seminaria, warsztaty edukacyjne, programy wymiany nauko- 

wej i zapewniamy doradztwo potrzebującym.

         530 544 920    info@afrykaconnect.pl                                   Warszawa                               www.afrycon.org/?lang=pl 
                                         http://bitly.pl/478273

ORMIAŃSKO-POLSKI KOMITET SPOŁECZNY 
OPKS stawia sobie za cel reprezentowanie mniejszości ormiańskiej w Polsce zarówno w sprawach społecznych, 

jak i politycznych poprzez ustanowienie bliskich relacji z Ambasadą Republiki Armenii oraz z istniejącymi organi-

zacjami ormiańskimi w Polsce. Stowarzyszenie rozwija przedsięwzięcia mające na celu wspieranie i popularyzację 

kultur mniejszości narodowych, etnicznych, przykładając szczególną uwagę do spraw Ormian Polskich i Ormian 

w Polsce.

         +48 32 323 16 26    isekretariat@opks.pl                                   Zabrze                 www.opks.pl 
                                                              www.facebook.com/Ormianie
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FUNDACJA NA RZECZ STUDENTÓW IRACKICH 
Fundacja zrzesza obywateli Iraku studiujących na terenie Polski, jak również obywateli polskich.

         515 568 856                     khudair_alendelusy@yahoo.co                      Warszawa                                                                        
                      jozeph66600@yahoo.com                

KURDYJSKIE CENTRUM INFORMACJI I DOKUMENTACJI
Głównym celem Centrum jest promocja kultury kurdyjskiej w Polsce, propagowanie wiedzy o narodzie  

kurdyjskim, jego historii i języku wśród Polaków oraz integracja środowiska Kurdów mieszkających w Polsce.

          012 422 88 22                                        kurd.pl@gmail.com                                                  Kraków                                      www.kurd.pl 

ZWIĄZEK STUDENTÓW KURDYSTANU / KURDYSTAN STUDENT’S UNION (KSU) 
Związek Studentów Kurdystanu organizuje liczne wykłady, seminaria oraz wystawy mające na celu przybliże-

nie zagadnień związanych z historią, tradycją i kulturą Kurdystanu. Od niedawna mają miejsce także wyjazdy  

w ramach wymiany studenckiej pomiędzy Polską a Kurdystanem. 

          12 422 88 22                                          Kurd_ayk@yahoo.co.uk                                            Kraków                                

STOWARZYSZENIE SOMALIJSKIE W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Stowarzyszenie działa na rzecz pomocy Somalijczykom w Polsce, jak również przybliża kulturę somalijską  

Polakom. Robimy warsztaty, spotkania, angażujemy się w projekty edukacyjne, informacyjne i na rzecz lokalnych 

społeczności. 

          510 566 186                                            biuro@ssrp.org.pl                                                     Warszawa                                http://bitly.pl/522862      

TURKDER – STOWARZYSZENIE SPOŁECZNOŚCI TURKIJSKICH
Organizacja wspiera integrację społeczności tureckojęzycznych ze społeczeństwem polskim – edukuje na temat 

kultury Turków, Kazachów, Azerów, Turkmenów, Kirgizów. Celem działania jest również wspieranie migrantów  

z krajów tureckojęzycznych.

          506 763 737                                            info@turkder.org                                                       Warszawa                              http://turkder.org
                                                                                   http://bitly.pl/652676
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STOWARZYSZENIE POLSKO-INDONEZYJSKIE SAHABAT
“Sahabat”, czyli “przyjaciel”! Taka też jest misja Stowarzyszenia - rozwijanie przyjaźni i współpracy pomiędzy 

narodami polskim i indonezyjskim, poprzez promocję kultury, sztuki, nauki, sportu oraz turystyki Polski  

i Indonezji. Stowarzyszenie jest podzielone na pięć oddziałów terenowych: Warszawa, Poznań, Toruń, Wrocław  

i Kraków. 

         692722301                               sahabat.poznan@gmail.com                        Warszawa, Poznań, Toruń,                    http://www.sahabat.pl
                                                              sahabat.krakow@gmail.com                              Wrocław i Kraków                                               http://bitly.pl/553286
                     http://bitly.pl/959454

UTUCAST
UtuCast jest potężną platformą społecznościową do łączenia rozmaitych interesariuszy zgromadzonych 

wokół idei  zrównoważonego rozwoju i rzecznictwa ku temu rozwojowi. Założycielem tej migranckiej z natury,  

ale globalnej z założenia organizacji jest Kenijczyk mieszkający w Polsce.

