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Bohdan Rożnowski 

 

Metodologia badania potencjału organizacji 
pozarządowych zrzeszonych we FLOP w 
aspekcie wprowadzenia standardów 
działania w ramach projektu „Z NAMI 
MOŻNA WIĘCEJ” – ZS FLOP jako silna sieć 
NGO na terenie Lubelszczyzny 

 

Zlecone badania zostały częściowo opisane już w treści projektu „Z NAMI MOŻNA 

WIĘCEJ” – ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny. Projekt ten jest 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. 

„Dobre rządzenie”, Poddz. 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Punkty kluczowe, które 

mają wpływ na metodologię badań przedłożonego grantu, a zawarte w jego treści, to: 

 Cel badań, który został opisany jako diagnoza silnych stron i deficytów Forum Lubelskich 

Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz 42 organizacji pozarządowych (OPZ) 

zrzeszonych we FLOP w zakresie funkcjonowania i w perspektywie wprowadzenia 

nowych standardów działania i oferty. W projekcie zaznaczono, że wzmocnienie FLOP i 

organizacji pozarządowych ma być zrealizowane poprzez wypracowanie dla nich trzech 

kompleksowych standardów działania w ramach następujących obszarów: (1) 

komunikacji i wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej, (2) animacji i współpracy FLOP, (3) 

wymiany informacji i zasobów między organizacjami. 

 Wskazanie trzech technik badawczych, które mają być wykorzystane. Dwie z nich to 

metody jakościowe – pogłębiony wywiad indywidualny (IDI) oraz wywiady grupowe (FGI). 

W projekcie ustalono także liczbę tych badań: 43 IDI oraz 3 FGI. Trzecia technika to 

metoda ilościowa. Jest nią ankieta internetowa (CAWI), która ma pozwolić na zebranie 

danych na temat potencjału organizacji pozarządowych zrzeszonych we FLOP. W 

projekcie ustalono także liczbę respondentów poddanych badaniu CAWI na 43. 

 Określenie płci osób objętych badaniem. Projekt w swojej treści określa, że co najmniej 

połowę respondentów będą stanowiły kobiety.  

 W projekcie określono także inne charakterystyki grupy osób badanych. W treści projektu 

stwierdzono, że zostanie przebadana grupa pracowników FLOP składająca się z 6 

członków zarządu FLOP i 4 pracowników. 
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Określenie celu badań 

W tej sytuacji wydaje się być zasadne, by celem badania było określenie silnych i 

słabych stron oraz szans i zagrożeń dla wprowadzania nowych standardów działania przez 

FLOP i zrzeszone w nim organizacje pozarządowe. Na wyraźną prośbę kierownika projektu 

rozszerzono zakres badań na dokładniejszą charakterystykę organizacji pozarządowych, ich 

celów, misji oraz innych cech ważnych przy planowaniu strategicznym. Zebranie tych 

wiadomości jest również potrzebne do stworzenia analiz SWOT dotyczących zarządzania 

organizacją dla każdej z nich. Głównie badanie będzie poświęcone uwarunkowaniom 

wprowadzania zmiany organizacyjnej w postaci standaryzacji działań w obszarach 

komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (w tym wizualizacji), dzielenia się zasobami i 

informacjami oraz współdziałania w ramach stowarzyszenia stowarzyszeń – FLOP. 

 

Dobór próby 

Do badania zostaną zaproszeni tylko i wyłącznie pracownicy i osoby współpracujące 

z FLOP i zrzeszonymi w nim organizacjami pozarządowymi. Ponieważ istnieje 

niebezpieczeństwo, ze niektórzy członkowie FLOP to organizacje, które w chwili obecnej 

zaprzestały działalności, to zasadnym jest zwrócenie się do wszystkich podmiotów FLOP z 

prośbą o udział w badaniu. 

Do każdej organizacji zostanie wystosowane zaproszenie do wzięcia udziału po 

jednej osobie w badaniu CAWI oraz jednej osoby, z którą zostanie przeprowadzony wywiad 

pogłębiony IDI. Zaproszenia będą poprzedzone rozmową telefoniczną pracownika 

Europerspektywy, który ustali dane osoby biorącej udział w badaniu internetowym i 

wywiadzie pogłębionym w taki sposób, by zagwarantować co najmniej 50% udział kobiet w 

badaniu.  

 

Procedura badania 

Badania nie będą miały charakteru badań anonimowych. Z uwagi na konieczność 

stworzenia w raporcie zestawień SWOT dla poszczególnych organizacji uzyskane informacje 

będą miały jawne źródła. Brak anonimowości powinien mieć pozytywny wpływ na treść 

uzyskanych danych, gdyż dotyczą one faktów organizacji, a nie prywatnych przekonań 

respondenta. Dzięki autoryzacji uzyskamy dane lepszej jakości. Nawet zalecane jest, by 

respondenci wcześniej konsultowali swoje odpowiedzi z innymi członkami poszczególnych 

organizacji, statutami i innymi dokumentami regulującymi pracę oraz rozliczenia organizacji. 

Pozwoli to na przeprowadzenie dyskusji społecznej na temat organizacji jej przyszłej 

działalności oraz wprowadzania standardów działania w organizacjach pozarządowych. 
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Dobór osoby do udziału w badaniach będzie wynikał z pełnienia przez nią ważnej roli 

w organizacji oraz dobrej znajomości działalności organizacji w zakresie komunikacji, 

udzielania wsparcia klientom i współpracy z innymi organizacjami. Zaproszeni do udziału 

pracownicy będą występować w roli ekspertów ds. swojej organizacji. 

Umówienie wywiadu pogłębionego będzie poprzedzone wysłaniem do organizacji 

listy pytań, które będą poruszone w jego trakcie. Zależy nam na przygotowaniu się 

respondentów do rozmowy i posiadaniu przemyśleń, a nawet skonsultowaniu z innymi treści, 

które zostaną udzielone w wywiadzie. 

Ankieta internetowa będzie umieszczona na specjalnej platformie, do której link 

będzie wysyłany do konkretnego pracownika danej organizacji. Jego adres mailowy zostanie 

ustalony telefonicznie z każdą z organizacji biorących udział w badaniu przez osobę 

odpowiedzialną za badania z firmy Europerspektywa.  
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Bohdan Rożnowski 

 
Rozdział II. Analiza wyników badań 
ilościowych: ankieta internetowa 

 

Cele badania ilościowego wpisywały się w cel główny projektu jakim była diagnoza 

potencjału oraz mocnych i słabych organizacji zrzeszonych w ZS FLOP. Zebrane dane z 

ankiety internetowej wypełnionej przez organizacje zrzeszone w ZS FLOP służyły 

osiągnięciu następujących celów: 

- dostarczenie informacji na temat potencjału organizacyjnego, finansowo-

materialnego i kadrowego poszczególnych organizacji; 

- dostarczenie informacji na temat form, obszarów i zakresu działania każdej z 

organizacji; 

- dostarczenie informacji na temat doświadczeń i potrzeb organizacji. 

Zebrane informacje zostały zinterpretowane pod kątem wykazania jaką siłą i zasobami 

dysponuje FLOP dzięki temu, że należą do niego organizacje dysponujące takimi zasobami 

i deklarującymi takie potrzeby, a nie inne.  

Badania prowadzone były z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej 

umieszczonej na portalu ankietka.pl, do której link został przesłany wszystkim organizacjom 

należącym do ZS FLOP. Proces zbierania danych trwał od 22 września 2014 r. do 31 

października 2014 r. Przeciętny czas wypełniania ankiety internetowej wynosił ok. 30 min. 

Zebrano zaplanowaną liczbę ankiet, czyli 43 ankiety. Wypełniane były one najczęściej 

przez członków zarządów organizacji (prezesów, wiceprezesów lub dyrektorów), w 3 

przypadkach wypełnili je pracownicy stowarzyszeń, a w 2 – ich członkowie. Wskazuje to na 

poważne potraktowanie zadania. Tylko w 5 przypadkach członkowie najwyższych władz 

organizacji nie zadali sobie trudu, by odpowiedzieć na ankietę. Wśród wypełniających było 

24 kobiety (55,8%) oraz 19 mężczyzn (44,2%). 

Wśród komentarzy, jakie dodawano po wypełnieniu ankiety pojawiały się uwagi 

dotyczące zbyt silnego akcentowania w pytaniach kwestionariusza spraw związanych z 

projektami oraz kwestii finansowych. Treści te z jednej strony są uważane przez osoby 

działające w 3. sektorze za mało istotne, z drugiej zaś są trudne i budzą negatywne emocje. 
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1. Organizacje zrzeszone w ZS FLOP 

uczestniczące w badaniach internetowych 

1 Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta 

2 Brama Wschodu 

3 Centrum Wolontariatu w Kraśniku 

4 Fundacja DEBITORES 

5 Fundacja Animacji Lokalnej FRAKTAL 

6 Fundacja DLA JEDNOŚCI 

7 Fundacja Dla Osób Po Urazach Neurologicznych "BEZ OGRANICZEŃ" 

8 Fundacja FUGA MUNDI 

9 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS 

10 Fundacja MIĘDZY NAMI 

11 Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI 

12 Fundacja Na Rzecz Seniorów BONUM VITAE 

13 Fundacja ROZWIŃ SKRZYDŁA 

14 Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej PRZYJAŹŃ 

15 Fundacja SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO 

16 Fundacja Szkoły Polskie 

17 Fundacja W DRODZE 

18 Fundacja Wolności 

19 Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS 

20 Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 

21 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 

22 Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna 

23 Lubelski Klub Jeździecki 

24 Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku 

25 Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 

26 Lubelskie Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych 

27 Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 

28 Lubelskie Stowarzyszenie RÓWNE SZANSE 

29 Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

30 Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie 

31 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA 

32 Regionalne Stowarzyszenie Działań Społecznych U ŹRÓDŁA 

33 Stowarzyszenie "Jesteśmy Kroplą" 

34 Stowarzyszenie "Przeszłość - Przyszłości" 

35 Stowarzyszenie EMAUS 

36 Stowarzyszenie HORYZONT PLUS 

37 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich DoKwadratu 

38 Stowarzyszenie KIJAŃCZYK 

39 Stowarzyszenie Na rzecz Eko-Rozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie – IDALIN 

40 Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów ZIMNE DOŁY 

41 Stowarzyszenie SKAUT 

42 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA 

43 Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
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 Lista organizacji wskazuje na ich dużą różnorodność. FLOP nie gromadzi organizacji 

z określonych branż czy miejsc. Jest organizacją parasolową dla szerokiej gamy organizacji. 

W badaniu uczestniczyły zarówno NGO z Lublina, jak i innych miejscowości zajmujące się 

różnymi działaniami. Wskazuje to na duży potencjał oddziaływania FLOP na regionalne 

NGO’s, nie zamykanie się w wąskiej specjalizacji. Jednocześnie jest zagrożeniem 

związanym z trudnością integracji interesów tak szerokiej gamy organizacji. Interesy 

poszczególnych organizacji zrzeszonych we FLOP mogą być sprzeczne. 

 

2.1. Charakterystyka organizacji 

2. Forma prawna organizacji 

Fundacja 16 

Stowarzyszenie 26 

Związek stowarzyszeń 1 

Organizacje powstałe na mocy umowy Państwo–Kościół 0 

Inne 0 

 

We FLOP działają zarówno stowarzyszenia i ich związki, jak i fundacje. Stowarzyszeń 

jest znacznie więcej niż fundacji. Na 43 zbadane organizacje 27 to stowarzyszenia lub 

związki stowarzyszeń. Z raportu KLON-JAWOR z 2013 r. wynika, że wśród działających w 

Polsce organizacji znacząco dominują stowarzyszenia (fundacje stanowią niewiele ponad 

jedną ósmą sektora), przy czym statystyki odnośnie nowopowstających organizacji pokazują, 

że zainteresowanie formą prawną fundacji rośnie: w ostatnich latach tworzonych jest ich 

rocznie ponad tysiąc, kilkakrotnie więcej niż jeszcze parę lat temu. Widać, że we FLOP 

działa więcej fundacji, niż wskazywałaby na to ogólnopolska statystyka. 

Można przypuszczać, że dla siły FLOP nie ma to większego znaczenia. 

3. Organ założycielski organizacji 

Osoba fizyczna 9 

Grupa osób fizycznych 28 

Osoba prawna 2 

Grupa osób prawnych 3 

Inne 1 
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Wśród badanych organizacji dominują te, które powstały dzięki inicjatywie grupy osób 

fizycznych. Jest ich aż 28. Pozostałe NGO powstały dzięki inicjatywie: pojedynczej osoby 

(n=9), grupie osób prawnych (n=3) oraz pojedynczej osobie prawnej (n=2). Jedna 

organizacja wskazała inny organ założycielski. Wskazuje to na dominację inicjatyw 

grupowych, co znacznie poszerza grupę interesariuszy, z którymi należałoby uzgadniać 

działania prowadzone przez FLOP w imieniu środowiska. 

4. Rok rozpoczęcia działalności 

Przed 1995 8 

1996-2000 7 

2001-2005 6 

2006-2010 6 

Po 2011 16 

 

W badaniu wzięły udział organizacje o bardzo zróżnicowanym stażu. 15 z nich ma 

staż działania przekraczający 15 lat. 12 organizacji ma staż przekraczający 4 lata. Jednak 

najliczniejsza grupa to organizacje młode. Najmłodsza powstała dopiero w roku 

przeprowadzenia badania. 

Obecność we FLOP organizacji z dużym stażem wskazuje na duży potencjał 

samopomocy wewnątrz FLOP i warto to wykorzystać w działaniach. Organizacje starsze 

dysponują bogatym doświadczeniem w działalności. Dzięki temu mogą pełnić rolę mentora 

dla organizacji młodszych. Jak widać w tabeli 4 liczba organizacji starszych niż 15 lat i 

młodszych niż rok jest podobna, co pozwala na stworzenie mentoringu w obrębie tych grup 

organizacji. 

 

5. Obszar działania 

Środowiskowo (tylko w najbliższym środowisku) 11 

Lokalnie (działa tylko w powiecie) 19 

Regionalnie (działa w różnych powiatach całego województwa) 22 

Krajowo (działa także poza własnym regionem) 14 

Światowo 6 
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Najwięcej badanych organizacji działa regionalnie, tzn. swoją działalnością obejmują 

różne powiaty regionu. Nieco mniej liczną, choć obejmującą 19 podmiotów, jest grupa 

organizacji działających w ramach jednego powiatu. We FLOP działają również organizacje 

o zasięgu działalności obejmującym całą Polskę. Takich organizacji jest 14. W mniejszym 

zakresie, bo w 11 przypadkach, w badaniu wzięły udział organizacje o zasięgu 

środowiskowym. Najmniej jest organizacji o zasięgu światowym. W badaniu wzięło udział aż 

6 takich organizacji działających we FLOP. 

Wskazuje to, że FLOP w największym stopniu może być partnerem dla samorządu 

wojewódzkiego, gdyż w tym zasięgu działa wiele jego organizacji. W mniejszym stopniu 

może aspirować do wywierania wpływu na samorząd powiatowy czy lokalny, gdyż w tych 

obszarach działa znacznie mniej organizacji (w przeliczeniu na powiat, czy gminę). 

Oczywiście niektóre silne organizacje mogą mieć wpływ na politykę gmin i powiatów w 

obrębie tematyki swojej działalności, jednak w mniejszym stopniu będzie to dawać siłę 

FLOPowi w dialogu z tym instytucjami. 

 

6. Cele i obszary tematyczne działania organizacji 

Działalność na rzecz wykluczonych, przeciwdziałanie wykluczeniu, 
bezrobociu, biedzie, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, działalność 
charytatywna, pomoc społeczna 

44 14,7% 

Działalność na rzecz chorych i niepełnosprawnych, rehabilitacja, 
organizacja opieki, pomoc uzależnionym, promocja zdrowia, pomoc 
psychologiczna, terapeutyczna 

40 13,3% 

Działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji 
społecznej, aktywizacja, rozwój demokracji, animacja, integracja lokalna, 
promocja samorządności, działalność samopomocowa, działania na rzecz 
samoorganizacji 

36 12,0% 

Turystyka, ochrona przyrody, ekologia, rekreacja, sport, wypoczynek 28 9,3% 
Działalność edukacyjna, oświatowa, szkoleniowa, doskonaląca, 
organizacja konferencji, seminariów 

25 8,3% 

Działalność kulturalna, na rzecz kultury, ochrona dziedzictwa kulturalnego, 
promocja twórczości, tradycji, patriotyzmu, tożsamości narodowej, 
organizacja wydarzeń, koncertów, konkursów 

23 7,7% 

Działalność na rzecz seniorów, młodzieży, dzieci, kobiet 18 6,0% 
Działalność związana z organizacją i realizacją partnerstw, współpraca z 
instytucjami publicznymi, samorządami, mediami, organizacjami 

16 5,3% 

Pomoc prawna, mediacje, działania prawne, upowszechnianie wiedzy o 
prawie, rzecznictwo 

11 3,7% 

Promocja i organizacja wolontariatu 9 3,0% 
Wsparcie przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego 8 2,7% 
Działalność doradcza, ekspercka, analityczna, wydawnicza, badania 8 2,7% 
Działalność w zakresie ekonomii społecznej 7 2,3% 
Działalność społeczno-religijna, upowszechnianie wartości i postaw 
moralnych, praca formacyjna, rozwój jednostki 

7 2,3% 

Działalność na rzecz wsi, obszarów wiejskich, wyrównywanie szans 5 1,7% 
Działalność na rzecz zrównoważonego, wszechstronnego rozwoju 4 1,3% 
Inne, trudne do sklasyfikowania 11 3,7% 
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Ogółem 300 100,0% 
Uwaga: Badane organizacje mogły wymieniać do 10 obszarów działania. Wszystkie wymienione obszary 
sklasyfikowano w 17 powyższych kategorii. Z tej racji, że poszczególne organizacje wymieniały po kilka 
pokrewnych tematycznie obszarów mogły zostać kilkukrotnie przyporządkowane do tej samej kategorii. 
Powyższe zestawienie pokazuje więc raczej ogólne priorytety wszystkich organizacji zrzeszonych w ZS FLOP. 

 

Analiza danych na temat obszarów działalności wskazuje, że FLOP gromadzi 

najwięcej organizacji zajmujących się działalnością na rzecz wykluczonych, 

przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezrobociu, biedzie, pomocą w trudnych sytuacjach 

życiowych, działalnością charytatywną, pomocą społeczną (n=44); na rzecz chorych i 

niepełnosprawnych, rehabilitacją, organizacją opieki, pomocą uzależnionym, promocją 

zdrowia, pomocą psychologiczną, terapeutyczną (n=40); na rzecz seniorów, młodzieży, 

dzieci, kobiet (n=18). Te obszary wydają się być spójne treściowo, bazują na podobnych 

wartościach – pomoc osobom potrzebującym, i dlatego są najbardziej przydatne przy 

budowaniu tożsamości organizacyjnej na poziomie szerszym niż pojedyncze organizacje. 

Jednocześnie można też odwoływać się do wspólnych celów zrzeszonych we FLOP 

organizacji realizujących cele związane z działaniem na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego i partycypacji społecznej, aktywizacji, rozwoju demokracji, animacji, integracji 

lokalnej, promocji samorządności, działalności samopomocowej, działań na rzecz 

samoorganizacji (n=36); turystyki, ochrony środowiska, ekologii, rekreacji, sportu, 

wypoczynku (n=28); działalności edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej, doskonalącej, 

organizacji konferencji, seminariów (n=25); działalności kulturalnej, na rzecz kultury, ochrony 

dziedzictwa kulturalnego, promocji twórczości, tradycji, patriotyzmu, tożsamości narodowej, 

organizacji wydarzeń, koncertów, konkursów (n=23). Jednak te zagadnienia będą łączyć 

znacznie mniej liczną grupę organizacji niż opisane we wcześniejszym akapicie. 

 

7. Cele i obszary tematyczne, w jakich obszarach organizacje faktycznie prowadzą aktywną 
działalność 

Działalność na rzecz wykluczonych, przeciwdziałanie wykluczeniu, 
bezrobociu, biedzie, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, działalność 
charytatywna, pomoc społeczna 

22 16,1% 

Działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji 
społecznej, aktywizacja, rozwój demokracji, animacja, integracja lokalna, 
promocja samorządności, działalność samopomocowa, działania na rzecz 
samoorganizacji 

18 13,1% 

Działalność na rzecz chorych i niepełnosprawnych, rehabilitacja, 
organizacja opieki, pomoc uzależnionym, promocja zdrowia, pomoc 
psychologiczna, terapeutyczna 

13 9,5% 

Działalność kulturalna, na rzecz kultury, ochrona dziedzictwa kulturalnego, 
promocja twórczości, tradycji, patriotyzmu, tożsamości narodowej, 
organizacja wydarzeń, koncertów, konkursów 

12 8,8% 

Działalność edukacyjna, oświatowa, szkoleniowa, doskonaląca, 
organizacja konferencji, seminariów 

11 8,0% 

Turystyka, ochrona przyrody, ekologia, rekreacja, sport, wypoczynek 10 7,3% 

Działalność na rzecz seniorów, młodzieży, dzieci, kobiet 9 6,6% 
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Działalność związana z organizacją i realizacją partnerstw, współpraca z 
instytucjami publicznymi, samorządami, mediami, organizacjami 

5 3,6% 

Pomoc prawna, mediacje, działania prawne, upowszechnianie wiedzy o 
prawie, rzecznictwo 

5 3,6% 

Działalność społeczno-religijna, upowszechnianie wartości i postaw 
moralnych, praca formacyjna, rozwój jednostki 

5 3,6% 

Promocja i organizacja wolontariatu 4 2,9% 
Działalność w zakresie ekonomii społecznej 4 2,9% 
Działalność na rzecz zrównoważonego, wszechstronnego rozwoju 3 2,2% 
Działalność doradcza, ekspercka, analityczna, wydawnicza, badania 3 2,2% 
Działalność na rzecz wsi, obszarów wiejskich, wyrównywanie szans 1 0,7% 
Wsparcie przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego 1 0,7% 
Inne, trudne do sklasyfikowania 11 8,0% 
Ogółem 137 100,0% 
Uwaga: Organizacje wymieniały do 3 obszarów. Mogły zostać kilkukrotnie przyporządkowane do tej samej 
kategorii. 