         +48 537 551 358                      info@utucast.com                                       Polska                                                           http://www.utucast.org
         +48 739 542 473                                                 http://bitly.pl/635699

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ
Działamy na rzecz dialogu międzykulturowego i integracji. Wierzymy, że wzajemne poznanie pomoże zlikwid-

ować uprzedzenia i stereotypy. Przybliżamy Afrykę Polakom - organizujemy koncerty, wystawy i happeningi. 

Wydajemy książki. Chcemy sprawić, by Polska stała się bardziej otwarta na innych, a więc ciekawsza i bardziej 

pozytywna. Przecież wszyscy pochodzimy z Afryki!

         +48 537 551 358                      fundacja@afryka.org                                  Warszawa                                                  http://bitly.pl/487375
                      http://bitly.pl/568566

GADO, GLOBAL AFRICAN DIALOGUE 
Misją GADO jest budowanie platform na rzecz globalnego dialogu. Aby spełnić tę misję, GADO działa  

na wszystkich kontynentach, współtworząc różnorodność i partnerstwo. Poprzez wspieranie wymiany  

myśli, badania i działania rzecznicze w różnych społecznościach GADO dąży do dialogu na rzecz zrówno- 

ważonego rozwoju międzynarodowego. W Polsce przedstawicielami GADO są osoby pochodzące z Nigerii.

         +48733667756                        makhagba@globalafricandialogue.org
                                                              globalafricandialogue@gmail.com
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 KOMITET RZECZNIOWSKI AFRYKAŃSKIEJ SPOŁECZNOŚCI W POLSCE
Obecnie mieszkamy w Polsce i teraz ona jest naszym domem, którego jesteśmy obywatelami. Jednocześnie  

pochodzimy z Afryki i to, jak mówi się o nas i naszym kontynencie, ma wpływ na to, jak traktuje się nas nad Wisłą. 

Nie chcemy, żeby ktoś mówił za nas. Sami opowiemy o sobie. Działamy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji 

osób pochodzenia afrykańskiego.

         662973677 (Français)                      rzecznik@afryka.org                            Warszawa, Łódź, Kraków,                   http://bitly.pl/259959
           662973444 (English)                                                                                                                                Trójmiasto, Wrocław
         

INDYJSKIE STOWARZYSZENIE W POLSCE (LESZNOWOLA)
Naszą misją jest promowanie Indii i ich bogatej kultury w Polsce. Ponadto chcemy być pomostem pomiędzy  

Indiami a Polską w sferze biznesu i kultury. Chcemy również nieść pomoc obywatelom Indii mieszkającym w Polsce.

         791 557 707                                          nayar@interia.pl                                     Wólka Kosowska                                    http://bitly.pl/285576
                                                                                            mail@iap.info.pl                                                                                                                      
         

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PALESTYŃCZYKÓW POLSKICH
Cele działania to integracja środowiska Palestyńczyków w Polsce i promowanie Palestyny (popularyzacja historii, 

kultury, i walki narodu palestyńskiego i jego dążenia do wyzwolenia kraju spod okupacji Izraela i stworzenia państwa 

demokratycznego).

         +48 664283407                                 biuro.sskpp@gmail.com                    Kraków                                                       http://bitly.pl/999659
                                                                                                                                                                                   
         

FUNDACJA TERNOPILSKA 
Misją fundacji jest zjednoczenie przebywających w Polsce mieszkańców Ukrainy po to by ułatwić im obcowanie  

z kulturą ukraińską i uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym Ukrainy oraz w tworzeniu społeczeństwa  

obywatelskiego. Fundacja Ternopilska zaprasza również do współpracy obywateli polskich, którzy zainteresowani 

są Ukrainą i jej kulturą, jak również obywateli innych krajów, aktywnie działających w organizacjach pozarządowych 

w Polsce.

         +48 (46) 854 80 15                            ternopilska@gmail.com                     Warszawa, Żyrardów                           http://ternopilska.com
         727 803 797                                                 http://bitly.pl/884532
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FUNDACJA TRANSKULTURA I DIALOG MIĘDZYKULTUROWY 
Misją fundacji jest także zapewnianie doraźnej pomocy, m.in. prawnej oraz materialnej, imigrantom, zwłaszcza 

Azjatom, zamieszkałym w Polsce, a także zwiększanie ich aktywności w życiu społecznym, kulturalnym i poli- 

tycznym w nowym miejscu zamieszkania. 

          0 22 252 12 08                                                                                                                            Warszawa

DIASPORA RWANDYJSKA W POLSCE
Jesteśmy organizacją wspierającą, angażującą, innowującą i budującą silną diasporę rwandyjską w Polsce.

          +48 534 10 9579                             rwandandiasporapl@gmail.com                          Łódź                                   http://bitly.pl/525599

FUNDACJA ADULIS NA RZECZ AFRYKI WSCHODNIEJ
Fundacja Adulis chce jednoczyć migrantów ze wschodniej Afryki, którzy czasowo lub na stałe przebywają  

w Polsce. Głównym obszarem działania jest organizowanie społeczności migrantów z Afryki Wschodniej i za- 

chęcanie ich do integracji, która wcale nie musi oznaczać wyrzeczenia się kultury rodzimej. Organizujemy  

bezpośrednią pomoc dla migrantów np. w zakresie doradztwa prawnego, spraw urzędowych i poradnictwa  

zawodowego.

          729 29 3 528                                     senait@fds.org.pl                                                        Warszawa                        http://fundacja.adulis.pl
           http://bitly.pl/832943

FUNDACJA WSPARCIA MŁODYCH IMIGRANTÓW
Celem Fundacji jest jednoczenie młodych imigrantów w podtrzymywaniu kultury, tradycji, obyczajów,  

języka oraz wzajemna pomoc. Działamy na rzecz rozwoju świadomości innych kultur, edukacji międzykulturowej  

i globalnej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zasad zrównoważonego rozwoju.Wspieramy młodych 

imigrantów, aby mogli czuć się dobrze w polskim społeczeństwie i odnaleźli tu swoje miejsce.

          + 48 729 229 188                            info@youngimmigrants.org.pl                          Warszawa                        http://youngimmigrants.org.pl
           http://bitly.pl/272239
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FUNDACJA SAM DŻUB LING
Fundacja działa na rzecz promocji kultury Tybetu w Polsce oraz niesienia wymiernej pomocy Tybetańczykom  

w Tybecie i na uchodźstwie. TIBET HOUSE “Acala”, Fundacja SAM DŻUB LING, DRO PHEN DZIANG CIUB LING  

to aktywności, których zadaniem jest prezentacja kultury, religii, tradycji tybetańskiej oraz działalność filantro- 

pijna na rzecz społeczności tybetańskiej. 

         886 824 293                                          acala88@wp.pl                                                         http://www.tibethouse.pl
               http://bitly.pl/656238

OŚRODEK SAMOPOMOCY UCHODŹCÓW SINTAR
Innowacyjne centrum kultury czeczeńskiej, którego celem jest podniesienie stopnia usamodzielnienia  

uchodźców z Czeczenii mieszkających w Polsce. W ośrodku, prowadzonym przez samych Czeczenów, odbywają 

się m.in. zajęcia z języka i kultury czeczeńskiej, warsztaty tańca wajnachskiego, warsztaty teatralne, plastyczne, 

muzyczne, rękodzielnicze i zajęcia sportowe.

         667 431 580                                           osu.sintar@gmail.com                         Warszawa                 http://sintar.eu
         22 229 17 17                 http://bitly.pl/567993

INTERNATIONAL FRIENDS OF WROCLAW
Organizacja skupiająca obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu. Udziela pomocy cudzoziemcom przy- 

bywającym do Wrocławia poprzez wymianę kontaktów z resztą członków IFW.

         882 839 234                                          ifw.board@gmail.com                          Wrocław                  http://www.ifw.org.pl
                                           http://bitly.pl/578765

BIAŁORUSKIE KULTURALNO-NAUKOWE CENTRUM W POZNANIU
Celem organizacji jest praca na rzecz wolnej Białorusi, szerzenie białoruskiej kultury, języka, wiedzy na temat  

Białorusi w Poznaniu, w Polsce i na świecie.