 

 

8. Liczba zrealizowanych projektów 

 Samodzielnie 
W partnerstwie/ 
we współpracy 

Ogólna kwota wszystkich 
realizowanych projektów 

W 2013 r. 

0 17 19 Do 10 tys. 3 
1 7 12 10-50 tys. 5 
2 4 2 50-100 tys. 7 
3-10 6 4 100-500 tys. 8 
Powyżej 10 5 0 Powyżej 500 tys. 4 

Brak odpowiedzi 4 6 
Brak odpowiedzi/ 

brak projektów 
16 

W 2012 r. 

0 21 28 Do 10 Do 10 tys. tys. 3 
1 6 3 10-50 tys. 6 
2 3 3 50-100 tys. 2 
3-10 6 6 100-500 tys. 7 
Powyżej 10 3 0 Powyżej 500 tys. 4 

Brak odpowiedzi 4 3 
Brak odpowiedzi/ 

brak projektów 
21 

W 2011 r. 

0 24 31 Do 10 tys. 3 
1 3 4 10-50 tys. 2 
2 5 2 50-100 tys. 2 
3-10 4 2 100-500 tys. 8 
Powyżej 10 3 1 Powyżej 500 tys. 4 

Brak odpowiedzi 4 3 
Brak odpowiedzi/ 

brak projektów 
24 
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Jak widać w tabeli 8 w ostatnim roku wzrosła liczba organizacji zrzeszonych we 

FLOP, które realizowały projekty. Wskazuje to na siłę organizacji, które pomimo trudnego 

czasu (przerwa pomiędzy konkursami z dwóch kolejnych perspektyw finansowych UE) 

uzyskują dofinansowanie projektów. W niektórych przypadkach udział we FLOP i pomoc 

organizacji parasolowej pomogła poszczególnym organizacjom dostać grant, co wskazuje na 

wartość zrzeszania organizacji i współpracy między nimi. 

 

9. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego 

Tak 11 

Nie 32 

 

 

 

2.2. Potencjał ludzki 

10. Podstawowe dane o zasobach ludzkich organizacji 

Aktualna liczba członków stowarzyszenia 

0 10 

Do 15 11 

16-30 14 

Powyżej 30 8 

W tym kobiety 

0 11 

Do 15 18 

16-30 9 

Powyżej 30 4 

Aktualna liczba pracowników stałych (etaty w oparciu o umowę o pracę) 

0 29 

Do 15 10 

16-30 4 

Powyżej 30 0 
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W tym kobiety 

0 28 

Do 15 14 

16-30 0 

Powyżej 30 0 

Aktualna liczba zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (liczba umów) 

0 22 

Do 15 18 

16-30 2 

Powyżej 30 1 

W tym kobiety 

0 25 

Do 15 16 

16-30 0 

Powyżej 30 1 

Aktualna liczba wolontariuszy współpracujących 

0 11 

Do 15 24 

16-30 5 

Powyżej 30 2 

W tym kobiety 

0 13 

Do 15 27 

16-30 1 

Powyżej 30 1 

 

Poziom zatrudnienia w badanych organizacjach pozarządowych zrzeszonych we 

FLOP nie jest wysoki. Większość organizacji nie zatrudnia żadnych pracowników na stałe 

(n=29). Fakt ten wskazuje na ich słabość organizacyjną. Działania są prowadzone przez 

osoby w sposób zazwyczaj mało systematyczny. Może to powodować opóźnienia 

działalności, zaniedbywanie niektórych obowiązków i porzucanie podjętych zobowiązań. 

Przekłada się to na niską renomę organizacji pozarządowej u podmiotów, które mogłyby 
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zlecać im niektóre działania. Podobne zjawisko dotyczy współpracy na podstawie umów 

cywilno-prawnych, choć występuje ono w nieco mniejszym nasileniu. 

Jak widać z danych umieszczonych w tabeli, co czwarta organizacja nie korzysta z 

pomocy wolontariuszy. Jednak działalność przytłaczającej większości organizacji wsparta 

jest zaangażowaniem grupy wolontariuszy. Badane organizacje najczęściej wspierały się 

grupą wolontariuszy liczącą od 1 do 15 osób. Tylko 3 organizacje nie widzą potrzeby 

nawiązania relacji z wolontariuszami (patrz tab. 11).  

 

11. Korzystanie z pomocy wolontariuszy 

Tak 31 

Mamy potrzebę, ale brak nam ochotników 9 

Nie korzystamy i nie potrzebujemy 3 

 

W przypadku 9 organizacji brak wolontariuszy wynika z braku atrakcyjnej oferty dla 

osób, które chciałyby współpracować. Większość jednak znalazła sposób, by przyciągnąć do 

siebie zainteresowane osoby.  

Wśród zbadanych organizacji zrzeszonych we FLOP dominuje wolontariat akcyjny. W 

18 badanych NGO jest to jedyna forma, a spośród pozostałych 14 współwystępuje z 

wolontariatem stałym. Dużo rzadsze w badanej grupie jest zjawisko wolontariatu stałego. 

Fluktuacja wolontariuszy obciąża organizacje kosztami rekrutacji i szkolenia nowych osób, 

co zmniejsza efektywność prowadzonej działalności. Tym bardziej, że średni czas trwania 

wolontariatu najczęściej mieści się w okresie od 1 do 3 miesięcy (patrz tabela 13.). 

12. Charakter wolontariatu 

Stały 6 

Akcyjny 18 

Stały i akcyjny 14 

Brak wolontariatu 5 
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13. Średnia długość czasu pracy z wolontariuszem (w miesiącach) 

1-3 miesiące 13 

4-6 miesiące 9 

7-12 miesiące 6 

Powyżej 12 miesięcy 5 

Nie dotyczy – brak pracy z wolontariuszami 10 

 

Najczęściej w badanych organizacjach współpraca z wolontariuszami jest 

krótkoterminowa – do 3 miesięcy. Wskazuje to na istnienie bariery organizacyjnej w 

działalności większości badanych podmiotów. Tylko 5 organizacji potrafi utrzymać 

współpracę w długiej perspektywie czasowej. 

14. Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników 

Tak 18 

W tym do 3 pracowników  17 

W tym powyżej 3 pracowników  1 

Nie 25 

 

Organizacje pozarządowe zrzeszone we FLOP chcą się rozwijać. Są zainteresowane 

poszerzaniem zespołu osób zaangażowanych zarówno o nowych pracowników, jak i 

wolontariuszy. Potrzeby kadrowe są najczęściej oceniane jako potrzeba zatrudnienia 

dodatkowo od 1 do 3 pracowników  lub od 1 do 5 wolontariuszy. Jeżeli weźmiemy pod 

uwagę, że 29 organizacji nikogo nie zatrudnia to przyjmowanie pracownika na stałe jest 

zmianą o dużym znaczeniu.  

15. Potrzeba zatrudnienia nowych wolontariuszy 

Tak 24 

W tym do 5 wolontariuszy 18 

W tym od 6 do 10 1 

W tym powyżej 10 5 

Nie 19 
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W przypadku wolontariatu, organizacji zainteresowanych powiększeniem grona 

współpracowników jest więcej. Jednak organizacje częściej współpracują z wolontariuszami 

niż zatrudniają pracowników. Przyjmowanie nowych wolontariuszy nie jest więc tak wyraźną 

zmianą jak przyjmowanie stałych pracowników. Warto też zwrócić uwagę, że choć NGO są 

często w złej sytuacji finansowej to żadna organizacja nie deklaruje potrzeby redukcji stanu 

zatrudnienia (patrz tabela 16.). 

16. Potrzeba redukcji liczby współpracowników 

Tak  0 

Nie 43 

 

Organizacje nie widzą potrzeby ograniczenia swojej działalności i osób ją 

realizujących. Żadna badana organizacja nie wskazała potrzeby ograniczenia liczby 

współpracowników. 

17. Aktualna przeciętna liczba klientów, którym organizacja świadczy usługi/ beneficjentów 
projektów realizowanych przez organizację 

Do 10 7 

11-50 16 

Powyżej 50 12 

Nie dotyczy 8 

 

Organizacje zrzeszone we FLOP najczęściej obsługują mniej niż 50 klientów w ciągu 

miesiąca. Są to organizacje o niedużym zakresie oddziaływania. Jednak we FLOPie jest 

także spora grupa organizacji, które obsługują ponad 50 klientów miesięcznie. Wskazuje to 

na duży potencjał oddziaływania FLOP, który poprzez zrzeszone w nim organizacje może 

wpływać na liczną grupę mieszkańców i podmiotów instytucjonalnych. 
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2.3. Potencjał finansowy/ekonomiczny 

18. Wielkość przychodów organizacji w roku 

2013 

0 9 

Do 40 tys. zł 11 

Od 41 do 200 tys. zł 10 

Od 201 do 1 mln zł 5 

Powyżej 1 mln 6 

Brak odpowiedzi 1 

2012 

0 17 

Do 40 tys. zł 9 

Od 41 do 200 tys. zł 8 

Od 201 do 1 mln zł 5 

Powyżej 1 mln 4 

2011 

0 21 

Do 40 tys. zł 6 

Od 41 do 200 tys. zł 4 

Od 201 do 1 mln zł 6 

Powyżej 1 mln 6 

 

Najwięcej organizacji zrzeszonych we FLOP osiąga przychody w wysokości do 40 

tys. zł (n=11 w 2013 r.) i od 40 do 200 tys. zł (n=10). Wskazuje to na umiarkowanie dobrą ich 

sytuację finansową.  

Porównanie sytuacji finansowej organizacji w przeciągu ostatnich lat wskazuje, że 

liczba organizacji o przychodach powyżej 1 mln zł jest stabilna. Można mówić o istnieniu 

trzonu dużych organizacji, które posiadają też stabilne duże przychody. Jednocześnie widać 

trend malejący liczby organizacji o zerowych przychodach. Widać, że organizacje zrzeszone 

we FLOP uczą się zdobywać środki, nawet jeżeli są one niewielkie. 
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19. Pomieszczenia w dyspozycji organizacji 

Stałej własne 

0 m2 16 

Do 100 m2 4 

Od 101 m2 do 1000 m2 3 

Powyżej 1000 m2 2 

Stałej wynajmowane 

0 m2 8 

Do 100 m2 11 

Od 101 m2 do 1000 m2 8 

Powyżej 1000 m2 2 

Wynajmowane okazyjnie 

0 m2 9 

Do 100 m2 13 

Od 101 m2 do 1000 m2 3 

Powyżej 1000 m2 0 

 

Pod względem dostępu do powierzchni użytkowej organizacje zrzeszone we FLOP 

są bardzo zróżnicowane. Jest kilka organizacji, które nie wynajmują ani nie posiadają 

własnej powierzchni. Z drugiej strony są też organizacje posiadające ogromne powierzchnie. 

Najczęściej powierzchnie będące w dyspozycji NGOsów zrzeszonych we FLOP są przez nie 

wynajmowane. Rodzi to stałe koszty działalności i może być zagrożeniem w sytuacji 

kryzysowej. 

20. Źródła finansowania 

Składki członków 24 

Darowizny od osób fizycznych 21 

Granty z UE/ fundusze UE 16 

Dotacje samorządowe 16 

Darowizny od firm lub instytucji 10 

1% podatków 10 

Działalność gospodarcza 8 
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Niekonkursowe środki samorządu terytorialnego 2 

Inne 11 

 

Źródła finansowania organizacji zrzeszonych we FLOP są bardzo zróżnicowane. 

Najczęściej finansowanie opiera się na osobach fizycznych, które są bądź członkami 

stowarzyszeń (n=24) bądź ich sympatykami (n=21). Niestety najczęściej nie są to duże 

środki. Jednak czasami są niezbędne jako wkład własny do projektów, pełnią więc kluczową 

rolę dla działalności organizacji. 

Popularną formą uzyskiwania przychodów są granty zarówno z funduszy UE (n=16), 

jak i źródeł samorządowych (n=16). Środki te są znacznie trudniejsze do uzyskania niż 

poprzednio wspomniane i dlatego zapewne mniej organizacji z nich korzysta. Jeszcze mniej 

popularne jest uzyskiwanie darowizn od firm lub instytucji (n=10). Ograniczeniem w tym 

przypadku jest sytuacja gospodarcza, poziom rozwoju gospodarczego regionu i brak dużych, 

silnych firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Tylko dwie 

organizacje korzystają z niekonkursowych środków samorządu terytorialnego, a 8 organizacji 

prowadzi działalność gospodarczą. Te formy pozyskiwania środków uniezależniają NGO od 

cyklu konkursowego i dają większe poczucie stabilności sytuacji finansowej organizacji. 

21. Perspektywa posiadanego finansowania zewnętrznego 

Krócej niż pół roku 10 

Krócej niż rok, ale dłużej niż pół roku 6 

Krócej niż 2 lata, ale dłużej niż rok 2 

Dłużej niż 2 lata 4 

Nie mamy stałych umów z podmiotami finansującymi zewnętrznymi 21 

 

Perspektywa czasowa posiadanych środków finansowych wśród organizacji 

zrzeszonych we FLOP jest nienajlepsza. Przytłaczająca większość organizacji nie ma 

stałych umów, które pozwalają im pozyskiwać środki (n=21). Z tych, które mają takie umowy 

aż 10 ma perspektywę czasową ograniczoną do pół roku, a kolejne 6 ma zapewnione środki 

na mniej niż 12 miesięcy. W zestawieniu z faktem opóźnień z uruchamianiem konkursów na 

projekty współfinansowane z UE rysuje się niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej 

przez te organizacje. Pozostałe 6 organizacji ma zapewnione środki na działalność w 

dłuższej perspektywie czasowej. 
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22. Czy w ostatnich dwóch latach wystąpiły trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych 
w terminie? 

Tak 11 

Nie 32 

 

¾ przebadanych organizacji działających we FLOP w przeszłości nie miała trudności 

w regulowaniu zobowiązań finansowych w terminie, natomiast pozostała ¼ odnotowała takie 

trudności. Jest to niebezpieczne zjawisko, które może odciąć organizację od możliwości 

starania się o środki w konkursach. 

23. Posiadane kapitały rezerwowe, znaczne fundusze statutowe 

Tak – do 10 tys. 5 

Tak – powyżej 10 tys. 3 

Nie 34 

 

Przytłaczająca większość przebadanych członków FLOP nie posiada żadnych 

kapitałów rezerwowych lub podobnych środków (n=34). Wskazuje to na niebezpieczeństwo 

wystąpienia trudności z funkcjonowaniem badanych NGO w okresie braku konkursów 

grantowych. 

 

24. Jak często spotykaliście się Państwo z poszczególnymi typami trudności w dostępie do 
środków pochodzących z różnych źródeł? 

Środki z UE 

 
wcale 

(1) 

sporady
cznie 
(2) 

często 
(3) 

bardzo 
często 

(4) 

zawsze 
(5) 

średnia 

Brak wiedzy o źródłach 
finansowania 

18 10 8 5 2 2,14 

Brak znajomości zasad ubiegania 
się finansowanie 

16 14 5 5 3 2,19 

Brak umiejętności aplikowania 17 12 6 6 2 2,16 

Duża konkurencja 8 7 8 7 13 3,23 

Skomplikowane procedury 9 4 11 9 10 3,16 

Częste zmiany wytycznych 11 6 13 8 5 2,77 
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Ryzyko poniesienia kosztów 12 8 5 8 10 2,91 

Brak wkładu własnego 15 5 6 7 10 2,81 

Tematy/priorytety konkursów 
niezgodne z naszym profilem 

12 11 10 6 4 2,51 

Trudności w rozliczaniu projektów 13 15 3 5 7 2,49 

Niedogodne harmonogramy 
konkursów 

17 15 7 4 0 1,95 

Publiczne środki krajowe 

 
wcale 

(1) 

sporady
cznie 
(2) 

często 
(3) 

bardzo 
często 

(4) 

zawsze 
(5) 

średnia 

Brak wiedzy o źródłach 
finansowania 

21 9 8 3 2 1,98 

Brak znajomości zasad ubiegania 
się finansowanie 

20 13 5 2 3 1,95 

Brak umiejętności aplikowania 22 9 4 5 3 2,02 

Duża konkurencja 9 6 11 6 11 3,09 

Skomplikowane procedury 11 6 13 5 8 2,84 

Częste zmiany wytycznych 11 6 16 4 6 2,72 

Ryzyko poniesienia kosztów 13 5 7 8 10 2,93 

Brak wkładu własnego 16 5 5 7 10 2,77 

Tematy/priorytety konkursów 
niezgodne z naszym profilem 

14 12 11 4 2 2,26 

Trudności w rozliczaniu projektów 16 13 4 4 6 2,33 

Niedogodne harmonogramy 
konkursów 

15 16 7 4 1 2,07 

Prywatne środki 

 
wcale 

(1) 

sporady
cznie 
(2) 

często 
(3) 

bardzo 
często 

(4) 

zawsze 
(5) 

średnia 

Brak wiedzy o źródłach 
finansowania 

21 5 10 4 3 2,14 

Brak znajomości zasad ubiegania 
się finansowanie 

19 8 8 3 5 2,23 

Brak umiejętności aplikowania 21 7 3 7 5 2,26 

Duża konkurencja 10 8 8 5 12 3,02 
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Skomplikowane procedury 16 7 8 5 7 2,53 

Częste zmiany wytycznych 16 6 11 5 5 2,47 

Ryzyko poniesienia kosztów 17 6 6 6 8 2,58 

Brak wkładu własnego 19 6 5 4 9 2,49 

Tematy/priorytety konkursów 
niezgodne z naszym profilem 

13 12 7 5 6 2,51 

Trudności w rozliczaniu projektów 18 13 3 2 7 2,23 

Niedogodne harmonogramy 
konkursów 

23 11 3 4 2 1,86 

 

Badane organizacje pozarządowe – członkowie FLOP w dostępie do środków 

finansowych najbardziej uskarżają się na dużą konkurencję (M>3). Dotyczy to wszystkich 

źródeł finansowania. Wskazuje na niedostateczną podaż środków, które mogłyby zostać 

zagospodarowane przez NGOsy. Drugim czynnikiem wskazywanym jako częsta bariera 

dostępu to skomplikowane procedury. Najsłabiej bariera ta zaznacza się w dostępie do 

środków prywatnych, jednak w przypadku funduszy UE osiąga ona poziom powyżej punku 

opisanego jako „często”.  

Kolejną barierą w dostępie do środków, na którą skarżą się badane organizacje jest 

ryzyko poniesienia kosztów. Nieuznanie kwalifikowalności wydatku, przy złej sytuacji 

finansowej oddanego podmiotu, może doprowadzić do jej likwidacji. Wymuszać to będzie 

bardziej bezpieczne sposoby starania się o środki finansowe i ograniczać aktywność 

NGosów. Na taki scenariusz wskazuje też wysoka wartość oceny częstości występowania 

braku wkładu własnego.  

 

 

2.4. Potencjał intelektualny 

25. Posiadanie współpracowników ekspertów przydatnych w prowadzonej działalności z 

dziedziny 

 

Tak, mamy stale 

współpracujących 

ekspertów 

Tak, mamy 

sporadycznie, 

tymczasowo 

współpracujących 

ekspertów 

Nie, ale byliby 

potrzebni tacy 

eksperci 

Nie, ta tematyka w 

ogóle nie dotyczy 

naszej organizacji 

Prawa 16 9 14 4 

Medycyny 9 6 4 24 
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Zarządzania 12 12 12 7 

Socjologii 10 6 12 15 

Pedagogiki 16 7 4 16 

Ekonomii 9 10 11 13 

Inne 10 0 4 29 

Wśród innych dziedzin wymieniano: pisanie i wyszukiwanie projektów (3), psychologia (1), marketing (1), 

energetyka (1), ekonomia społeczna (1), turystyka (1), rozwój infrastruktury (1), historia (1), ekologia (1), 

fundraising (1), rehabilitacja medyczna (1). 

 

Badane organizacje dysponują dostępem do potrzebnej im wiedzy eksperckiej. 

Niezaspokojone potrzeby eksperckie dotyczą przede wszystkim specjalistów z zakresu 

prawa, zarządzania, socjologii i ekonomii. Dostęp do tych specjalistów wzmocniłby słabsze 

organizacje i mógłby być przedmiotem „wymiany” w ramach FLOP.  

26. Ile opracowanych przez Państwa organizację dobrych praktyk zostało opublikowanych? 

0 26 

1-3 13 

4-10 4 

 

Wąskie grono organizacji jest innowacyjne w swoich działaniach i ma na swoim 

koncie wypracowanie dobrych praktyk. Są organizacje, które mają dużo, bo aż powyżej 4 

osiągnięć (n=4), 13 organizacji może się poszczycić od 1 do 3 dobrych praktyk. Wszystkie 

pozostałe koncentrują się na bardziej rutynowej realizacji działalności. 

27. Potrzeby szkoleniowe organizacji – tematyka szkoleń 

Pozyskiwanie środków, grantów, fundraising 12 

Marketing 10 

Zarządzanie organizacją, strategia zarządzania 9 

Zarządzanie finansami, finanse w organizacji, księgowość, pisanie budżetu 7 

Fundusze unijne, pozyskiwanie środków z EFS, POKL 7 

Pisanie projektów, tworzenie projektów 6 

Wizerunek organizacji, budowanie marki, PR 6 

Rozliczanie projektów 5 

Prawo, prawo o działalności stowarzyszeń, prawo w NGO 4 

Komunikacja, wystąpienia publiczne 4 

Ekonomia społeczna 3 

Kadry i płace 3 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 
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Pedagogika, pedagogika specjalna 3 

Wolontariat, współpraca z wolontariuszami, motywowanie wolontariuszy 3 

Współpraca z samorządem 2 

Współpraca z ministerstwem 2 

Ewaluacja działań 2 

Aplikacja wniosków 2 

Współpraca w grupie 2 

Trenerstwo, kadra instruktorska 2 

Strategia NGO, strategia rozwoju 2 

Partnerstwa 2 

Realizacja projektów, zarządzanie projektami 2 

NGO w społeczności lokalnej 2 

Angażowanie zwolenników 1 

Energetyczne sieci smart grid 1 

Szczegółowe zagadnienia z pracy socjalnej 1 

Ekologia 1 

Animacja cyrkowa 1 

Wskaźniki projektowe 1 

Administracja 1 

Praca terapeutyczna 1 

Pomoc socjalna 1 

Gospodarka niskoemisyjna 1 

Współpraca sektorowa 1 

Organizacja 1 

Psychologia 1 

Zarządzanie nieruchomościami 1 

Praca metodą projektu 1 

Zatrudnianie nowych osób 1 

Dostęp do informacji 1 

Organizacja imprez kulturalnych 1 

Ochrona danych osobowych 1 

Planowanie inwestycji energetycznych 1 

Tworzenie stron www 1 

Pozyskiwanie nowych miejsc pracy 1 

Wypalenie zawodowe 1 

Opieka nad osobami starszymi 1 

Stosunki międzyludzkie 1 

Networking 1 

Prowadzenie badań w turystyce 1 

Nowe technologie dla NGO 1 

Uwaga: Organizacje mogły wymieniać do 5 tematów szkoleń. Ogółem jakieś potrzeby szkoleniowe wskazało 41 
organizacji. 
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Najczęściej wskazywane przez badane organizacje obszary tematyczne szkoleń 

dotyczą pozyskiwania środków, zarządzania organizacją, budowania wizerunku organizacji i 

marketingu. Te grupy tematów obejmują całe wiązki tematów szkoleń. Np. pozyskiwanie 

środków obejmuje takie tematy jak: pozyskiwanie środków, grantów, fundraising, fundusze 

unijne, pozyskiwanie środków z EFS, POKL, pisanie projektów, tworzenie projektów. 

Zarządzanie organizacją zawiera w sobie: zarządzanie organizacją, strategię zarządzania, 

zarządzanie finansami, finanse w organizacji, księgowość, pisanie budżetu, rozliczanie 

projektów. Wskazuje to na słabości badanych organizacji związaną z niedofinansowaniem i 

słabością organizacyjną. 

 

 

2.5. Potencjał organizacyjny i zarządczy 

28. Posiadanie stałego biura 

Tak 25 

Nie 18 

 

Aż 18 spośród przebadanych organizacji zrzeszonych we FLOP nie ma stałego biura. 

Stanowi to dużą słabość, gdyż wirtualizuje to organizację, utrudnia dostęp do niej i zmniejsza 

wiarygodność dla potencjalnych donatorów. Przekłada się to na brak sekretariatu, który 

pracowałby w stałych godzinach (patrz tabela 30.). 

29. Posiadane wyposażenie i infrastruktura 

 Tak 
Nie, ale jest taka 

potrzeba 
Nie i nie ma takiej 

potrzeby 

Komputer/y 30 10 3 

Stały dostęp do internetu 29 11 3 

Kserokopiarka/i 27 12 4 

Meble 24 9 10 

Telefony służbowe 25 11 7 

Samochód/y 12 11 20 

Nieruchomości 8 20 15 
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Tabela 29 ilustruje z jednej strony posiadane zasoby, a z drugiej potrzeby organizacji 

zrzeszonych we FLOP. Tylko 3 organizacje nie potrzebują w swojej pracy komputera lub 

dostępu do internetu, a 4 nie używają kserokopiarki. Większość potrzeb związanych z 

wyposażeniem i infrastrukturą organizacji zrzeszonych we FLOP jest zaspokojona. 

Najsłabszy poziom zaspokojenia potrzeb dotyczy nieruchomości i samochodów. 

 

30. Działalność recepcji lub sekretariatu 

Istnieją stałe godziny dyżurów kogoś z organizacji i można się kontaktować 16 

Istnieje możliwość osobistego kontaktu, ale tylko po uprzednim uzgodnieniu 
czasu 

5 

Nie mamy jako takiego sekretariatu czy recepcji 22 

 

Brak sekretariatu jest słabą stroną połowy badanych organizacji. Jest to wynik 

słabości organizacyjnej wynikającej z niesystematyczności zaangażowania, braków 

lokalowych, itp. przyczyn. 

31. W jaki sposób można skontaktować się z Państwa organizacją, recepcją lub sekretariatem 
(media obsługiwania)? 

Osobiście 34 

Telefonicznie 41 

Internetowo 36 

Listownie 33 

 

Organizacje zrzeszone we FLOP są łatwo dostępne. Kontakt z nimi jest możliwy 

poprzez prawie wszystkie media. Najpopularniejszą formą jest kontakt telefoniczny, niewiele 

rzadziej występuje możliwość kontaktu internetowego i osobistego oraz listownego. 

32. Jak często obraduje Zarząd Państwa organizacji? 

Przynajmniej raz w tygodniu 8 

Przynajmniej raz na miesiąc 12 

Przynajmniej raz na kwartał 18 

Rzadziej niż raz na kwartał 5 

 

mailto:info@europerspektywa.pl
http://www.europerspektywa.pl/


 

26 

 
 
   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA 

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A 

info@europerspektywa.pl 

 www.europerspektywa.pl 

tel./fax: 81 444 50 98 

 

 

33. Struktura organizacyjna 

Istnieją stałe działy odpowiedzialne za poszczególne obszary 13 

Istnieją grupy zadaniowe, zespoły projektowe 20 

Nie ma wyodrębnionej struktury organizacyjnej 18 

 

34. Czy w organizacji funkcjonują jakieś dokumenty o charakterze regulaminów regulujące 
zasady działania organizacji? 

Tak 25 

Nie 18 

 

35. Dokumenty regulujące zasady działania organizacji 

Regulamin obiektu 
Regulamin stajni 
Zakres praw i obowiązków pensjonariuszy 
Regulamin pracy placówek 
Procedura bezpieczeństwa finansowego 
Polityka rachunkowości 
Programu 
Regulamin działania oddziału wraz załącznikami 
Pozyskiwania funduszy na działalność statutową fundacji 
Regulamin fundacji 
Procedura finansowa 
Program działania 
Regulamin jednostki organizacyjnej 
Polityka finansowa 
Regulamin pracy biura 
Regulamin w zakresie udzielania zamówień w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z 
funduszy europejskich do których nie ma zastosowania ustawa z dn. 29.01.2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych 
Gospodarki finansami 
Funkcjonowania zarządu 
System zarządzania oparty o standard ISO 
Działania stowarzyszenia 
Wewnętrznej organizacji i zasad działania jednostek organizacyjnych 
Księgowości 
Danych osobowych 
Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji 
Regulamin udzielania pomocy społecznej 
Regulamin pracy 
Regulamin organizacyjny Biura Celów Statutowych Bractwa 
Regulamin wynagradzania 
Form i metod działania na rzecz chorych dzieci 
Zasad funkcjonowania i decyzyjności w organizacji 
Statut 

mailto:info@europerspektywa.pl
http://www.europerspektywa.pl/


 

27 

 
 
   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA 

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A 

info@europerspektywa.pl 

 www.europerspektywa.pl 

tel./fax: 81 444 50 98 

 

 
Zadań jakie stoją przed organizacją 
Regulamin pracy - obowiązki pracowników, pracodawcy, czasu pracy, urlopu i zwolnień od pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, regulamin korzystania z samochodu 
służbowego 
Księgowości, pracy biura, ochrony danych osobowych, 
Regulamin Świetlicy 
Korespondencji 
Spraw księgowych 
Wydatków z 1% 
Zarządzania 
Zarządzania kadrą 
Prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Regulamin i Statut Ośrodka Terapeutycznego 
Organizacji 
Regulamin Polityki Bezpieczeństwa informacji 
Regulamin Zarządu 
Regulamin  wolontariusz 
Regulamin Pracy 
Regulamin Komisji Rewizyjnej 

 

36. Czy Państwa organizacja posiada standardy działania dotyczące następujących spraw? 

Identyfikacji wizualnej organizacji 19 

Komunikacji 10 

Współpracy z innymi organizacjami 7 

Współpracy z FLOP 11 

 

Badane organizacje mają najczęściej wypracowane standardy w obszarze 

identyfikacji wizualnej. Standardy te są często pochodną wymogów stawianych przez 

Fundusze Europejskie. Znacznie rzadziej występują standardy dotyczące współpracy z 

organizacją parasolową, komunikacji czy współpracy z innymi organizacjami.  

36. Ewaluacja działań własnych 

Prowadzimy systematyczną ewaluację wszystkich działań organizacji 9 

Prowadzimy ewaluację niektórych działań organizacji w zależności od wymagań 23 

Nie prowadzimy ewaluacji działań organizacji 11 
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2.6. Potencjał wizerunku 

38. Czy w Państwa organizacji jest osoba odpowiedzialna za komunikację z otoczeniem, a 
szczególnie z mediami 

Tak 28 

Nie 15 

 

39. Czy posiadają Państwo stronę internetową 

Tak 30 

Nie 13 

 

Większość organizacji posiada osobę odpowiedzialną za komunikację z otoczeniem i 

wykorzystuje stronę www do promocji organizacji. 

40. Jak często strona internetowa jest aktualizowana? 

Codziennie 1 

Przynajmniej co tydzień 14 

Przynajmniej co miesiąc 7 

Przynajmniej co kwartał 6 

Rzadziej niż co kwartał 4 

Nie mamy własnej strony internetowej 11 

 

Częstość aktualizacji strony internetowej pokazuje jak aktywna jest dana organizacja. 

Najwięcej badanych twierdzi, że odświeżają treści co najmniej co tydzień. Wskazuje to na 

dużą dynamikę tych organizacji. Z drugiej strony niepokojącym zjawiskiem jest to, że co 

czwarta badana organizacja nie ma swojej strony www.  

41. Czy prowadzicie państwo monitoring obecności organizacji w mediach 

Tak, systematycznie 5 

Tak, okazjonalnie 13 

Nie prowadzimy takiego monitoringu 25 
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Tylko nieliczne organizacje prowadzą systematyczny monitoring obecności w 

mediach. Większość badanych twierdzi, że nie zajmują się tym w ogóle. 

42. Jak często wykorzystują państwo następujące formy komunikacji z otoczeniem (biorąc pod 
uwagę ostatni rok działalności) 

 
Bardzo 
często 

Raczej 
często 

Raczej 
rzadko 

Bardzo 
rzadko 

Wcale 

Udział w publicznych wydarzeniach 5 16 14 3 5 

Organizacja konferencji, spotkań itp. 5 16 7 7 8 

Publikacje, biuletyny, foldery, ulotki itp. 4 8 11 10 10 

Współpraca z mediami 3 10 14 5 11 

Przeprowadzone kampanie reklamowe 2 3 8 9 21 

Płatna reklama 2 3 3 5 30 

Działania podejmowane przez wolontariuszy 10 6 8 5 14 

Internet 17 14 4 3 5 

Inne 4 1 2 0 36 

Wśród innych form wymieniano: facebook (2), udział w kiermaszach – baner (1), kontakty bezpośrednie (1), 
wizyty studyjne (1), korespondencja kierowana bezpośrednio do instytucji (1) 

 

Najpopularniejszą formą komunikacji z otoczeniem dla badanych organizacji jest 

Internet oraz udział w publicznych wydarzeniach. Kolejne pozycje zajmuje oddziaływanie 

poprzez wolontariuszy oraz organizacja konferencji i spotkań, a także współpraca z mediami. 

Najrzadziej organizacje korzystają z płatnych reklam i kampanii reklamowych. Wskazuje to 

na wybór form, które nie wiążą się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. 

43. Czy w ostatnim roku zrealizowaliście Państwo jakieś projekty PR? 

Tak 6 

Nie 37 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@europerspektywa.pl
http://www.europerspektywa.pl/


 

30 

 
 
   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA 

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A 

info@europerspektywa.pl 

 www.europerspektywa.pl 

tel./fax: 81 444 50 98 

 

 
2.7. Potencjał współpracy 

44. Jak często współpracujecie z niżej wymienionymi partnerami w następujących formach? 
(biorąc pod uwagę ostatni rok działalności) 

 Stale Sporadycznie 
W ogóle nie 

współpracujemy 

Współpraca z instytucjami samorządowymi na 
szczeblu powiatu 

13 13 17 

Współpraca z instytucjami samorządowymi na 
szczeblu województwa 

8 15 20 

Współpraca z instytucjami rządowymi na szczeblu 
województwa lub kraju 

9 12 22 

Współpraca z partnerami zagranicznymi 7 13 23 

Udział w realizacji projektów w partnerstwie 10 19 14 

Organizacja partnerstw projektowych 8 13 22 

 

Badane organizacje najczęściej współpracują w sposób systematyczny z 

samorządem szczebla powiatowego, nieco rzadziej współpracują z instytucjami na wyższych 

szczeblach. Partnerami badanych organizacją często są inne organizacje współrealizujące 

projekty. 20% organizacji jest liderem, który proponuje innym współpracę i wieńczy to 

przedsięwzięcie sukcesem. Tylko 7 organizacji współpracuje z instytucjami zagranicznymi. 

 

45. Jak oceniacie państwo uzyskane w zeszłym roku korzyści z nawiązanej współpracy 

 
Bardzo 
wysoko 

Raczej 
wysoko 

Średnio 
Raczej 
nisko 

Bardzo 
nisko 

Trudno 
powiedzieć/Nie 

dotyczy 

Dostęp do środków 2 6 10 7 3 15 

Dostęp do informacji 3 12 5 6 1 16 

Udział w decyzjach 2 3 11 6 3 18 

Wzrost prestiżu 2 11 9 7 1 13 

Inne 2 1 3 1 1 35 

Wśród innych wymieniano: wymiana doświadczeń (1), wpis do strategii rozwoju turystyki w Lublinie (1) 

 

Ocena rezultatów podjętej współpracy nie jest wysoka. Znaczące korzyści ze 

współpracy pojawiły się w obszarach: dostęp do informacji oraz wzrost prestiżu. Nie 

przełożyły się jednak na zwiększenie dostępu do środków. Ponieważ to właśnie środki są 
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kluczową bolączką NGO, może to prowadzić do niedoceniania współpracy. Jest to tym 

bardziej ważne, że  w ostatnim roku aż 19 organizacji nie wystąpiło z żadną próbą podjęcia 

współpracy (patrz tabela 47).  

46. Czy organizacja uczestniczy w jakiś ciałach doradczych/konsultacyjnych 

Tak, jesteśmy stałym uczestnikiem 11 

Tak, uczestniczymy sporadycznie 12 

Nie 20 

 

Badane organizacje aktywnie angażują się we współpracę w ramach ciał doradczych 

i konsultacyjnych. Co czwarta badana organizacja jest stałym członkiem ciał konsultacyjnych 

i doradczych działających przy władzach samorządowych, podobna liczba ankietowanych 

organizacji uczestniczy w takich gremiach sporadycznie. Wskazuje to na duże znaczenie 

tych organizacji jako partnera społecznego. 

47. Liczba prób/inicjatyw współpracy podjętych przez organizację w ciągu roku, które nie 
zakończyły się sukcesem 

0 19 

1-3 17 

4 i więcej 7 

 

Organizacje zrzeszone we FLOP mają na swoim koncie wiele inicjatyw. Niestety dla 

większości organizacji podjęte działania nie zakończyły się sukcesem. 

48. W jakim stopniu wymienione niżej kwestie są barierami współpracy organizacji 
zrzeszonych w ZS FLOP 

 
Zupełnie 
nieistotne 

Raczej 
nieistotne 

Raczej 
istotne 

Bardzo 
istotne 

Trudno 
powiedzieć 

Spory personalne 15 12 7 3 6 

Trudności w porozumieniu się 13 6 12 5 7 

Trudności organizacyjne 8 8 13 9 5 

Ograniczenia finansowe 9 8 12 11 3 

Różnice programowe 7 13 12 4 7 

Brak funduszy 8 8 10 12 5 

Niedostrzeganie korzyści ze 
współpracy 

7 4 13 13 6 
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Postrzeganie innych organizacji 
jako konkurentów 

16 6 7 9 5 

Obawa przed utratą 
samodzielności 

17 12 4 5 5 

 

Wskazana powyżej prawidłowość ujawnia się również w odniesieniu do „własnego 

podwórka”. Za bardzo istotne bariery współpracy w ramach FLOP najczęściej wskazywane 

są: niedostrzeganie  korzyści ze współpracy (n=13), brak funduszy (n=12) oraz ograniczenia 

finansowe (n=11). Można powiedzieć, że organizacje nie widzą korzyści, wartych 

zainwestowania skąpych środków finansowych będących w dyspozycji poszczególnych 

organizacji.  

49. Gdyby Państwo mieli 20 tys. grantu na rozwój organizacji, to na co przeznaczylibyście 
pieniądze? 

 średnia suma 

Szkolenia 4,02 173 

Promocję organizacji 3,35 144 

Wynagrodzenia dla personelu 3,16 136 

Zatrudnienie nowych ludzi 2,88 124 

Prace budowlane, remontowe, wynajem lepszej siedziby itp. 2,77 119 

Zakup sprzętu biurowego 2,47 106 

Zakup sprzętu specjalistycznego 1,35 58 

 

Najwięcej środków organizacje działające we FLOP chciałyby przeznaczyć na 

szkolenia (173 tys. zł.), promocję organizacji (144 tys. zł.) oraz wynagrodzenie pracowników 

(136 tys. zł) często w formie podniesienia stawek obecnym pracownikom a nie zatrudnienia 

nowych pracowników. Na zatrudnianie nowych ludzi badane organizacje chciałyby 

przeznaczyć 124 tys. zł. Najmniej środków organizacje chciałyby przeznaczyć na zakup 

sprzętu specjalistycznego. 

Wskazuje to na przekonanie liderów badanych organizacji o słabościach związanych 

z zasobami ludzkimi (brak ludzi, niskie dochody pracowników, brak wiedzy lub umiejętności). 

Dużo mniejsze znaczenie mają dla badanych poprawa wyposażenia organizacji (warunki 

lokalowe wyposażenie biurowe czy specjalistyczne).  
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Podsumowanie 

 

FLOP dzięki temu, że zrzesza organizacje pozarządowe Lubelszczyzny posiada 

legitymację do reprezentowania NGOsów i rzecznictwa interesów środowiska. Siła tego 

mandatu bazuje na następujących charakterystykach: szerokości zakresu zrzeszonych 

podmiotów, znaczeniu prowadzonej działalności, sile oddziaływania społecznego, poziomie 

rozwoju organizacyjnego oraz potencjale współpracy.  

FLOP liczy ponad 40 organizacji. Są to organizacje o bardzo zróżnicowanym zakresie 

oddziaływania. Najmniejsze z nich swoim działaniem obejmują dzielnicę miasta. Największe 

z nich działają na terenie całego kraju. Poszczególne organizacje lokują się w mieście Lublin, 

innych miastach województwa, działają w gminach wiejskich. Również obszar merytoryczny 

zrzeszonych organizacji jest bardzo szeroki. Trudno jest nawet scharakteryzować skrótowo 

te obszary.  

Badani członkowie FLOP obsługują miesięcznie ponad 1000 klientów. Choć 

relatywnie zatrudniają niezbyt wielką grupę osób, w oparciu o umowę o pracę jest ich 143, 

242 osobom zlecają pracę do wykonania w oparciu o umowy cywilno-prawne i angażują 366 

wolontariuszy, to jednak reprezentują znaczący segment trzeciego sektora na 

Lubelszczyźnie. Szczególnie duża liczba obsługiwanych klientów jest ważnym wskaźnikiem 

znaczenia organizacji zrzeszonych we FLOP dla Lubelszczyzny. 