         +48510804747                                    belcentar@gmail.com                       Poznań            http://bitly.pl/562948
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ODYSSEAS STOWARZYSZENIE GREKÓW W POLSCE
Stowarzyszenie Greków w Polsce zajmuje się przede wszystkim działalnością kulturalną oraz sprawami do- 

tyczącymi repatriacji (emerytury, pomoc rodzinom itd.). Czasami występuje także jako „naturalny” reprezentant 

Greków mieszkających w Polsce przed rządem greckim. We Wrocławiu działa klub grecki oraz szkółka języka 

greckiego dla dzieci. Organizowane są - na miarę możliwości Towarzystwa - imprezy kulturalne. 

         +48 71 3476568                                 grecy@vp.pl                                                             Wrocław                                                   http://odysseas.pl
           601386087                    xzarkadas@o2.pl
           71 3542372                     stefan.skotis@psgaz.pl      

NIEFORMALNA GRUPA STUDENTÓW CUDZOZIEMSKICH STUDIUJĄCYCH  
NA UJK W KIELCACH

Organizowanie wspólnych inicjatyw kulturalno-społecznych, integracja wewnątrzgrupowa oraz między  

Polakami a cudzoziemcami. Kontakt w językach: rumuński, ukraiński, rosyjski, angielski.

                                                                         maniuha.smile@gmail.com    
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FUNDACJA SAM DŻUB LING
Fundacja działa na rzecz promocji kultury Tybetu w Polsce oraz niesienia wymiernej pomocy Tybetańczykom  

w Tybecie i na uchodźstwie. TIBET HOUSE “Acala”, Fundacja SAM DŻUB LING, DRO PHEN DZIANG CIUB LING  

to aktywności, których zadaniem jest prezentacja kultury, religii, tradycji tybetańskiej oraz działalność filantro- 

pijna na rzecz społeczności tybetańskiej. 

         886 824 293                                          acala88@wp.pl                                                         http://www.tibethouse.pl
               http://bitly.pl/656238

OŚRODEK SAMOPOMOCY UCHODŹCÓW SINTAR
Innowacyjne centrum kultury czeczeńskiej, którego celem jest podniesienie stopnia usamodzielnienia  

uchodźców z Czeczenii mieszkających w Polsce. W ośrodku, prowadzonym przez samych Czeczenów, odbywają 

się m.in. zajęcia z języka i kultury czeczeńskiej, warsztaty tańca wajnachskiego, warsztaty teatralne, plastyczne, 

muzyczne, rękodzielnicze i zajęcia sportowe.

         667 431 580                                           osu.sintar@gmail.com                         Warszawa                 http://sintar.eu
         22 229 17 17                 http://bitly.pl/567993

INTERNATIONAL FRIENDS OF WROCLAW
Organizacja skupiająca obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu. Udziela pomocy cudzoziemcom przy- 

bywającym do Wrocławia poprzez wymianę kontaktów z resztą członków IFW.

         882 839 234                                          ifw.board@gmail.com                          Wrocław                  http://www.ifw.org.pl
                                           http://bitly.pl/578765

BIAŁORUSKIE KULTURALNO-NAUKOWE CENTRUM W POZNANIU
Celem organizacji jest praca na rzecz wolnej Białorusi, szerzenie białoruskiej kultury, języka, wiedzy na temat  

Białorusi w Poznaniu, w Polsce i na świecie.

         +48510804747                                    belcentar@gmail.com                       Poznań            http://bitly.pl/562948
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ODYSSEAS STOWARZYSZENIE GREKÓW W POLSCE
Stowarzyszenie Greków w Polsce zajmuje się przede wszystkim działalnością kulturalną oraz sprawami do- 

tyczącymi repatriacji (emerytury, pomoc rodzinom itd.). Czasami występuje także jako „naturalny” reprezentant 

Greków mieszkających w Polsce przed rządem greckim. We Wrocławiu działa klub grecki oraz szkółka języka 

greckiego dla dzieci. Organizowane są - na miarę możliwości Towarzystwa - imprezy kulturalne. 

         +48 71 3476568                                 grecy@vp.pl                                                             Wrocław                                                   http://odysseas.pl
           601386087                    xzarkadas@o2.pl
           71 3542372                     stefan.skotis@psgaz.pl      

NIEFORMALNA GRUPA STUDENTÓW CUDZOZIEMSKICH STUDIUJĄCYCH  
NA UJK W KIELCACH

Organizowanie wspólnych inicjatyw kulturalno-społecznych, integracja wewnątrzgrupowa oraz między  

Polakami a cudzoziemcami. Kontakt w językach: rumuński, ukraiński, rosyjski, angielski.

                                                                         maniuha.smile@gmail.com    
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