Niestety badania ujawniają też słabość organizacyjną sektora. Ujawnia się to w braku 

stron www i niesystematyczności funkcjonowania sekretariatów. Organizacje mają małe 

przebicie i nie są w stanie korzystać z płatnych form propagowania swoich idei. 

Konsekwencją tych słabości jest słabość oddziaływania społecznego. Organizacje te nie są 

znaczącym partnerem społecznym. Jednocześnie są zapraszane do różnych ciał 

konsultacyjnych i doradczych przez władze samorządowe – co czwarta badana organizacja 

jest stałym członkiem ciał konsultacyjnych i doradczych działających przy władzach 

samorządowych. Niestety słabość komunikacji z otoczeniem ogranicza możliwości 

forsowania idei niezgodnych z zamiarami władz. 

Inną słabością organizacyjną jest brak podstaw finansowych badanych organizacji. 

Zaledwie kilka jest w dobrej sytuacji finansowej i ma zagwarantowane środki w dłuższej 

perspektywie czasowej. Przytłaczająca większość z nich działa z dnia na dzień. Uzależnienie 

od środków zewnętrznych ogranicza możliwość oddziaływania społecznego. 

Słabości organizacyjnej towarzyszy dostrzeganie znaczących barier we współpracy z 

innymi organizacjami pozarządowymi. Skutkiem tego jest mała solidarność zrzeszonych we 

FLOP organizacji, koncentrowanie się na własnych potrzebach, a niedostrzeganie co można 

zrobić dla innych podmiotów. Łącznie źle to rokuje dla możliwości wspólnego 

reprezentowania interesów trzeciego sektora na zewnątrz. 
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Radosław Mącik 

 

Rozdział III. Podsumowanie analiz SWOT dla 
członków FLOP 

3.1. Analiza SWOT i typowe sytuacje strategiczne 

Analiza SWOT jest powszechnie stosowanym w zarządzaniu kompleksowym 

algorytmem oceny sytuacji strategicznej organizacji z uwzględnieniem jej wnętrza 

(czynników zależnych od organizacji) i otoczenia (czynników niezależnych od organizacji).  

O ile klasyfikacja czynników na pozytywne i negatywne zazwyczaj nie nastręcza 

trudności, to określenie czy dany czynnik ma charakter wewnętrzny czy zewnętrzny powinno 

uwzględniać stopień kontroli nad daną sytuacją. Jeśli jest kontrolowalny przez organizację to 

jest mocną lub słabą stroną, a jeśli nie mamy na niego wpływu – szansą lub zagrożeniem 

Analiza SWOT najczęściej sporządzana jest w postaci tzw. tabeli SWOT – Rysunek 

1. Istnieją również inne warianty takiej analizy, np. uwzględniające punktowo ocenianą siłę 

wpływu danego czynnika i jego ważność dla organizacji. 

Rysunek 1. Tabela SWOT – schemat

 

Źródło: Opracowanie własne 
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W zależności od grupy czynników przeważających we wnętrzu i otoczeniu 

definiowane są tzw. typowe sytuacje strategiczne (Rysunek 2)  wymienione w kolejności od 

najbardziej korzystnej do najmniej korzystnej: SO, WO, ST oraz WT. Sytuacja WO z 

przewagą słabych stron i szans jest bardziej korzystna od sytuacji ST, gdzie przeważają 

mocne strony i zagrożenia w otoczeniu, ponieważ łatwiej niwelować słabe strony wewnątrz, 

bo to jest pod kontrolą organizacji, niż ograniczać znaczenie niekontrolowanych zagrożeń w 

otoczeniu za pomocą mocnych stron. 

Rysunek 2. Typowe sytuacje strategiczne 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Przewaga mocnych stron

Sytuacja najlepsza –
wewnątrz przewaga 

mocnych stron, a otoczenie 
sprzyja organizacji

MAXI-MAXI

Przewaga słabych stron

Sytuacja korzystna – słabe 
strony z wnętrza mogą być 

niwelowane dzięki 
wykorzystaniu szans z 

otoczenia

MINI-MAXI

Sytuacja niekorzystna –
zagrożenia z otoczenia 
trudno ogranizaczać za 

pomocą licznych mocnych 
stron

MAXI-MINI

Sytuacja najgorsza –
wewnątrz przewaga słabych 
stron, a otoczenie zagraża 

organizacji

MINI-MINI

P
rz

e
w

a
g

a
 s

z
a
n
s

P
rz

e
w

a
g

a
 z

a
g

ro
że

ń

SO

ST WT

WO

Analiza wnętrza organizacji

A
n
a
liz

a
 o

to
cz

e
n
ia

 o
rg

a
n
iz

a
cj

i

mailto:info@europerspektywa.pl
http://www.europerspektywa.pl/


 

36 

 
 
   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA 

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A 

info@europerspektywa.pl 

 www.europerspektywa.pl 

tel./fax: 81 444 50 98 

 

 
Uwzględniając powyższą konwencję każda z typowych sytuacji strategicznych 

posiada typową strategię dążenia do rozwoju organizacji, tj.: 

 Strategia MAXI-MAXI (właściwa w sytuacji SO) polega na dążeniu do 

zdywersyfikowanego rozwoju przy wykorzystaniu dominujących mocnych stron i 

szans w otoczeniu. 

 Strategia MINI-MAXI (dla sytuacji WO) zakłada wykorzystanie szans w otoczeniu do 

minimalizowania znaczenia wewnętrznych braków, czyli słabych stron. 

 Strategia MAXI-MINI (dla sytuacji ST) polega na próbie wykorzystania mocnych stron 

z wnętrza do oddziaływania na otoczenie w celu zmniejszenia znaczenia zagrożeń 

dla organizacji, nie musi być skuteczna. 

 Strategia MINI-MINI (dla sytuacji WO) odnosi się do poszukiwania możliwości 

poprawy słabych stron i niwelowania zagrożeń dzięki partnerstwu strategicznemu 

i/lub kapitałowemu, dążeniu do przejęcia przez inną organizację o właściwych 

zasobach, a w sytuacji bardzo niekorzystnej – do zaprzestania działalności.  

Jeżeli nie można zdecydować się, która grupa czynników przeważa we wnętrzu lub w 

otoczeniu organizacji, prawdopodobnie mamy do czynienia z którąś z sytuacji pośrednich, tj. 

mniej typowych (rys. 3). 

Rysunek 3. Sytuacje pośrednie 
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Sytuacje pośrednie obejmują cztery warianty kiedy sytuację strategiczną można 

określić, i jeden, gdy jest to na pierwszy rzut oka utrudnione: 

 Sytuacja SO/WO – pośrednia między SO i WO oznacza równowagę słabych i 

mocnych stron wewnątrz organizacji, której towarzyszy przewaga szans w otoczeniu 

– jest to sytuacja korzystna, 

 Sytuacja ST/WT – pośrednia między ST i WT występuje w sytuacji równowagi 

słabych i mocnych stron połączonej z przewagą zagrożeń w otoczeniu – jest to 

sytuacja niekorzystna, 

 Sytuacja SO/ST – pośrednia między SO i ST występuje, gdy szanse i zagrożenia w 

otoczeniu neutralizują się, a wewnątrz organizacji przeważają mocne strony – jest to 

sytuacja względnie korzystna, 

 Sytuacja WO/WT – pośrednia między WO i WT występuje w sytuacji, gdy wewnątrz 

organizacji przeważają słabe strony i towarzyszy jej neutralne otoczenie (bez 

przewagi szans nad zagrożeniami lub odwrotnie) – jest to sytuacja raczej 

niekorzystna, 

 Sytuacja nieokreślona – można teoretycznie założyć, że organizacja znajduje się 

dokładnie w równowadze i zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, 

doskonale się neutralizują – nie ma przewagi którejkolwiek ich grupy. W praktyce jest 

to rzadko spotykane, chociaż nie niemożliwe, a taki wynik analizy zazwyczaj 

wskazuje na pominięcie istotnych czynników wpływających na sytuację organizacji, 

zwykle są to czynniki z otoczenia. 

 

3.2. Podsumowanie analiz SWOT organizacji członkowskich FLOP 

Analizy wykonano na podstawie indywidualnych arkuszy ankiety internetowej oraz 

pogłębionych wywiadów indywidualnych dla organizacji będących członkami FLOP o co 

najmniej kilkumiesięcznym stażu członkowskim. Wykonano łącznie 43 analizy SWOT: dla 

FLOP oraz jego 42 organizacji członkowskich. Analiza dla FLOP została potraktowana w 

ilościowym podsumowaniu odrębnie, ze względu na merytoryczną odrębność Związku, 

stanowiącego organizację parasolową dla swoich członków, odrębnie też pozycję FLOP 

zaznaczono na podsumowującym schemacie (Rysunek 4).  

W ilościowych podsumowaniach brano więc pod uwagę 42 organizacje członkowskie 

(100%), z których 17 (40%) działało w formie organizacyjnej Fundacji, a 25 (60%) – 

stowarzyszenia, zazwyczaj osób fizycznych. Na rysunku 4 przedstawiono informacje 

zbiorcze o sytuacjach strategicznych badanych organizacji prezentując rozkłady brzegowe – 

informujące o rozkładzie sytuacji wewnętrznej  (wymiar poziomy) oraz sytuacji w otoczeniu 

(wymiar pionowy), a przede wszystkim rozkłady warunkowe – wskazujące na konkretne 

typowe sytuacje strategiczne i sytuacje pośrednie – w ten sposób identyfikowano 9 różnych 

kombinacji sytuacji wewnętrznej i stanu otoczenia (Rysunek 4). 
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Ze względu na małe liczebności w poszczególnych grupach nie posługiwano się na 

rysunku 4 wartościami procentowymi, a liczebnościami. Dla każdej z grup wyróżniono 

organizacje działające w formie fundacji i stowarzyszeń. 

 

Rysunek 4. Sytuacja strategiczna organizacji zrzeszonych we FLOP – podsumowanie 

graficzne 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Ogólnie, organizacje zrzeszone we FLOP są najczęściej organizacjami słabymi lub 

bardzo słabymi – można tak określić ok. połowy organizacji w których występują albo 

znaczące słabe strony, albo poważnie zagraża im sytuacja w otoczeniu, z czego dla ¼ 

wszystkich organizacji członkowskich zidentyfikowano najmniej korzystną ze wszystkich 

sytuację strategiczną WT z przewagą słabych stron wewnątrz i zagrożeń w otoczeniu, często 

w praktyce pozbawiającą dany podmiot szans rozwoju i skazującą na walkę o przetrwanie. 

Uwzględniając sytuacje pośrednie (WO/WT i ST/WT) aż 40% organizacji napotyka na bardzo 

istotne problemy wewnętrzne (najczęściej brak środków finansowych na rozwój) i/lub 

jednocześnie działa w silnie niesprzyjającym otoczeniu. 

Sytuację najbardziej korzystną zidentyfikowano natomiast w 4 stowarzyszeniach (ok. 

10% wszystkich członków FLOP i ok. 25% wszystkich stowarzyszeń), które posiadają stałe, 

własne źródła finansowania, niezależne od środków projektów grantowych, i które 

jednocześnie w bardzo przedsiębiorczy sposób wykorzystują szanse napływające z 

otoczenia. 

Dobrą sytuację wewnętrzną, wynikającą zwykle z posiadania zasobów materialnych i 

bardziej stałych źródeł finansowania wykazuje 13 organizacji (tak samo często 

stowarzyszenia, jak i fundacje). Równowaga słabych i mocnych stron zidentyfikowana 

została u 7 członków FLOP (zdecydowanie częściej u stowarzyszeń, a przewaga słabych 

stron u 22 podmiotów (nieco częściej u fundacji).  

Otoczenie silnie sprzyja 14 organizacjom członkowskich (tak samo często 

stowarzyszeniom, jak i fundacjom), a mniej lub bardziej zagraża – 20 organizacjom (j.w.). 

Neutralna sytuacja w otoczeniu dotyczy natomiast 8 podmiotów – są to częściej fundacje niż 

stowarzyszenia. 

Spośród typowych sytuacji strategicznych (jak wspomniano) najczęstsza była 

najmniej korzystna sytuacja WT (słaba organizacja działająca w nieprzychylnym otoczeniu) – 

11 członków FLOP (ok. 25% badanych), druga w kolejności zaś – sytuacja sprzyjająca WO, 

w której dość łatwo za pomocą szans z otoczenia niwelować nawet poważne słabe strony – 

8 organizacji (19%). W niezbyt korzystnej sytuacji ST znajdowało się 5 członków FLOP 

(12%), a w najlepszej – SO – 4 organizacje (ok). 10% całości, same stowarzyszenia. 

Spośród sytuacji pośrednich częstsze były: SO/ST i ST/WT (odpowiednio po 4 podmioty, 

częściej fundacje), nieco rzadsze WO/WT – 3 organizacje – i SO/WO – 2 organizacje (oraz 

dodatkowo nie wliczany do podsumowań FLOP). Dla jednego z członków FLOP nie udało się 

określić, nawet w przybliżeniu, przewagi którejkolwiek z grup analizowanych czynników, w 

związku z czym nie określono konkretnej sytuacji strategicznej, ponieważ nie byłaby to 

klasyfikacja uprawniona merytorycznie. 

Z punktu widzenia potencjału organizacji istotne jest spojrzenie na prawdopodobną 

ich sytuację strategiczną w przyszłości, zwykle w horyzoncie 3-4 lat.  Przeprowadzone na 

poziomie indywidualnym analizy wskazują, że dla ok. 3/4 członków FLOP sytuacja 

strategiczna jest stabilna i bez silnie działających impulsów zmiany wewnętrznej i/lub zmian 

w otoczeniu raczej nie ulegnie zmianie. Nieco więcej z pozostałych organizacji 
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prawdopodobnie pogorszy swoją sytuację niż polepszy, przy czym powody tych zmian 

znajdą się nieco częściej w otoczeniu niż we wnętrzu organizacji. 

Ponieważ każda z poddanych analizie organizacji otrzymała indywidualny arkusz 

analizy, wyniki na poziomie konkretnych organizacji nie będą prezentowane na poziomie 

zdezagregowanym w raporcie. 

Sytuacja strategiczna samego FLOP jest względnie korzystna na tle jego organizacji 

członkowskich (Rysunek 4) – określono ją jako SO/WO, tj. sytuację z równowagą słabych i 

mocnych stron, działającą w sprzyjającym jej otoczeniu. Taka sytuacja pozwala liczyć na 

rozwój przy wykorzystaniu obecnych i przyszłych szans w otoczeniu do zmniejszania siły 

wpływu stron słabych, co nie powinno być ekstremalnie trudne, ale też nie stanie się samo. 

FLOP powinien w sposób szczególnie uważny monitorować sytuację w otoczeniu, ponieważ 

pojawienie się w przyszłości poważnych zagrożeń (nawet jeśli z perspektywy teraźniejszości 

wydają się łatwe do uniknięcia), może oczekiwany rozwój ograniczyć i/lub spowolnić.  

Relatywnie korzystna sytuacja FLOP wywołuje u części organizacji członkowskich 

chęć przeniesienia jej na własną organizację poprzez mechanizmy współpracy opisywane w 

kolejnym rozdziale raportu, a organizacje nie należące do Związku może zachęcić do akcesu 

do FLOP. 

 

3.3. Najczęstsze czynniki wpływające na sytuację strategiczną 

organizacji pozarządowych działających w ramach FLOP 

 

Przy okazji wywiadu zbierającego dane do przygotowania SWOT dla tych organizacji 

ujawniły się często występujące grupy czynników, które mają wpływ na sytuacje strategiczną 

organizacji. Zostały one uporządkowane w grupy odpowiadające czterem głównym 

elementom analizy SWOT. Są to cechy, które były zgłaszane bardzo często przez badane 

organizacje. 

 

Silne strony 

Najczęściej wskazywaną przez badane organizacje silną stroną były zasoby ludzkie 

organizacji. Nie chodzi tu o zatrudnianych pracowników, bo tych jest bardzo mało, ale 

szerzej, o osoby działające na rzecz organizacji, często bez wynagrodzenia, a nawet bez 

sformalizowanej zależności. Warto zwrócić uwagę, że dotyczy to osób „merytorycznych” 

zaangażowanych bezpośrednio w działalność merytoryczną (działalność pomocnicza trafiała 

raczej do słabych stron organizacji). 

W ramach silnych stron personelu wskazywane były następujące aspekty: liczba 

działających osób, ich zaangażowanie, motywacja, posiadana wiedza i doświadczenie. 
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Tylko sporadycznie wśród wymienianych silnych stron trafiały się zasoby materialne 

organizacji oraz wypracowane relacje z głównymi interesariuszami. Dla większości 

organizacji były to ich słabości. 

 

Słabe strony organizacji 

Badane organizacje powszechnie uskarżały się na swoją sytuację finansową. Do 

najczęściej wskazywanych kwestii należał brak własnych środków finansowych, w niektórych 

przypadkach brakowało ich nawet na wkład własny do projektów, co utrudniało, a nawet 

uniemożliwiało, korzystanie ze środków większości grantodawców. Organizacje wskazywały 

też na własną niestabilność finansową, co skutkowało brakiem ciągłości w działalności, która 

w tym przypadku realizowana jest od grantu do grantu, a nie w sposób systematyczny. Brak 

grantów skutkuje brakiem działalności. Powoduje to frustrację beneficjentów, którzy nie są 

przez pewien czas obsługiwani. Uzależnienie działalności od pieniędzy z grantów ma też 

negatywne reperkusje dla motywacji osób działających w organizacjach pozarządowych. Zła 

sytuacja finansowa wynika ze wskazywanego przez respondentów braku dodatkowych 

dochodów organizacji, np. z działalności komercyjnej lub regularnych składek członków 

stowarzyszeń. 

Inną powszechnie zgłaszaną słabością badanych NGO jest niedojrzałość 

organizacyjna. W tym obszarze najczęściej wskazywane są takie kwestie jak: brak czasu 

(praca po godzinach), różne rozumienie celów i sposobów ich realizacji, braki lokalowe i 

sprzętowe, brak wypracowanych standardów i procedur działania, słabość funkcji 

wspierających w organizacjach (personalny, administracyjny, prawny), niestabilność 

zaangażowania ludzi w działalność, brak kompetencji i czasami rzetelności wolontariuszy 

oraz krótki czas współpracy z nimi, wypalenie zawodowe pracowników, braki wyszkolenia, 

które trudno zaspokoić oraz braki lokalowe i sprzętowe, brak stron www regularnie 

aktualizowanych. Jak widać z tej listy słabości organizacyjne dotyczą zarówno zasobów 

ludzkich - szczególnie w obszarach wspierających działalność merytoryczną, jak i zasobów 

materialnych (lokal, sprzęt itp.). Niektóre z trudności wynikają z natury działalności sektora 

pozarządowego (np. trudności ze współpracą z wolontariuszami) inne są wynikiem 

zaniedbania. 

Warto zwrócić też uwagę na słabości organizacyjne związane ze spontanicznością 

działania organizacji. Brakuje standardów działania, procedur postępowania, prowadzonej 

sprawozdawczości i nadzoru nad Zarządem (w ekstremalnych przypadkach skutkującą 

trudnościami z uporządkowaniem zobowiązań i odzyskaniem wiarygodności po zmianie 

władz). 
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Szanse - Wyzwania 

Najpopularniejszą wskazywaną szansą był dostęp do środków z funduszy UE. Jest to 

konstatacja dość oczywista. Dzięki tym środkom przytłaczająca większość badanych 

organizacji realizuje swoją działalność - jako granty w ogłaszanych konkursach. Tylko kilka 

organizacji, bardzo sprofesjonalizowanych, wskazało ten aspekt jako zagrożenie. W ich 

sytuacji dostępność darmowych usług realizowanych w ramach projektów finansowanych 

przez fundusze UE psuje im rynek i utrudnia działalność. 

Niektóre organizacje spostrzegają też, że zmiany społeczne, które można 

zaobserwować sprzyjają ich działalności. Najczęściej poprzez zwiększanie popytu na usługi 

świadczone przez te organizacje lub poprzez wzrost świadomości społecznej. 

Poza tym pojawiało się sporadycznie stwierdzenie, że współpraca w ramach FLOP 

jest czynnikiem sprzyjającym efektywnemu działaniu zrzeszonych w niej organizacji. 

 

Zagrożenia 

Najczęściej wskazanym przez badane NGO zagrożeniem są ograniczenia dostępu do 

zewnętrznych środków finansowych. Dopełnia to obrazu mizerii materialnej organizacji 

pozarządowych zasygnalizowanej w części poświęconej ich słabościom. Warto uświadomić 

sobie, ze jesteśmy obecnie w perspektywie finansowej, która jest ostatnia w tak bogatej 

ofercie. Trzeba przygotować NGO do drastycznego zmniejszenia zewnętrznych środków 

finansowych dostępnych dla lubelskich organizacji. 

Kolejnym zagrożeniem wskazywanym przez badane organizacje jest niski poziom 

współpracy organizacji pozarządowych. W niektórych wypowiedziach pojawiały się nawet 

stwierdzenia o rywalizacji między organizacjami o ograniczone środki finansowe. Wynika to 

ze szczupłości dostępnych sponsorów, co z kolei wynika z trudnej sytuacji gospodarczej 

Polski. 

 

Wydaje się jednak, że w badaniach ujawniło się zjawisko niedoszacowania zarówno 

wyzwań jak i zagrożeń, z którymi spotykają się badane organizacje. Ich liczba była znacznie 

mniejsza niż wskazywanych silnych i słabych stron. Wskazuje to na pewną niedojrzałość 

zarządów i niebezpieczeństwo bycia zaskoczonym w przyszłości. 

Należy pamiętać, że w wykonanych analizach, w sytuacji pobieżnego traktowania 

szans i zagrożeń, dodawano oczywiste czynniki z otoczenia wpływające na sytuację 

organizacji, które nie były bezpośrednio wskazywane w trakcie wywiadu jako 

szansa/zagrożenie, ale pojawiały się w bardziej ogólnym kontekście. Dodatkowo też 

przeklasyfikowywano czynniki błędnie zaliczone do wewnętrznych lub zewnętrznych, by 

prawidłowo ustalić sytuację strategiczną danej organizacji. 
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Radosław Mącik 

 

Rozdział IV. Współpraca z FLOP: 
Zogniskowane wywiady grupowe 

 

Wprowadzenie 

Cele przeprowadzonego badania jakościowego w postaci zogniskowanych wywiadów 

grupowych wpisywały się w cel główny projektu jakim była diagnoza potencjału oraz 

mocnych i słabych organizacji zrzeszonych w ZS FLOP. Dane uzyskane na tym etapie 

służyły przede wszystkim: 

 rozpoznaniu oczekiwań wobec organizacji parasolowej; 

 pogłębionemu rozpoznaniu doświadczeń badanych we współpracy z FLOP; 

 dostarczeniu informacji na temat współpracy poziomej organizacji należących do 

FLOP ze sobą; 

 określeniu barier tej współpracy; 

 zaproponowaniu działań bariery te zmniejszających. 

Zebrane informacje o charakterze wypowiedzi badanych zostały zinterpretowane pod 

kątem wykazania możliwości współpracy organizacji z FLOP i między sobą. 

Należy przypomnieć, że zrealizowane wywiady różniły się pod względem funkcji 

pełnionej w reprezentowanej organizacji przez uczestników wywiadu. Zrealizowano po jednej 

grupie fokusowej z szeregowymi pracownikami NGO zrzeszonych we FLOP, członkami 

zarządów organizacji zrzeszonych we FLOP oraz członkami Zarządu FLOP. 

W omawianych kwestiach najmniej przydatne okazały się informacje przekazane 

przez szeregowych pracowników organizacji członkowskich FLOP, ponieważ jak okazało się 

w trakcie badania, często nie są oni ze względu na swoją funkcję w organizacji informowani 

o prowadzonych działaniach, a ich wiedza o i doświadczenia współpracy wynikają głównie z 

realizowanych przez siebie zadań. Z kolei wypowiedzi członków zarządów wnosiły najwięcej 

uwag merytorycznych co do analizowanych zagadnień. Wiedza, zaangażowanie, a przede 

wszystkim doświadczenia członków zarządów organizacji członkowskich, odróżniają ich od 

szeregowych pracowników – jest to jeden z powodów różnic. Osoby te często tworzyły 

reprezentowane dziś przez siebie organizacje, są silnie zmotywowane do działania, 

przekonane o misyjnym ich charakterze, skupione na realizacji wyznaczonych sobie celów. 

Nieco odrębny charakter miał punkt widzenia Zarządu FLOP na współpracę i jej 

obecne lub przyszłe efekty. 
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Cytowane wypowiedzi zaznaczono skrótowym opisem grupy fokusowej z której 

pochodzą, według klucza: P – pracownicy, Z – członkowie zarządów organizacji, F – 

członkowie zarządu FLOP. 

 

4.1. Oczekiwania wobec organizacji parasolowej zrzeszającej NGO 

w regionie 

FLOP funkcjonuje jako tzw. „organizacja parasolowa” zrzeszająca w chwili badania 

ponad 40 funkcjonujących w regionie organizacji pozarządowych różnego typu. Członkowie 

FLOP stanowią niewielki odsetek wszystkich działających w regionie organizacji 

pozarządowych, która to liczba wynosi kilka tysięcy, z czego jednak nie wszystkie obecnie 

działają aktywnie. 

O ile nie negowano w dyskusjach potrzeby istnienia organizacji parasolowej o 

zasięgu regionalnym, to oczekiwania wobec jej funkcjonowania były duże i zróżnicowane.  

„Jeśli chodzi o taką organizację to też jesteśmy za. Od jakiegoś czasu przyglądamy się takim 

organizacjom parasolowym. My też jesteśmy członkiem nie tylko FLOP, ale i sieci centrum 

wolontariatu. Takich organizacji jest kilka. Jeśli chodzi o organizacje które są wspólnie w 

grupie możemy współpracować, wypracowywać standardy. Możemy mieć jakiś przepływ 

informacji, lepiej wiedzieć co się dzieje w tym dziale "projektowym". Taka organizacja będąca 

dziś blisko Urzędu Marszałkowskiego czy jakiegokolwiek innego może zawsze dbać o te 

skupione organizacje i trzymać rękę na pulsie. Gdyby była taka sytuacja jak ja miałam teraz 

w Starostwie, to teraz bym wiedziała, że jest organizacja, która pilnuje i pomoże.” [Z] 

„Nie jesteśmy sami jeśli czegoś potrzebujemy, a nie jesteśmy na tyle silni i wiarygodni, 

dobrze, że możemy zawsze się zwrócić do tej organizacji-matki” [Z]. 

Organizacja parasolowa, taka jak FLOP, jest postrzegana jako dostawca wiedzy, 

know-how, swego rodzaju „pogotowie ratunkowe” dla swoich członków: „W pierwszej 

kolejności chciałabym, żeby było przeprowadzone szkolenie dla członków naszej organizacji, 

żeby ludzie uzmysłowili sobie czym w tych czasach jest taka organizacja pozarządowa. Że 

mamy możliwość coś robić.” [Z],  ale też – co należy uznać za bardzo pozytywne – za 

potencjalnego odbiorcę usług: „My na przykład poprzez teatr, poprzez kabaret, możemy brać 

udział w jakichś spotkaniach, zjazdach, i my w ramach FLOP oferujemy naszą usługę.” [Z] 

Najczęściej organizacje członkowskie oczekują pomocy prawno-organizacyjnej i 

szkoleniowej, czyli głównie transferu wiedzy, przede wszystkim dla organizacji młodych, 

dopiero rozpoczynających na dobre swoją działalność. 

„Najbardziej FLOP jest potrzebny tym, którzy zaczynają” [P]  
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„Myślę, ze jest to potrzebne, zwłaszcza nowo powstającym organizacjom, dlatego że z takiej 

organizacji czerpalibyśmy mnóstwo wiedzy, ale moglibyśmy też poznawać inne organizacje, 

które działałyby w ramach tej organizacji parasolowej. No i bezpieczeństwo” [Z] 

„Ja myślę, że duże są oczekiwania i duże możliwości takich organizacji. Zwłaszcza właśnie 

dla tych nowo powstałych. Z całą pewnością warto i trzeba, i dzięki takim organizacjom jak 

FLOP można korzystać z wielu szkoleń, które są bardzo potrzebne dla ludzi, którzy startują i 

chcieliby poprowadzić swoje organizacje zgodnie z przepisami i znać te przepisy, nie tylko 

dotyczące np. księgowości, ale i możliwości współpracy. Tego typu szkolenia organizuje 

właśnie FLOP czy podobne organizacje. Poza tym łatwiej przyjść po poradę jak napisać jakiś 

wniosek. Jak ktoś siada pierwszy raz do tego wniosku, to taka pomoc jest wręcz bezcenna” 

[P] 

„Dla mnie osobiście to jakieś szkolenia, uświadomienie członków, żeby oni wiedzieli co mają 

robić, a mi pomóc w pisaniu projektów.” [Z] 

Jak widać, wspomniana pomoc często redukowana jest w tym przypadku do 

doradztwa w zakresie pisania projektów, aplikowania o środki zewnętrzne, co jest bardzo 

potrzebne, ale jednocześnie jest objawem dostrzeganej „grantozy” wielu NGO, które widzą 

swoje źródła finansowania jedyne w postaci konkursowych środków publicznych. 

Z kolei organizacje bardziej doświadczone, z dłuższą historią działania, bardziej 

rozwiniętą działalnością, oczekują bardziej partnerstwa i wymiany doświadczeń, niż prostego 

doradztwa:  

„Często są organizacje, które pozyskują środki z jakichś innych źródeł, np. z miasta i 

uważają, że nie potrzebują takiej [organizacyjnej] pomocy. Bo nie potrzebują porad jak 

pozyskać środki, czy już długo funkcjonują, nie potrzebują wiedzieć jak założyć fundację i ją 

rozwijać”. [P] 

„W związku z tym doświadczeniem oczekują już czegoś innego, jakiegoś partnerstwa, 

wymiany doświadczeń, ale już nie takiej pomocy przy zakładaniu stowarzyszenia czy też 

fundacji, czy pomocy przy pisaniu wniosków. Niektórzy mają już bogate 

doświadczenie.[oczekują współpracy]  na zasadzie "razem można więcej". [P] 

Zdaniem przedstawicieli organizacji członkowskich podstawą działalności FLOP 

powinna być pomoc prawno-organizacyjna, doradztwo i szkolenia – szeroko pojęta edukacja 

- dla organizacji członkowskich – wszyscy badani zgodzili się z takim punktem widzenia: 

„Moim zdaniem powinna by to być pomoc taka prawno-organizacyjna.” [P] 

„Że idę i dostaję informację stuprocentową. Że jak zrobię tak jak mi Państwo doradzicie, to 

tak na pewno będzie dobrze. Byłam na jednym szkoleniu i podobało mi się”. [P] 

„Tak mi się wydaje, że to właśnie pomoc księgowa, prawna, z tym się boryka każdy. No i 

plus szkolenia” [P] 
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„Wszystkie kruczki, niuanse, żeby fachowiec jednoznacznie stwierdził.” [P] 

Ponieważ członkami FLOP jest niewielki odsetek NGO funkcjonujących w regionie, 

badanych zapytano, z jakiego – ich zdaniem powodu – członkostwo we FLOP nie jest dla 

nich atrakcyjne. Wypowiedzi badanych sugerowały, że być może: „Są małe organizacje, 

które często istnieją tylko z nazwy, a tak naprawdę nie działają” [P], że nie wszystkie 

organizacje potrzebują wspomnianego parasola ze strony FLOP, bo posiadają własne/inne 

źródła finansowania i być może dużą specyfikę działalności, która powoduje brak potrzeby 

szukania pomocy/wsparcia ze strony FLOP.  

Pewien prestiż wynikający z przynależności do FLOP (znowu dostrzegany raczej 

przez mniejsze organizacje) powoduje myślenie o tym Związku jako forum elitarnym, 

posiadającym sformalizowane zasady przynależności: 

„Przede wszystkim powinny być określone jakieś standardy, które trzeba spełnić. To było dla 

nas istotne kiedy wchodziliśmy do sieci centrum wolontariatu. Wymagano od nas żebyśmy 

używali loga, używali go w taki i taki sposób. Mieliśmy spełnić konkretne warunki. Naprawdę 

jest to istotne w funkcjonowaniu.” [Z] 

„Jeśli byłoby otwarte, to moglibyśmy przyjąć 100 organizacji, podpisaliby deklaracje - i co z 

tego? Jeżeli w jakiś sposób zawęzimy to grono, określimy warunki współpracy, będzie to 

miało lepszy efekt. Mówię to z doświadczenia.” [Z] 

Dla niektórych uczestników otwarty charakter FLOP, jako organizacji nie stawiającej 

wielu formalnych warunków członkostwa, nie jest dobry, sugerowali oni wprowadzenie 

obowiązku spełnienia minimalnych kryteriów wstępnych, żeby zostać członkiem FLOP:  

„Że dobrze by było mieć jednak jakieś doświadczenie. Wiadomo, trzeba dawać szansę 

młodym organizacjom. Ale z drugiej strony jeżeli nie ma doświadczenia i zawali projekt, choć 

przy współpracy nie miałoby to raczej miejsca, ale gdyby się coś takiego wydarzyło to opinia 

rzutuje również na FLOP. Więc to jest takie ryzyko. Ale jednak powinno się dawać szansę”. 

[P] 

Taki punkt widzenia jest zbieżny ze zdaniem członków Zarządu FLOP, którzy 

sugerowali że powinny istnieć sformalizowane zasady przynależności do tego Związku: 

„Powinien być jakiś standard minimum. Na przykład na stronie internetowej organizacji 

powinno być nasze logo. Powinna być wyznaczona osoba do kontaktu. Jeżeli robimy walne 

zebrania, to może powinniśmy robić takie 2-dniowe, wyjazdowe, a nie 2-3-godzinne.” [F] 

Standardy przynależności i komunikacji powinny zawierać główne zasady współpracy 

i budowy wizerunku FLOP: 

„Jeśli chodzi o standardy, to myślę, że powinny one zawierać informacje o zasadach jakie 

będą funkcjonowały i których każdy będzie przestrzegał. Mogą być standardy związane z 

wizerunkiem, z funkcjonowaniem, z zarządzaniem, z planami, z działaniami, co organizacje 

mogą dawać. Myślę, że to taki dokument związany z funkcjonowaniem i przyszłością każdej 

organizacji. I odpowiadać na problemy.” [Z] 
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Jednak dla większej części badanych FLOP powinien być nadal otwarty na nowe 

organizacje: „Mi się wydaje, że powinna być otwarta, nawet podejmując to ryzyko” [P],  i : „Ja 

uważam, że jeżeli nie będziemy brać nowych, bo nie mają doświadczenia, to nie będzie 

dobrze. Każdy kiedyś zaczynał i chyba jeśli ktoś wyraża chęć przystąpienia do takiej 

organizacji...” [P]. 

Pomysł utworzenia swego rodzaju „poczekalni” – okresu próbnego, przed przyjęciem 

nowej organizacji do FLOP nie znalazł uznania – „poczekalnia” mogłaby przekształcić się w 

oddzielną organizację, konkurencyjną wobec FLOP: „No dobrze, moglibyśmy się dzielić 

doświadczeniami, może wspólnie coś realizować, ale z drugiej strony taka organizacja 

byłaby naszą konkurencją” [P]. 

Ponieważ jedna z organizacji reprezentowanych w wywiadzie była również członkiem 

innej organizacji parasolowej (można powiedzieć że „branżowej”, w naturalny sposób 

odnosiła się do tamtej współpracy, do standardów działania, stawiała ją za wzór tego, co 

można by osiągnąć pod szyldem FLOP: 

„Te korzyści to to, że mamy wspólną wizualizację, wspólną stronę internetową i kiedy ktoś 

szuka wolontariatu, to wchodzi na jedną stronę, ma mapkę Polski i szuka swojego centrum 

na tej mapce. Nasza strona, naszej organizacji, jest jakby podstroną strony ogólnopolskiej. 

Mamy też standardy związane z funkcjonowaniem biura, biura pośrednictwa pracy, mieliśmy 

sporo szkoleń jak prowadzić szkolenia dla wolontariuszy, mamy określony standard 

prowadzenia szkolenia. Takie szkolenia jak ja prowadzę w Kraśniku, w Lublinie, to ktoś 

prowadzi w Gdańsku czy w Warszawie. To jest standard. Przekłada się to na efekty, bo ktoś 

kto przeszkoli się u nas z wolontariatu, idzie do Gdańska na przykład na studia i ma już 

wiedzę, nie musi szkolić się ponownie.” [Z] 

Właśnie wdrożenie pełnych standardów działania i współpracy jest zdaniem 

badanych jednym z najważniejszych zadań dla organizacji parasolowej: 

„Może żeby wszystkie organizacje, które są we FLOP-ie wzmocniły się i wdrożyły swoje 

standardy. Widzę, że jest dużo organizacji, niektóre z nich są naprawdę duże, i same 

mogłyby być takimi "parasolami". Bo robią tak różne rzeczy, tak mają wszystko 

wypracowane, że nie wiem po co im FLOP potrzebny.” [Z] 

„A moja organizacja jest tak mała, że potrzebuje ze strony FLOP-u pomocy, żeby się 

umocniła. Pamiętam, że kilka lat temu dla swoich pracowników miał taki program, gdzie były 

opracowywane standardy dla FLOPU: komunikowanie się, podział kompetencji, obowiązków. 

Chcielibyśmy też czegoś takiego dla naszych organizacji.” [Z] 

Marketing, czy też promocja trzeciego sektora, to kolejne postulowane zadanie dla 

FLOP, chociaż mało realne zdaniem uczestników grupy, ze względu na fundusze konieczne 

dla uzyskania efektów. 

Rolą  organizacji parasolowej powinno być także praktyczne kształtowanie modelu 

współpracy sektora NGO z otoczeniem, przede wszystkim samorządami i biznesem, ale 
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także organizacja taka powinna uczyć się od biznesu dbania o własny wizerunek, o 

atrakcyjność organizacji: 

„Przede wszystkim moglibyśmy się nauczyć o dbanie o własny wizerunek od biznesu. 

Atrakcyjności swojej organizacji. Biznes musi być atrakcyjny, musi dbać o klienta i my tego 

moglibyśmy się nauczyć. Dbania o własnego klienta, czyli o osoby, które korzystają z 

naszych usług. Tak samo jeśli chodzi o dbanie o własny wizerunek, pozyskiwanie środków. 

Myślę, że korzyści byłyby na pewno. Tylko trzeba mierzyć też siły na zamiary.” [Z] 

 „Ja muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku, jak byłam na UJ, na takim kilkumiesięcznym 

kursie o zasadach funkcjonowania społeczeństwa społecznego w kapitale społecznym. 

Przyjechali Finowie. Zaczęli opowiadać, jak to u nich funkcjonuje. U nich nie ma takich 

problemów z lokalami. Oni po prostu spotykają się z administracją dwa razy w roku, 

wiadomo jakie są potrzeby, dzielą zadania i za tymi zadaniami idą środki do ich realizacji. 

Tyle. Na zasadzie pełnopartnerskiej. U nich chodzi o pomoc ludzi starszych, 

poszkodowanych przez los, ale nie tylko. Im też zajęło zbudowanie tego 20 lat, u nas to 

może też nadejdzie.” [P] 

Zauważono, że FLOP nie powinien koncentrować się w swojej działalności na 

Lublinie, powinien natomiast bardziej pomagać organizacjom z regionu: „Nie tylko w mieście 

są problemy. Każdy ma potrzeby. Może w tych mniejszych miejscowościach wydaje się, że 

tego jest mniej, ale też tam żyją ludzie, potrzebują aktywizacji, tam też są dzieci, nie mają po 

szkole co robić, nawet bardziej niż tu. Problemy choćby dzieci na wsi są większe niż tu.” [P] 

 

Ciekawym zgłoszonym pomysłem było stworzenie we FLOP dostępnej dla członków 

listy/bazy okazjonalnych wolontariuszy, specjalistów mogących dla konkretnych organizacji 

prowadzić spotkania edukacyjne:  

„Coś jeszcze przyszło mi do głowy w ramach takiej pomocy. Być może, że niektórym 

organizacje mają w swojej działalności spotkania edukacyjne, mogłaby być pomocna lista 

osób, które w ramach wolontariatu byłyby chętne wziąć udział w różnych takich spotkaniach. 

Na przykład dotyczących przedsiębiorczości, prawa. To pomogłoby prowadzić takie 

spotkania edukacyjne.” [P] 

„Myślę, że dla niektórych byłoby to dobrą podpowiedzią na początku. Lista osób, którzy w 

ramach wolontariatu czy za drobne pieniądze mogłyby byli skłonni pomóc” [P]. 

Ponieważ większość organizacji członkowskich odczuwa braki finansowania, to 

postulowano również pomoc ze strony FLOP w pozyskiwaniu środków na cele statutowe 

organizacji, w tym wkładu własnego (bezzwrotnego ze względu na przepisy prawne) na 

realizację projektów, bo w obecnej sytuacji wymagane jest 10% wkładu własnego: 

„Ostatnio mieliśmy chęć na projekt większy, dwuletni, ale udało się zrealizować tylko taki 

półroczny, bo trzeba mieć te 10%. I zamiast 20.000 zł wydaliśmy 600 czy 1000 złotych. 

Czasem to ogranicza. Zmniejsza zasięg tego co chcemy zrobić.” [P] 
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Kolejnym dyskutowanym zagadnieniem była możliwość pozyskania dla FLOP-u 

partnera strategicznego z sektora biznesowego, który by swoimi zasobami organizacyjnymi i 

finansowymi mógł wspierać tę działalność, np. realizując zadania z obszaru społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR). Badani uznali taką możliwość za bardzo dogodną, 

zwiększającą siłę przetargową sektora NGO wobec innych podmiotów, ale mało realistyczną 

w warunkach Polski i Lublina: „Ja nie wierzę, że się uda”. [P] 

Wyjście poza klasyczny sponsoring też jest mało realne zdaniem badanych, 

szczególnie w sytuacji mnogości organizacji zwracających się o pomoc: 

„Ja z kolei obawiam się tego, że kiedyś jak organizacji było niewiele, to każdy chciał 

pomagać. Zróbmy coś, będzie fajnie, coś się będzie działo, każdy coś zyska. Teraz tych 

organizacji jest coraz więcej i obawiam się, że ta pomoc będzie coraz mniej chętnie niesiona. 

Bo po prostu "aaa, kolejna organizacja, znowu ktoś się zwraca o pomoc" [P] 

Za bardzo korzystne uznano natomiast pośrednictwo FLOP w kontaktach z 

przyszłymi sponsorami/darczyńcami, głównie że względu na doświadczenie pracowników 

FLOP:  „Jeśli organizacja by występowała jedna, samodzielnie, to szanse byłyby większe. I 

rośnie profesjonalizm takich wystąpień.”, „Znany ma łatwiej. Jeśli wiadomo kto to jest, to 

dużo szybciej uzyska to, co chce.” [P] 

 

 

4.2. Współpraca pionowa – z FLOP jako organizacją parasolową 

Zakres, charakter i intensywność współpracy organizacji członkowskich z FLOP, tj. 

współpraca o charakterze pionowym jest zdaniem zarówno Zarządu FLOP, jak i 

respondentów z pozostałych grup niesatysfakcjonująca. Współpraca pionowa jest w tym 

przypadku wstępem do współpracy poziomej. 

„To jest jeszcze tak, że trzeba nauczyć organizacje, pokazać, że jest coś takiego, że można 

współpracować. My dopiero budzimy się z letargu. Przyznam, że dotychczas byliśmy sami 

dla siebie. Teraz spotykamy się coraz częściej, niektóre organizacje uważają wręcz, że za 

bardzo się z nimi kontaktujemy. Musimy budować kontakty i nauczyć organizacje 

komunikować się między sobą bez naszego pośrednictwa.” [F] 

Deklarowaną przez organizacje członkowskie główną osią ich współpracy z FLOP 

jest pomoc Związku poszczególnym organizacjom członkowskim, czy to w pisaniu projektów, 

czy też uzyskiwaniu dostępu do zasobów materialnych, chociaż nie wszyscy badani z takiej 

pomocy faktycznie skorzystali, nie dlatego, że im odmówiono, ale dlatego, że się o nią nie 

starali: 

„Nas interesowała ta pomoc przy pisaniu projektów i zwracałam się do FLOP, pomoc 

otrzymałam, mam obietnicę dalszej pomocy. Na tym polu, które mnie interesuje pomoc 

dostaję.” [Z] 
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[pomoc materialna] „Trudno powiedzieć, bo nigdy o to się nie zwracaliśmy”. [Z] 

Badani pracownicy NGO najchętniej odpowiadali: „Potrzebujemy pomocy”, „Wymiana 

doświadczeń nas też interesuje”, ale też zauważano: „To taka symbioza, powinniśmy coś 

dostawać i dawać” [P]. W niektórych wypowiedziach trudno jednak było zamaskować w 

pewnym sensie roszczeniowy charakter pożądanej współpracy z FLOP:  

„Ja ciągle liczę na ten wkład, wtedy nasi beneficjenci będą mieli większe możliwości 

zaspokojenia swoich potrzeb”. [P] 

„To znaczy ja też nie wiem czego FLOP od nas oczekuje. Wydaje mi się, że my się 

realizujemy w swoich organizacjach, a do FLOP-u idziemy po pomoc. My się realizujemy, 

robimy to co potrafimy robić, tam gdzie widzimy potrzeby”. [P] 

Badani zapytani o to, co ich organizacja mogłaby wnieść do FLOP (jako organizacji, a 

nie dla innych członków Związku), dać od siebie, skupiali się na możliwości przekazania 

doświadczeń, ale też użyczenia niektórych administrowanych przez siebie zasobów: 

„Myślę, że to co do tej pory robiliśmy. Możemy wnieść umiejętności działań związanych z 

wolontariatem, także z zasadami prawnymi. Możemy pomóc FLOP-owi szukać 

wolontariuszy. Możemy dzielić się doświadczeniem.” [Z] 

„Ja poza programem kulturalno-rozrywkowym mogę zaoferować boisko. Czy to na jakieś 

spotkanie plenerowe, żeby sobie zorganizować mecze towarzyskie, ognisko. Mamy dom 

kultury więc mamy jakieś możliwości lokalowe.” [Z] 

Zarząd FLOP zdaje sobie sprawę z ułomności obecnej współpracy ze swoimi 

członkami, obecną sytuację tłumaczy problemami komunikacji obustronnej, ale też 

interesownością konkretnych organizacji: 

„Ja mówię organizacjom - powiedzcie co wy chcecie. Dajcie konkrety. Znowu też FLOP musi 

powiedzieć, co chce od organizacji. To musi działać obustronnie.” [F] 

„ Mnie też to przeraża. Pytam organizacje - co możecie dać FLOP-owi? Cisza.” [F] 

„Trzeba stworzyć wspólną bazę ekspertów, trenerów, doradców. Czyli jeśli FLOP realizuje w 

partnerstwie projekt, to żeby z tego korzystać. A nie z zewnętrznych, niesprawdzonych osób. 

FLOP robi też projekty z organizacjami członkowskimi - nie możemy jednak wchodzić w 

konkurencję kompetencji. Jeśli ktoś pisze projekt na budżet obywatelski, to żebyśmy nie 

konkurowali z tym. Żebyśmy w konkursach ze sobą nie walczyli. Jeśli już - żebyśmy robili to 

razem. Organizacje często nie rozumieją, co to jest FLOP. One chcą, żeby FLOP poszedł do 

Prezydenta Lublina i coś wyprosił. Ale FLOP to są organizacje. Rola FLOP-u powinna być 

taka, że jeśli ktoś chce coś przeforsować, to ktoś z zarządu idzie do urzędnika, ale 

organizacja powinna to pilotować i uczestniczyć. Trzeba spełnić jakieś minimum.” [F] 

„Współpraca też jest najlepsza, kiedy są w miarę równorzędni partnerzy. Nie możemy 

współpracować z kimś, kto nie ma nic do zaoferowania i sam nie wie czego chce. Musi być 
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pewien poziom, jakieś minimum, z każdej ze stron. Na przykład nawet malutka organizacja, 

ale mająca pewien zasób wiedzy w zakresie w którym działa, już samym tym coś wnosi do 

FLOP”. [F] 

Warto zauważyć, ze w opinii członków Zarządu FLOP,  jawi się on organizacjom, 

które nie są jego członkami jako zrzeszenie niedostępne, niezrozumiałe, a nawet jego 

członkowie mają problemy z identyfikacją, że oni sami tworzą FLOP, a nie ktoś obcy i 

anonimowy: „FLOP to nie jest oddzielne ciało. My jesteśmy organizacjami. Przychodzi osoba 

i mówi "co wy chcecie ode mnie?". A to przecież ona jest FLOP - jakie "wy"? Są wymagania, 

muszą wypełnić ankietę, muszą co innego, muszą zadeklarować termin, to niewielki wysiłek 

ale dla organizacji to taki ból... Ostatnio mieliśmy przedstawiciela pewnej organizacji, 

rozmawialiśmy 2 godziny, a na koniec powiedział "dlaczego ja do Pani wcześniej nie 

przyszedłem?! Tyle Pani pomogła". A ja zapraszałam przez 2 lata. Organizacje muszą 

wiedzieć czego chcą i wiedzieć, że zawsze mogą przyjść i porozmawiać. Żebyśmy dogadali 

się co do konkretów.” [F] 

Podstawą dobrej współpracy powinna być skuteczna dwustronna komunikacja, 

głównie internetowa, także przez media społecznościowe: „Musimy mieć komunikację. Teraz 

lepszą metodą jest Facebook niż strona internetowa. Wtedy można wymieniać się jasnymi 

informacjami. Potrzebujemy tego, mamy projekt taki i taki, możemy dać to i to.” [F] 

„…jesteśmy zawalani natłokiem informacji. Wysyłam maile do organizacji członkowskich, a 

potem mi mówią "no coś Pani pisała, ale o co chodziło?". I tak potem muszę gardło 

[strzępić?] przez telefon. Informacji jest za dużo.” [F] 

Trudno nie zgodzić się z cytowaną tutaj wypowiedzią: „Dzięki sprawnej komunikacji byśmy 

pracowali 100 razy sprawniej” [F]. Proponowano ożywić posiadane forum internetowe (co 

może być trudne), stworzyć blog: „A może blog? Organizacje mogłyby mieć dostęp, 

pokazywać się, dopisywać informacje”. [F] 

 

Natomiast zdaniem Zarządu FLOP parasolowy charakter Związku w największym 

stopniu ujawnia się w kontakcie z urzędnikami i pośrednictwo między organizacjami 

członkowskimi a otoczeniem jest jedną z form współpracy pionowej: 

„Możemy być wspólnym głosem organizacji. Organizacja sama nic nie załatwi, a nas choćby 

Urząd postrzega całkiem inaczej. Jesteśmy głosem różnych środowisk więc to jest wręcz 

niebezpieczne dla urzędników.” [F] 

„Samorząd nie chce rozmawiać z jedną organizacją, tylko z federacjami. Do tej pory 

postrzega się federacje jako podmioty mające wspierać organizacje. Ale wiele organizacji nie 

potrzebuje już wsparcia, mamy w swoim składzie duże organizacje, które zakładały choćby 

FLOP i pozostały. A reszta potrzebuje jedynie takich rzeczy jak np. sprzęt.” [F] 

Współpraca między organizacjami wymaga jednak tego by wiedzieć o sobie, o 

swoich zasobach i potrzebach, nawiązać bezpośrednie kontakty: 
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„Myślę, że żeby była współpraca to organizacje muszą się znać. Tu FLOP powinien pomóc - 

w poznaniu się organizacji, środowisk, możliwości danych organizacji.” [Z] 

„Myślę, że można formalnie, ale i nieformalnie to dużo daje. Chodzi o spotkanie się 

organizacji. To może być wyjazd, spotkanie, różne formy Internetowe. Tak naprawdę trzeba 

byłoby zobaczyć jakie są organizacje członkowskie - na ile mają dostęp do komputerów, do 

Internetu. Wydaje mi się jednak, że rzeczywiste spotkania, wyjazdowe lub nie, pozwolą na 

wzajemne poznanie się tych osób. I potem będzie to dawało efekty w takiej postaci, że nie 

będzie się dzwoniło i mówiło "Pani Aniu, czy mogłaby Pani...", tylko "Ania, weź po prostu...". 

Złamie się pewne bariery, będzie się łatwiej dogadać”” [Z] 

FLOP wypracowawszy strategię rozwoju może realizować wyznaczone cele, a przez 

to lepiej współpracować ze swoimi członkami: „Sukcesem ostatniego roku było stworzenie 

strategii rozwoju. Bo do tej pory utrzymywaliśmy się jedynie projektowo, błądziliśmy. Teraz 

mamy swoje cele, swoje działania. W tej chwili mamy strategię, która była tworzona bez 

projektu. Wchodzimy w działania nieprojektowe.” Strategia ta była tworzona oddolnie przez 

organizacje członkowskie, a nie narzucona przez Zarząd FLOP: „Strategia nie była pracą 

zarządu i narzucona z góry, tylko była tworzona przez organizacje […] każdy to 

zaakceptował, było to konsultowane.” [F] 

Współpraca FLOP z organizacjami członkowskimi jest silnie akcentowana w celach 

strategicznych SWOT, które zarząd Związku przytoczył w dyskusji, tj.: „Pierwszy to Aktywna 

Lubelszczyzna, czyli wsparcie naszych organizacji członkowskich, infrastrukturalnych. Drugi 

to jest Forum Dialogu, czyli włączanie się w politykę społeczną - udział w różnych ciałach 

doradczo-konsultacyjnych. Trzecim celem jest partnerstwo. My należymy do sieci SPLOT, 

mamy partnerów za granicą. Czwartym celem jest ekonomizacja [urynkowienie] 3-go 

sektora. Szukamy źródeł finansowania poprzez ekonomię społeczną, poprzez dbanie o 

opuszczonych społecznie, o finansowanie pozaprojektowe.” [F] 

Zarząd FLOP zapytany, czy cele sformułowane w strategii są atrakcyjne i zrozumiałe, 

także dla nowo przyjmowanych organizacji – potwierdził to, również w zakresie określonej 

formalizacji współpracy: „Myślę, że tak. Po prostu nie są aż tak uszczegółowione, żeby nie 

były dla kogoś odpowiednie. Są też realne. Tak samo ze standardami - nie myślę, że będą 

jakieś podstawowe standardy, nie możemy pójść w wielką formalizację, nikt nie będzie mieć 

czasu. To musi być proste, przejrzyste, ale dające pewien wymiar profesjonalizmu.” [F] 

Jedną z form współpracy pionowej, w odpowiedzi na potrzeby, np. sprzętowe, 

organizacji członkowskich jest bank zasobów, koordynowany przez FLOP: „Od roku 

budujemy bank zasobów. Ale potrzeba czasu, żeby każda organizacja pokazała co ma, a 

czego nie ma. Ale niektórzy jednak nie chcą się podzielić.” [F]. Nie jest to jednak do końca 

skuteczne działanie. 

Istotną kwestią było poznanie opinii na temat zmian w organizacjach członkowskich, 

które może wywoływać, czy inicjować funkcjonowanie takiej organizacji jak FLOP i 

współpraca pionowa z nią. W odpowiedzi wskazano m.in.: inspirację do współpracy, 
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działania, lepszej komunikacji, prawdziwego partnerstwa, a dla małych organizacji – również 

prestiż wynikający z członkostwa w zrzeszeniu: 

„Inspirować do działania, do współpracy, do komunikowania.” [F] 

„Trzeba otworzyć się na partnerstwa, organizacje muszą być dla siebie partnerami w 

działaniach. Wiele organizacji działa w jednej branży, albo w jednym obszarze 

geograficznym. Wiele organizacji się zna, a dopiero po długim czasie dowiadują się, że są 

obie we FLOP-ie. Teraz mówię wszystkim, że istnieją podobne organizacje, że może warto 

się poznać?” [F] 

„Dla małych organizacji problemem było to, że nie miały własnej historii. I samo to, że były 

członkiem FLOP, podnosiło prestiż. Dla małych organizacji wiele to znaczy.” [F] 

„To pewna ochrona, jakiś gwarant, marka.” [F] 

Ale też:  „Pewien z członków zarządu, który ma własną organizację, sam widzi 

ułomności FLOP-u. Mówił, że kiedy zapisywał się do nas, to widział FLOP jako taką potęgę. 

A kiedy jest w zarządzie już widzi, że to jednak zakrzywiony obraz. Ale bardzo miło mi 

słuchać od małych organizacji próśb o spotkania, o doradztwo, o wsparcie. To bardzo nas 

nakręca. Miła odmiana od narzekań, że nic nie dajemy. Ale coraz częściej opinie się 

zmieniają. Nawet ten projekt przynosi im korzyści. Nowe organizacje też uczestniczą w 

szkoleniach, które mieliśmy, młode organizacje są najbardziej aktywne.” [P] 

Niestety pomimo dostrzegania korzyści z uczestnictwa we FLOP, część organizacji 

współpracuje ze stowarzyszeniem tylko nominalnie: „Tylko co zrobić z organizacjami, które 

nie przesyłają sprawozdań. Każda organizacja ma obowiązek posiadać sprawozdanie, ale 

uzyskanie tego od nich, prośba o jednego maila, jest dla organizacji czymś zbyt trudnym. 

Otrzymaliśmy sprawozdania od 15% organizacji. Kolega sam wyszukiwał na stronach 

organizacji tych sprawozdań. W obecnym momencie około 15 organizacji w ogóle nic nie 

przysłało.” [F] 

Sam FLOP wyraźnie dostrzega bariery współpracy z organizacjami i jej jednostronny 

charakter:  

„Z własnego doświadczenia wiem o tym, że kiedy na przykład wypożyczany jest sprzęt 

komputerowy, to organizacje wiedzą do kogo mają przyjść. A kiedy my potrzebujemy 

informacji odnośnie potencjału, doświadczenia, okazuje się, że jesteśmy już niemile 

widziani.” [F] 

Nawet wydarzenia integracyjne oraz szkolenia nie pełnią dobrze roli intensyfikatorów 

współpracy z FLOP i między organizacjami członkowskimi:  

 „Są organizowane wspólne obchody Wigilii, Wielkanocy. Są członkowie zapraszani. 

Ostatnio podczas Wielkanocy było może 20 organizacji.” [F] 
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„Organizacje mają możliwość spotkania się podczas szkoleń, wymiany doświadczeń i 

nabycia nowych umiejętności. Warsztaty robocze też byłyby fajne. Ale jeśli na spotkanie 

Wielkanocne zapraszamy wszystkich członków i przybywa połowa członków, to co mówić o 

warsztatach roboczych.” [F] 

 

Podsumowując, braki w komunikacji oraz dostrzeganie wyłącznie własnych potrzeb 

przez organizacje członkowskie, są obecnie wyraźnymi barierami w skutecznej komunikacji 

pionowej. Widoczna jest też asymetria kontaktów tego typu: kontakty z FLOP są intensywne 

dla realizacji własnych potrzeb, a kontakty inicjowane przez FLOP, chociażby w kwestii 

sprawozdawczości, często ignorowane. Trudno uznać, że bez zmiany tej sytuacji będzie 

można znacząco poprawić współpracę na linii FLOP – organizacje członkowskie. 

 

4.3. Współpraca pozioma – między członkami FLOP 

 

Jeszcze bardziej problematyczna jest współpraca pozioma – pomiędzy organizacjami 

członkowskimi. Współpraca pozioma postrzegana jest głównie jako dzielenie się 

doświadczeniem oraz zasobami. Wielu członków FLOP jest niechętnych dzieleniu się z 

innymi, ale bardzo chciałaby, żeby móc korzystać z wiedzy i zasobów innych organizacji – 

dotyczy to organizacji małych i średnich, a organizacje zasobne chętnie chronią swoje 

zasoby przed innymi, nawet za cenę znacznego ograniczenia współpracy z innymi, co jest 

tym łatwiejsze, że często posiadają znaczne zasoby i są względnie niezależne finansowo – 

mają dochody z działalności odpłatnej, skutecznie pozyskują środki projektowe. 

Z przeprowadzonego badania wynika, jak już wspomniano, że same organizacje nie 

potrafią budować współpracy, nie wypracowały modelu takiej współpracy i szczególnie 

brakuje wspomnianej komunikacji poziomej między organizacjami członkowskimi: „Tego nam 

brakuje. Jesteśmy częścią sieci "SPLOT" - tam relacje są poziome. Nie ma czegoś takiego, 

że organizacja, która chce skontaktować się z inną, musi to robić przez dyrekcję czy zarząd. 

To działa bez pośredników - u nas tego brakuje [relacji typu A-B, zamiast A-FLOP-B].” [F] 

Niechęć do dzielenia się doświadczeniami jednej organizacji członkowskiej z drugą 

tłumaczona była brakiem czasu przy małych zasobach kadrowych: 

„Niechęć tych organizacji, które niechętnie się dzielą się doświadczeniami, wynika z braku 

czasu. To o czym wspomnieliśmy. Tak naprawdę, poza dużymi organizacjami, organizację 

opierają się często na jednej lub dwóch osobach. Każdy ma 24 godziny. Dla każdego jest 

najważniejsze bieżące działanie. Wymagania, pisma, również wymagają czasu.” [P] 

Także trudności w kontakcie z organizacjami były przywoływane jako bariery 

szerszego korzystania z doświadczeń innych: 
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„Organizacje zmieniają adresy mailowe, nie ma możliwości skontaktowania się z nimi. 

Również kontakt telefoniczny zawodzi, niektóre organizacje nie chcą się dzielić swoim 

potencjałem, swoimi możliwościami. To też sytuacja, w której mimo ich członkostwa, nie 

chcą się oni pochwalić doświadczeniami.” [P] 

Zauważono jednak, że niektóre organizacje członkowskie „Często dzielą się swoimi 

doświadczeniami. Szkolenia, które organizujemy, często są prowadzone wolontarystycznie 

przez członków organizacji. Szkolą się nawzajem” [P], czyli jedna organizacja pomaga 

drugiej za pośrednictwem FLOP, co można uznać za właściwy model współpracy. 

Zauważony w dyskusjach brak chęci podzielenia się przez badane organizacje 

członkowskie swoimi zasobami, był tłumaczony przez badanych specyfiką tamtych 

organizacji, ale też jako wynik chłodnej kalkulacji przy przystępowaniu do FLOP: 

„Może to też związane z profilami działalności? Jeśli jakaś organizacja zajmuje się 

problemami osób chorych na przykład na stwardnienie rozsianie. Nasze działania są 

związane z tematyką kulturową, społeczną, dlatego nam łatwiej coś zaoferować.” [Z] 

„Brutalnie powiem, że jeśli ktoś przychodzi do organizacji jak FLOP, to myśli tylko co z niej 

wyciągnąć, a nie dać. Może nie wszyscy są też tacy chętni jak ja. Może przedstawiciele tych 

organizacji mają tez świadomość, że nic nie wyduszą od członków swoich organizacji, żeby 

coś zrobić.” [Z] 

„Nasze organizacje są misyjne. Inne organizacje może nie są takie misyjne, myślą bardziej o 

pieniądzach. Myślą o sobie.” [Z] 

Podsumowując, dzielenie się własnymi doświadczeniami z innymi organizacjami 

członkowskimi jest rzadkie, często wymuszone konsorcjalnym uczestnictwem w 

realizowanych projektach, a walka konkurencyjna o projekty realizowanie przez NGO 

utrudnia podejmowanie autentycznej współpracy, opartej na obopólnych korzyściach. 

W obecnej sytuacji należy więc założyć, że rozwój współpracy poziomej między 

członkami FLOP będzie następował stosunkowo powoli i dotyczył dwu grup organizacji: 

 dobrze znających się członków  o długim stażu we FLOP, szczególnie z pozytywnymi 

doświadczeniami przy konsorcjalnej realizacji projektów, albo w działaniach 

dotyczących inicjatyw publicznych na dużą skalę, 

 młodych, często słabych organizacji, które posiadają krótki staż członkostwa, i 

których przedstawiciele nawiązują kontakty ze sobą przy okazji szkoleń, konferencji 

oraz w trakcie kontaktów o charakterze doradczym – na rozwoju takich kontaktów 

powinno FLOP-owi szczególnie zależeć. 
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4.4. Ocena ogólna współpracy w ramach FLOP 

 

Badani pracownicy organizacji zrzeszonych we FLOP zapytani o spełnienie 

oczekiwań swoich organizacji w obecnej współpracy z FLOP wyrażali głównie opinie 

pozytywne, chociaż – ze względu na pozycję uczestników w reprezentowanych 

organizacjach – były to opinie „z trzeciej ręki” – zasłyszane głównie od osób zarządzających 

tymi organizacjami: 

„Nie stoję na czele organizacji, nie wiem o wszystkim, więc... nie potrafię udzielić 

odpowiedzi. […] Pozytywna jest opinia szefowej na ten temat, ale szczegółów nie znam”. [F] 

„U mnie podobnie, szefowa jest zadowolona ze współpracy, chętnie uzyskuje informacje z 

FLOP-u, ale jeśli chodzi o szczegóły to ciężko mi powiedzieć” [F] 

„Ja mam bardzo dobre doświadczenia, jestem bardzo zadowolona ze współpracy, od 

samego początku spotkałam się tu z ogromną życzliwością, to czego oczekiwałam, czyli 

uzyskanie wskazówek odnośnie uzyskania większej wiedzy, zarządzania, w dziedzinach 

które mnie interesowały, otrzymałam. Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez 

FLOP. Kiedy miałam pytania co do projektów, też dostawałam pomoc w sprawach trudnej 

dla mnie, czyli finansów. Moje doświadczenia są "na tak"” [F] 

Pozytywne oceny mogą jednak wynikać z takiej a nie innej struktury uczestników 

badanych grup – jest możliwe, że przedstawicieli silnie niezadowolonych ze współpracy po 

prostu nie udało się zrekrutować do uczestnictwa w badaniu. 

Również w oparciu o wcześniej prowadzone wewnętrzne badania satysfakcji 

organizacji członkowskich z przynależności do FLOP trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 

wśród tych organizacji również opinia o współpracy jest pozytywna, ponieważ wspomniane 

badania satysfakcji nie okazały się efektywnym sposobem uzyskania wiedzy od organizacji 

członkowskich, jak dowiedziano się w trakcie wywiadu:  „Były ankiety, tylko, że z organizacji 

chyba 35, kiedy było prowadzone to badanie, to odpowiedziało może 10 organizacji.” [F] 

Przywołane wyniki tegoż badania oraz własna opinia uczestników badania były 

zgodne – zadowoleni i niezadowoleni ze współpracy z FLOP to mniej więcej podobnie liczne 

grupy: „Myślę, że 50% było zadowolone” [F], „Wydaje mi się, że około połowa organizacji 

byłaby zadowolona” [F].  Jednak uczestnicy grupy nie byli w stanie podać konkretnych 

organizacji niezadowolonych ze współpracy. 

Poszukując powodów niezadowolenia symptomatyczna okazała się następująca 

wypowiedź: „Myślę, że część organizacji wstępowała do FLOP, bo liczyła że od razu dostaną 

silne wsparcie, od razu mocno się rozwiną. Od razu myślały, że oczekiwania zostaną 

spełnione i stąd się może brać niezadowolenie.” [F] 
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Stała się ona podstawą dalszej dyskusji co do przyczyn owego niezadowolenia – czy 

wynika ono z działania FLOP-u, czy z wygórowanych oczekiwań organizacji członkowskich. 

Bardziej skonkretyzowane odpowiedzi wskazywały jednak oba powody: 

„Jeżeli chodzi o działania [FLOP], to zmienił się nam zarząd. Nie oszukujmy się, organizacja 

działa pozarządowo, każdy ma swoje zobowiązania, w związku z czym nie zawsze jesteśmy 

dyspozycyjni. Może to spowodowało to, że część osób mogła tak to do tego podejść. No i 

oczekiwania. Też jesteśmy tylko ludźmi, choćby jeśli chodzi o wkład finansowy. Nie mamy 

takich możliwości. Jeśli otwiera się furtka, że otwiera się jakiś konkurs, czy z miasta i z EFS, 

jesteśmy w stanie pomóc.” [F] 

 „Organizacje mają możliwość spotkania się podczas szkoleń, wymiany doświadczeń i 

nabycia nowych umiejętności. Warsztaty robocze też byłyby fajne. Ale jeśli na spotkanie 

Wielkanocne zapraszamy wszystkich członków i przybywa połowa członków, to co mówić o 

warsztatach roboczych.” [F] 

Trochę inny punkt widzenia na satysfakcję z obecnej współpracy mieli 

przedstawiciele zarządów organizacji członkowskich FLOP - po chwili przemyślenia, 

dostrzegli, że będąc członkami FLOP za mało na tym członkostwie skorzystali, wykorzystali 

to co FLOP oferuje swoim członkom, głównie dlatego, że za mało interesowali się głębszą 

współpracą z FLOP i z tego powodu nie są zbyt mocno usatysfakcjonowani z członkostwa z 

perspektywy czasu, czują pewien niedosyt: 

„Mówiąc kolokwialnie nie wykorzystałyśmy tego, że jesteśmy we FLOP-ie.” [Z] 

„My jesteśmy członkiem drugi rok, może ja za mało tu przychodzę, za mało się zwracam.” [Z] 

„FLOP się mną interesuje, ja sama za mało z tego korzystałam.” [Z] 

[Czyli czuje Pani że mogłaby uzyskać więcej?] „Tak, myślę że gdybym się tylko 

zainteresowała to tak.” [Z] 

Pozytywny wydźwięk miała natomiast kolejna wypowiedź: „Jesteśmy zadowoleni, 

współpracujemy z życzliwymi ludźmi, gdybyśmy czegoś potrzebowali, to zawsze byśmy ją 

uzyskali. A przynajmniej informację, gdzie można taką pomoc uzyskać.” [Z] 

Bardziej negatywne strony przynależności do FLOP raczej nie są szeroko 

dostrzegane przez zarządzających organizacjami członkowskimi, jeśli już to dotyczą raczej 

skali działania FLOP względem potrzeb małych, lokalnych organizacji i wątpliwości własnej 

przydatności dla FLOP: 

„…tak jak obserwowałam przez Internet na to co tutaj się dzieje, to w pewnym momencie 

mnie zaniepokoiło, że FLOP może za dużo idzie w stronę spotkań konferencyjnych, spotkań 

z ludźmi na wysokim szczeblu. Ale nam to w sumie też potrzebne. Skoro FLOP idzie jakoś w 

górę... Ale się kiedyś zastanowiłam: co moja taka organizacja podwórkowa tam znaczy, co 

oni z nas mają?” [Z] 
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„Czy nie jesteśmy za mali wobec organizacji, która aspiruje do bycia wielką, a nawet skupia 

duże organizacje.” [Z] 

W efekcie zauważyć można pewien dualizm postrzegania FLOP i współpracy ze 

Związkiem: dla małych organizacji FLOP jest zbyt duży, silny, w pewnym sensie 

„wszechwiedzący” i nieco za mało otwarty na współpracę, a dla silnych organizacji – zbyt 

słaby, mało atrakcyjny i sam potrzebujący wsparcia. 

 

 

Główne wnioski i rekomendacje z badania fokusowego 

 

Przeprowadzone wywiady pozwalają wyciągnąć cały szereg wniosków dotyczących 

postrzegania współpracy, jej intensywności, jakości i potrzeb w tym zakresie. Szczegółowo 

kwestie te omówiono w cząstkowych raportach z poszczególnych wywiadów grupowych 

zrealizowanych na tym etapie badania. 

Jego schemat pozwolił na skonfrontowanie opinii i doświadczeń 3 grup osób 

zaangażowanych w działalność zrzeszonych we FLOP organizacji – szeregowych 

pracowników, członków zarządów organizacji zrzeszonych oraz Zarządu FLOP. Pomimo, że 

realizowane wywiady były prowadzone na grupach jednorodnych pod względem tak 

rozumianego statusu ich uczestników (nie miały charakteru konfrontacyjnego), uzyskano 

pogłębione wypowiedzi odzwierciedlające różnice punktów widzenia i doświadczeń 

badanych grup. 

Do najważniejszych wniosków z tego etapu badań należy zaliczyć przede wszystkim 

spostrzeżenia: 

 Obecna współpraca organizacji członkowskich  z FLOP wynika głównie z chęci 

przezwyciężenia barier funkcjonowania tych organizacji, szczególnie wynikających z 

braku potrzebnych zasobów organizacyjnych, lokalowych, sprzętowych i przede 

wszystkim finansowych, 

 Obecna współpraca organizacji członkowskich z FLOP jest asymetryczna, z czego 

Zarząd FLOP doskonale zdaje sobie sprawę – oczekują one pomocy ze strony 

FLOP, najlepiej finansowej, przy możliwie niskim zaangażowaniu własnym we 

współpracę z FLOP, szczególnie w sytuacji udostępnienia zrzeszeniu lub jego 

członkom własnych zasobów, 

 Dzielenie się własnymi doświadczeniami z innymi organizacjami członkowskimi jest 

rzadkie, często wymuszone konsorcjalnym uczestnictwem w realizowanych 

projektach, 

 Walka konkurencyjna o projekty realizowanie przez NGO utrudnia podejmowanie 

autentycznej współpracy, opartej na obopólnych korzyściach, 
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 FLOP jest potrzebna organizacjom członkowskich jako organizacja parasolowa, przy 

czym parasolowy charakter ma ułatwiać członkom FLOP kontakty z samorządami, 

administracją rządową oraz sektorem biznesu – otwierać drzwi, ułatwiać znaleźć 

finansowanie, doradztwo itd., 

 FLOP dla wielu organizacji członkowskich jest znaną marką, za którą można się 

„schować”, skorzystać z jej wizerunku i zasobów, dlatego też zrzeszenie jest 

potrzebne zdaniem uczestników grupy, 

 Organizacje bardziej misyjne mniej skupiają się na interesownym wykorzystywaniu 

członkostwa we FLOP (do kolokwialnie mówiąc „wydojenia” Związku w walce o 

kolejne zasoby), a raczej na współpracy i korzystaniu z zasobów miękkich będących 

w dyspozycji FLOP. Same jednak dostrzegają, że inni uzyskują więcej niż oni, 

ponieważ są bardziej interesowni – jednak oceniają to negatywnie, 

 Mimo uznania potrzeby funkcjonowania FLOP i dostrzegania korzyści dla własnej 

organizacji ze współpracy z FLOP, satysfakcja organizacji członkowskich nie jest zbyt 

silna – szacowano, że połowa organizacji jest z obecnej współpracy zadowolona,  

połowa – niestety nie, 

 Zbyt mało intensywna i mało skuteczna komunikacja między FLOP a organizacjami 

członkowskimi (pionowa i pozioma – bez formalnego pośrednictwa FLOP) utrudnia 

rozwój współpracy, ale też rozwój samego FLOP, 

 Wdrażanie standardów komunikacji przez FLOP w ramach posiadanej strategii 

wydaje się być dobrym krokiem rozwoju organizacji i współpracy z członkami, ale też 

otoczeniem, w tym samorządami i administracją państwową, 

 Usprawnienie pozyskiwania funduszy, w tym docelowa zmiana systemowa 

finansowania NGO mogłyby przełożyć się na intensyfikację działań FLOP, 

szczególnie działań misyjnych, jednak w krótkim okresie będzie to trudne. 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia istotne staje się wypracowanie 

standardów współpracy, a przede wszystkim komunikacji, między organizacjami 

członkowskimi (poziomej), organizacjami a FLOP (pionowej), a także FLOP i szeroko 

pojętym otoczeniem (zewnętrznej). Badani silnie dostrzegają taką potrzebę. 

Poprawa relacji pionowych wymaga częściowo zmiany stereotypowego postrzegania 

samego FLOP, czyli wewnętrznej kampanii informacyjnej, intensyfikacji kontaktów, 

poszerzenia zakresu usług dla członków (m.in. rozpropagowania usług doradczych, banku 

zasobów itd.). Kontakty inicjowane przez FLOP nie mogą jednak przybierać charakteru 

nękania organizacji członkowskich – jest to nieskuteczne z punktu widzenia realizacji celów 

FLOP. 

Jak już wspomniano poprawa sytuacji w zakresie komunikacji poziomej wymaga 

prawdopodobnie więcej czasu. W obecnej sytuacji należy więc założyć, że rozwój 

współpracy poziomej między członkami FLOP będzie dotyczył głównie dwu grup organizacji: 

1) doświadczonych, wspólnie realizujących projekty w konsorcjach, 2) młodych organizacji, 

które posiadają krótki staż członkostwa, i których przedstawiciele nawiązują kontakty ze sobą 

przy okazji szkoleń, konferencji oraz w trakcie kontaktów o charakterze doradczym.  

mailto:info@europerspektywa.pl
http://www.europerspektywa.pl/


 

60 

 
 
   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beata Romejko EUROPERSPEKTYWA 

20-411 Lublin, ul. Wolska 11A 

info@europerspektywa.pl 

 www.europerspektywa.pl 

tel./fax: 81 444 50 98 

 

 
Organizacje wstępujące do FLOP powinny być możliwie szybko integrowane z 

pozostałymi członkami Związku. 

Wypracowywane standardy komunikacji dotyczyć powinny również komunikacji 

zewnętrznej. Co prawda, szczególnie przez mniejsze organizacje FLOP jest postrzegany 

jako silny w tym zakresie, jednak bardzo istotne kontakty z władzami i organami rządowymi i 

samorządowymi nie zastąpią budowy wizerunku w szerzej pojętym otoczeniu, w tym poza 

trzecim sektorem.  

W tym celu potrzebne jest przede wszystkim opracowanie dobrego systemu 

identyfikacji wizualnej (SIW), który konsekwentnie wdrażany i stosowany pomoże wzmocnić 

markę FLOP wśród tych, którzy ją znają, i ułatwić jej zauważenie w pozostałych uznanych za 

istotne grupach docelowych. Z doświadczenia eksperckiego autora wynika, że FLOP nie 

powinien dzielić opracowania SIW na etapy, np. najpierw opracowując i wdrażając samo 

logo, ponieważ brak kompletnego systemu identyfikacji i zasad stosowania jego elementów 

nie pozwoli osiągnąć założonych rezultatów. Posiadając opracowany SIW, na bazie Strategii 

FLOP, wskazane jest przeprowadzenie rebrandingu Związku, którego celem będzie 

kształtowanie i poprawa wizerunku FLOP w szerszym niż dotychczas uwzględniane 

otoczeniu. Profesjonalizacja komunikacji zewnętrznej powinna ułatwić kontakty z sektorem 

biznesu, ale też może zachęcić do formalizacji swoich działań i współpracy rozwijające się 

grupy nieformalne oraz potencjalnych wolontariuszy, czy też aktywistów. 

W komunikacji zewnętrznej należy zwrócić szczególną uwagę na kontakty z mediami 

oraz szerokie stosowanie informacji i komunikacji internetowej, łącznie z wdrożeniem 

relatywnie prostych technicznie e-usług. Odnowione serwisy internetowe powinny być 

zintegrowane z profesjonalnie prowadzonymi profilami FLOP w mediach społecznościowych, 

co będzie postrzegane jako nowoczesne i ułatwi kontakty z młodszym pokoleniem obywateli 

regionu. 
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Radosław Mącik 

Bohdan Rożnowski 

 

 
Wnioski  

 

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest organizacją parasolową dla 

szerokiej gamy organizacji trzeciego sektora z Lublina i innych miejscowości regionu 

zajmujących się różnymi działaniami. Wskazuje to na duży potencjał oddziaływania FLOP na 

regionalne NGO’s, bez zamykania się w wąskiej specjalizacji, ale jednocześnie tworzy 

zagrożenie związane z trudnością integracji interesów tak szerokiej gamy organizacji, które 

mogą być sprzeczne. 

 

Charakterystyka organizacji 

We FLOP działają zarówno stowarzyszenia, ich związki, jak i fundacje, przy czym 

udział fundacji wśród członków FLOP (ok. 40%) jest znacząco wyższy niż wskazywałaby na 

to ogólnopolska statystyka – ok. 1/8 (wg raportu KLON-JAWOR z 2013 r.), co sugeruje 

odczuwanie większej potrzeby przynależności do organizacji parasolowej przez fundacje niż 

stowarzyszenia w regionie, co może być związane z przeciętnie gorszą sytuacją strategiczną 

fundacji względem stowarzyszeń (ustaloną na podstawie analiz SWOT na poziomie 

poszczególnych organizacji), chociaż dla potencjału FLOP jako całości nie musi mieć to 

dużego znaczenia. 

Obecność we FLOP organizacji z dużym stażem wskazuje na duży potencjał 

samopomocy wewnątrz FLOP i warto to wykorzystać w działaniach. Organizacje starsze 

dysponują bogatym doświadczeniem w działalności, dzięki czemu mogą pełnić rolę mentora 

dla organizacji młodszych. Ponieważ liczba organizacji starszych niż 15 lat i młodszych niż 

rok jest podobna, pozwala to na stworzenie mentoringu w obrębie tych grup organizacji. 

Analiza obszaru działalności organizacji członkowskich FLOP wskazuje, że FLOP w 

największym stopniu może być partnerem dla samorządu wojewódzkiego, gdyż w tym 

zasięgu działa wiele jego organizacji. W mniejszym stopniu może aspirować do wywierania 

wpływu na samorząd powiatowy czy lokalny, gdyż w tych obszarach działa znacznie mniej 

organizacji (w przeliczeniu na powiat, czy gminę). Przy czym niektóre silne organizacje mogą 

mieć wpływ na politykę gmin i powiatów w obrębie tematyki swojej działalności, jednak w 

mniejszym stopniu będzie to dawać siłę FLOPowi w dialogu z tym instytucjami. 
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Uwzględniając obszary działalności, FLOP gromadzi najwięcej organizacji 

zajmujących się szeroko pojętą działalnością na rzecz osób potrzebujących pomocy (np. 

wykluczonych, bezrobotnych, wymagających pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, 

chorych i niepełnosprawnych, lub wymagających troski grup definiowanych demograficznie. 

Obszary wydają się być spójne treściowo, bazują na podobnych wartościach i dlatego są 

najbardziej przydatne przy budowaniu tożsamości organizacyjnej na poziomie szerszym niż 

pojedyncze organizacje.  

Jednocześnie można też odwoływać się do wspólnych celów zrzeszonych we FLOP 

organizacji realizujących cele związane z działaniem w zakresie: 

 rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej; 

 ekologii, rekreacji, sportu i turystyki; 

 działalności edukacyjnej, oświatowej i szkoleniowej;  

 działalności kulturalnej, na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego, tożsamości 

narodowej itp. 

Jednak te zagadnienia będą łączyć znacznie mniej liczną grupę organizacji niż 

wspomniane cele pomocy potrzebującym. 

Organizacje zrzeszone we FLOP najczęściej obsługują mniej niż 50 klientów w ciągu 

miesiąca – są to więc organizacje o niedużym zakresie oddziaływania. Jednak we FLOPie 

jest także spora grupa organizacji działających dla większych grup. Wskazuje to na duży 

potencjał oddziaływania FLOP, który poprzez zrzeszone w nim organizacje może wpływać 

na liczną grupę mieszkańców i podmiotów instytucjonalnych, także wykorzystując osobiste 

doświadczenia i rekomendacje dla podmiotów, które do tej pory jeszcze z FLOP się nie 

zetknęły (tzw. marketing szeptany). 

 

Potencjał finansowy/ekonomiczny 

Wzrasta liczba organizacji zrzeszonych we FLOP, które realizowały projekty, co 

wskazuje na siłę tych organizacji, które pomimo przerwy pomiędzy konkursami z dwóch 

kolejnych perspektyw finansowych UE, pozyskują środki zewnętrzne z innych niż fundusze 

europejskie źródeł. W niektórych przypadkach udział we FLOP i pomoc organizacji 

parasolowej pomogła poszczególnym organizacjom dostać grant, co wskazuje na wartość 

zrzeszania organizacji i współpracy między nimi. 

Organizacje zrzeszone we FLOP są generalnie słabe finansowo, jednak można 

mówić o istnieniu trzonu dużych organizacji, które posiadają stabilne duże przychody 

(powyżej 1 mln zł rocznie). Jednocześnie widać trend malejący liczby organizacji o zerowych 

przychodach. Widać, że organizacje zrzeszone w FLOP uczą się zdobywać środki, nawet 

jeżeli są one niewielkie, co dobrze rokuje na przyszłość. Obecnie pozyskane doświadczenie 

w tym zakresie powinno zaowocować w przyszłości. 
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Źródła finansowania organizacji zrzeszonych we FLOP są bardzo zróżnicowane. 

Najczęściej finansowanie opiera się na osobach fizycznych, które są bądź członkami 

stowarzyszeń płacącymi składki, bądź ich sympatykami, wspierającymi organizacje poprzez 

darowizny. Niestety najczęściej nie są to duże środki, ale ponieważ są one niezbędne jako 

wkład własny do projektów, pełnią kluczową rolę dla działalności organizacji. 

Popularną formą uzyskiwania przychodów są granty zarówno z funduszy UE i/lub 

źródeł samorządowych. Środki te są znacznie trudniejsze do uzyskania niż poprzednio 

wspomniane i dlatego zapewne mniej organizacji z nich korzysta. Jeszcze mniej popularne 

jest uzyskiwanie darowizn od firm lub instytucji - ograniczeniem w tym przypadku jest 

sytuacja gospodarcza, poziom rozwoju gospodarczego regionu i brak dużych, silnych firm 

realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Tylko nieliczne 

organizacje prowadzą działalność gospodarczą lub korzystają z niekonkursowych środków 

samorządu terytorialnego, a w zasadzie tylko te formy pozyskiwania środków uniezależniają 

NGO od cyklu konkursowego i dają większe poczucie stabilności sytuacji finansowej 

organizacji.  

Połowa organizacji członkowskich nie ma nie ma stałych umów, które pozwalają im 

pozyskiwać środki, a z pozostałych większość ma zapewnione finansowanie na najwyżej pól 

roku lub rok, a przytłaczająca większość członków FLOP nie posiada żadnych kapitałów 

rezerwowych lub podobnych środków. W zestawieniu z faktem opóźnień w uruchamianiu 

konkursów na projekty współfinansowane z UE w nowej perspektywie finansowej pojawia się 

niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej przez te organizacje. Już teraz co czwarta 

organizacja członkowska odnotowała trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, co 

jest zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ może odciąć organizację od możliwości starania 

się o środki w konkursach. 

Członkowie FLOP uskarżają się na liczne bariery w dostępie do środków 

finansowych. Najczęściej - na dużą konkurencję ze strony innych organizacji (dotyczy to 

wszystkich źródeł finansowania, i wskazuje na niedostateczną podaż środków, które 

mogłyby zostać zagospodarowane przez organizacje pozarządowe), oraz skomplikowane 

procedury. Ryzyko poniesienia kosztów ze względu na nieuznanie kwalifikowalności 

wydatku, przy złej sytuacji finansowej danego podmiotu, może doprowadzić w skrajnym 

przypadku do jego likwidacji – obawa o to wymusza bardziej zachowawcze sposoby starania 

się o środki finansowe i ograniczać aktywność NGOsów, którym dodatkowo często 

doskwiera brak  wkładu własnego, by móc startować z projektami o wyższych budżetach. 

Problemy z bieżącym brakiem środków finansowych na działalność, łącznie z 

uzależnieniem od finansowania grantowego były najczęściej wskazywanymi słabymi 

stronami organizacji członkowskich FLOP w analizie SWOT. Możliwości pozyskania 

zewnętrznych funduszy były najczęstszą szansą płynącą z otoczenia, a ich brak w 

przyszłości – łącznie z konkurencją ze strony innych organizacji – również istotnym 

zagrożeniem. 
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Potencjał ludzki i intelektualny 

Zasoby ludzkie wielu organizacji opierają się na członkach pracujących społecznie i 

wolontariuszach (zwykle jest to krótkoterminowy wolontariat akcyjny). Większość organizacji 

nie zatrudnia żadnych pracowników na stałe, co wskazuje na ich słabość organizacyjną 

(działania są wtedy prowadzone zazwyczaj w sposób mało systematyczny, co może 

powodować zaniedbywanie niektórych obowiązków i porzucanie podjętych zobowiązań). 

Przekłada się to na niską renomę organizacji u podmiotów, które mogłyby zlecać im niektóre 

działania.  

Należy zauważyć, że organizacje członkowskie FLOP dysponują dostępem do 

potrzebnej im wiedzy eksperckiej. Niezaspokojone potrzeby eksperckie dotyczą przede 

wszystkim specjalistów z zakresu prawa, zarządzania, socjologii i ekonomii. Dostęp do tych 

specjalistów wzmocniłby słabsze organizacje i mógłby być przedmiotem „wymiany” w ramach 

FLOP. 

Pomimo tego wiele organizacji posiada niezaspokojone potrzeby szkoleniowe, 

najczęściej w zakresie pozyskiwania środków, zarządzania organizacją, budowania 

wizerunku organizacji i marketingu. Wskazuje to na słabości części organizacji 

członkowskich FLOP związane z niedofinansowaniem i słabością organizacyjną. 

Tylko wąskie grono organizacji jest innowacyjne w swoich działaniach i ma na swoim 

koncie wypracowanie dobrych praktyk. Wszystkie pozostałe koncentrują się na bardziej 

rutynowej realizacji działalności. 

Pomimo wymienionych ograniczeń potencjał ludzki i intelektualny był zwykle 

traktowany jako najistotniejsza mocna strona członków FLOP, w sensie analiz SWOT. 

 

Potencjał organizacyjny i zarządczy 

Organizacje zrzeszone we FLOP posiadają z reguły do swojej dyspozycji 

pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, często o znaczącej powierzchni. Zwykle 

jednak są to powierzchnie wynajmowane, co rodzi stałe koszty działalności i może być 

zagrożeniem w sytuacji kryzysowej, szczególnie jeśli chodzi o płynność finansową 

organizacji. Dodatkowo, prawie połowa z nich nie ma stałego biura, aczkolwiek organizacje 

deklarują, że są łatwo dostępne – głównie telefonicznie i internetowo. Stanowi to dużą 

słabość, gdyż wirtualizuje organizację, utrudnia dostęp do niej i zmniejsza wiarygodność dla 

potencjalnych donatorów.  

Większość potrzeb związanych z wyposażeniem i infrastrukturą organizacji 

zrzeszonych we FLOP jest zaspokojona. Najsłabszy poziom zaspokojenia potrzeb dotyczy 

nieruchomości i samochodów. 
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Należy również zauważyć, że poważną słabością badanych NGO jest niedojrzałość 

organizacyjna. Składają się na nią takie kwestie jak: brak czasu (praca po godzinach), różne 

rozumienie celów i sposobów ich realizacji, wspomniane braki lokalowe i sprzętowe, brak 

wypracowanych standardów i procedur działania, słabość funkcji wspierających w 

organizacjach (personalny, administracyjny, prawny), niestabilność zaangażowania ludzi w 

działalność, brak kompetencji i czasami rzetelności wolontariuszy oraz krótki czas 

współpracy z nimi, wypalenie zawodowe pracowników, braki wyszkolenia, które trudno 

zaspokoić oraz braki lokalowe i sprzętowe, brak stron www regularnie aktualizowanych. 

Wymienione słabości organizacyjne dotyczą zarówno zasobów ludzkich - szczególnie w 

obszarach wspierających działalność merytoryczną, jak i zasobów materialnych, przy czym 

niektóre z nich wynikają z natury działalności sektora pozarządowego, a inne są wynikiem 

zaniedbań zarządzania. Znalazło to swoje odbicie w licznych słabych stronach w analizach 

SWOT. 

 

Potencjał wizerunku  

Większość organizacji posiada osobę odpowiedzialną za komunikację z otoczeniem i 

wykorzystuje stronę www do promocji organizacji, chociaż nie zawsze strona taka jest 

odpowiednio często aktualizowana. Najpopularniejszą formą komunikacji z otoczeniem dla 

badanych organizacji jest Internet, przy czym wydaje się, że wiele organizacji zaniedbuje 

obecność w social media, np. na Facebooku, Twitterze, przez co traci możliwości kontaktu z 

aktywnymi ludźmi młodymi. Udział w publicznych wydarzeniach, oddziaływanie poprzez 

wolontariuszy oraz organizacja konferencji i spotkań, a także współpraca z mediami są 

rzadziej wykorzystywane. Najrzadziej organizacje korzystają z płatnych reklam i kampanii 

reklamowych. Wskazuje to na wybór form komunikacji, które nie wiążą się z koniecznością 

ponoszenia większych wydatków. 

Tylko nieliczne organizacje prowadzą systematyczny monitoring obecności w 

mediach. Większość z nich nie zajmuje się tym w ogóle, przez co reakcja na potencjalny 

kryzys wizerunkowy może być opóźniona. 

Wiele z organizacji (poza najbardziej znanymi) jest praktycznie nieznanych poza 

swoim bardzo wąskim otoczeniem branżowym lub środowiskiem. A ponieważ FLOP dla 

wielu organizacji członkowskich jest znaną marką, za którą można się „schować”, skorzystać 

z jej wizerunku i zasobów, dlatego też członkostwo w Związku może być atrakcyjne.  

Jednak FLOP musi wprowadzić standardy identyfikacji wizualnej i konsekwentnie 

budować swój wizerunek w otoczeniu. Wydaje się, że potrzebne jest odświeżenie jego 

wizerunku poprzez rebranding, którego celem będzie kształtowanie i poprawa wizerunku 

FLOP w szerszym niż dotychczas uwzględniane otoczeniu. Profesjonalizacja komunikacji 

zewnętrznej powinna ułatwić kontakty z sektorem biznesu, ale też może zachęcić do 

formalizacji swoich działań i współpracy rozwijające się grupy nieformalne oraz 

potencjalnych wolontariuszy, czy też aktywistów. 
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Potencjał wizerunku jest przez część organizacji bardzo słabo zauważany, jako 

istotny element powodzenia ich działalności, należy edukować organizacje w tym zakresie, 

jak również przeprowadzić audyt wizerunku organizacji członkowskich FLOP identyfikując 

organizacje i/lub obszary wizerunku wymagające podjęcia działań naprawczych w celu 

korekty wizerunku. 

 

Potencjał współpracy 

Organizacje członkowskie FLOP najczęściej współpracują w sposób systematyczny z 

samorządem szczebla powiatowego, nieco rzadziej - na wyższych szczeblach. Partnerami 

badanych organizacji często są inne organizacje współrealizujące projekty, przy czym 

dzielenie się własnymi doświadczeniami i zasobami z innymi organizacjami członkowskimi 

bywa wymuszone właśnie konsorcjalnym uczestnictwem w realizowanych projektach. Tylko 

kilka organizacji współpracuje z instytucjami zagranicznymi. 

FLOP jest potrzebna organizacjom członkowskich jako organizacja parasolowa, przy 

czym parasolowy charakter ma ułatwiać członkom FLOP kontakty z samorządami, 

administracją rządową oraz sektorem biznesu – otwierać drzwi, ułatwiać znaleźć 

finansowanie, doradztwo itd. 

Organizacje aktywnie angażują się we współpracę w ramach ciał doradczych i 

konsultacyjnych – uczestniczą w nich stale lub sporadycznie – wskazuje to na duże 

znaczenie tych organizacji jako partnera społecznego. 

Obecna współpraca organizacji członkowskich z FLOP wynika głównie z chęci 

przezwyciężenia barier funkcjonowania tych organizacji, szczególnie wynikających z braku 

potrzebnych zasobów organizacyjnych, lokalowych, sprzętowych i przede wszystkim 

finansowych, współpraca ta jest asymetryczna, z czego Zarząd FLOP doskonale zdaje sobie 

sprawę – organizacje oczekują pomocy ze strony FLOP, najlepiej finansowej, przy możliwie 

niskim zaangażowaniu własnym we współpracę z FLOP, szczególnie w sytuacji 

udostępnienia zrzeszeniu lub jego członkom własnych zasobów, 

Ocena rezultatów podjętej współpracy nie jest wysoka. Znaczące korzyści ze 

współpracy dotyczą obszarów: dostęp do informacji oraz wzrost prestiżu. Nie przełożyły się 

jednak na zwiększenie dostępu do środków. Ponieważ to właśnie środki są kluczową 

bolączką NGO, może to prowadzić do niedoceniania współpracy z innymi organizacjami. W 

efekcie, mimo uznania potrzeby funkcjonowania FLOP i dostrzegania korzyści dla własnej 

organizacji ze współpracy z FLOP, satysfakcja organizacji członkowskich z tej współpracy 

nie jest zbyt silna – szacowano, że połowa organizacji jest z obecnej współpracy 

zadowolona,  połowa – niestety nie. 

Zbyt mało intensywna i skuteczna komunikacja między FLOP a organizacjami 

członkowskimi (pionowa i pozioma – bez formalnego pośrednictwa FLOP), utrudnia rozwój 

współpracy, ale też rozwój samego FLOP. Wdrażanie standardów komunikacji w ramach 
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strategii FLOP wydaje się być dobrym krokiem rozwoju organizacji i współpracy z członkami, 

ale też otoczeniem, w tym samorządami i administracją państwową. 

Za bardzo istotne bariery współpracy w ramach FLOP najczęściej wskazywane są: 

niedostrzeganie  korzyści ze współpracy, brak funduszy oraz ograniczenia finansowe. Można 

powiedzieć, że organizacje nie widzą korzyści, wartych zainwestowania skąpych środków 

finansowych będących w ich dyspozycji, wolą wykorzystać je same. Można powiedzieć, że 

walka konkurencyjna o projekty realizowanie przez NGO utrudnia podejmowanie 

autentycznej współpracy, opartej na obopólnych korzyściach. Usprawnienie pozyskiwania 

funduszy, w tym docelowa zmiana systemowa finansowania NGO mogłyby przełożyć się na 

intensyfikację działań FLOP, szczególnie działań misyjnych, jednak w krótkim okresie będzie 

to trudne. 

Współpraca między organizacjami członkowskimi była często wskazywaną szansą w 

analizach SWOT, warto ją promować w praktyce z powodów merytorycznych, ale również 

wizerunkowych – w celu tworzenia wizerunku zintegrowanego, silnego sektora regionalnych 

NGO, promocji trzeciego sektora. 

 

Standardy komunikacji 

Wypracowanie standardów współpracy, a przede wszystkim komunikacji, między 

organizacjami członkowskimi (poziomej), organizacjami a FLOP (pionowej), a także FLOP i 

szeroko pojętym otoczeniem (zewnętrznej) jest kluczowe. Badani silnie dostrzegają taką 

potrzebę. 

Poprawa relacji pionowych wymaga częściowo zmiany stereotypowego postrzegania 

samego FLOP, czyli wewnętrznej kampanii informacyjnej, intensyfikacji kontaktów, 

poszerzenia zakresu usług dla członków. Kontakty inicjowane przez FLOP nie mogą jednak 

przybierać charakteru nękania organizacji członkowskich – jest to nieskuteczne z punktu 

widzenia realizacji celów FLOP. 

Poprawa sytuacji w zakresie komunikacji poziomej wymaga prawdopodobnie więcej 

czasu. W obecnej sytuacji należy założyć, że rozwój współpracy poziomej między członkami 

FLOP będzie dotyczył głównie dwu grup organizacji: 1) doświadczonych, wspólnie 

realizujących projekty w konsorcjach, 2) młodych organizacji, które posiadają krótki staż 

członkostwa, i których przedstawiciele nawiązują kontakty ze sobą przy okazji szkoleń, 

konferencji oraz w trakcie kontaktów o charakterze doradczym, przy czym organizacje 

wstępujące do FLOP powinny być możliwie szybko integrowane z pozostałymi członkami 

Związku. 

Wypracowywane standardy komunikacji dotyczyć powinny również komunikacji 

zewnętrznej, budującej wizerunek FLOP w szerzej pojętym otoczeniu, w tym poza trzecim 

sektorem.  W tym celu należy opracować i konsekwentnie wdrożyć dobry system identyfikacji 

wizualnej (SIW), który pomoże wzmocnić markę FLOP wśród tych, którzy ją znają, i ułatwić 
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jej zauważenie w pozostałych uznanych za istotne grupach docelowych. Posiadając 

opracowany SIW, na bazie Strategii FLOP, wskazane jest przeprowadzenie rebrandingu 

Związku, którego celem będzie kształtowanie i poprawa wizerunku FLOP w szerszym 

otoczeniu.  

W komunikacji zewnętrznej należy zwrócić szczególną uwagę na szerokie 

stosowanie informacji i komunikacji internetowej, łącznie z wdrożeniem relatywnie prostych 

technicznie e-usług, ale też na kontakty z mediami (także osobiste). Odnowione serwisy 

internetowe powinny być zintegrowane z profesjonalnie prowadzonymi profilami FLOP w 

mediach społecznościowych, co będzie postrzegane jako nowoczesne i ułatwi kontakty z 

młodszym pokoleniem obywateli regionu. 

 

Ogólny potencjał rozwoju na podstawie analiz SWOT 

W sensie sytuacji strategicznej, która rzutuje na potencjał rozwoju, organizacje 

zrzeszone we FLOP są najczęściej organizacjami słabymi lub bardzo słabymi – można tak 

określić ok. połowy organizacji w których występują albo znaczące słabe strony, albo 

poważnie zagraża im sytuacja w otoczeniu, z czego dla ¼ wszystkich organizacji występuje 

przewagą słabych stron wewnątrz i zagrożeń w otoczeniu (najmniej korzystna sytuacja WT), 

często w praktyce pozbawiająca dany podmiot szans rozwoju i skazującą na walkę o 

przetrwanie. Uwzględniając sytuacje pośrednie (WO/WT i ST/WT) aż 40% organizacji 

napotyka na bardzo istotne problemy wewnętrzne (najczęściej brak środków finansowych na 

rozwój) i/lub jednocześnie działa w silnie niesprzyjającym otoczeniu. 

Sytuację najbardziej korzystną zidentyfikowano natomiast w 4 stowarzyszeniach (ok. 

10% wszystkich członków FLOP), które posiadają stałe, własne źródła finansowania, 

niezależne od środków projektów grantowych, i które jednocześnie w bardzo przedsiębiorczy 

sposób wykorzystują szanse napływające z otoczenia. 

Dobrą sytuację wewnętrzną, wynikającą zwykle z posiadania zasobów materialnych i 

bardziej stałych źródeł finansowania wykazuje ok. 1/3 organizacji. Równowaga słabych i 

mocnych stron zidentyfikowana została u 7 członków FLOP (zdecydowanie częściej u 

stowarzyszeń), a przewaga słabych stron u ok. 50% podmiotów (nieco częściej u fundacji). 

Otoczenie silnie sprzyja 1/3 organizacji członkowskich, a mniej lub bardziej zagraża – ok. 

połowie z nich. Neutralna sytuacja w otoczeniu dotyczy pozostałych podmiotów. 

Spośród typowych sytuacji strategicznych (jak wspomniano) najczęstsza była 

najmniej korzystna sytuacja WT (słaba organizacja działająca w nieprzychylnym otoczeniu), 

druga w kolejności zaś – sytuacja sprzyjająca WO, w której dość łatwo za pomocą szans z 

otoczenia niwelować nawet poważne słabe strony, a następnie niezbyt korzysta sytuacja ST 

i najrzadziej - najlepsza – SO. Spośród sytuacji pośrednich częstsze były: SO/ST i ST/WT, 

nieco rzadsze WO/WT i SO/WO.  
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Z punktu widzenia potencjału organizacji istotne jest spojrzenie na prawdopodobną 

ich sytuację strategiczną w przyszłości, zwykle w horyzoncie 3-4 lat.  Przeprowadzone na 

poziomie indywidualnym analizy wskazują, że dla ok. 3/4 członków FLOP sytuacja 

strategiczna jest stabilna i bez silnie działających impulsów zmiany wewnętrznej i/lub zmian 

w otoczeniu raczej nie ulegnie zmianie. Nieco więcej z pozostałych organizacji 

prawdopodobnie pogorszy swoją sytuację niż polepszy, przy czym powody tych zmian 

znajdą się nieco częściej w otoczeniu niż we wnętrzu organizacji. 

Sytuacja strategiczna samego FLOP jest względnie korzystna na tle jego organizacji 

członkowskich – określono ją jako SO/WO, tj. sytuację z równowagą słabych i mocnych 

stron, działającą w sprzyjającym jej otoczeniu. Taka sytuacja pozwala liczyć na rozwój przy 

wykorzystaniu obecnych i przyszłych szans w otoczeniu do zmniejszania siły wpływu stron 

słabych, co nie powinno być ekstremalnie trudne, ale też nie stanie się samo. FLOP 

powinien w sposób szczególnie uważny monitorować sytuację w otoczeniu, ponieważ 

pojawienie się w przyszłości poważnych zagrożeń (nawet jeśli z perspektywy teraźniejszości 

wydają się łatwe do uniknięcia), może oczekiwany rozwój ograniczyć i/lub spowolnić.  

Relatywnie korzystna sytuacja FLOP wywołuje u części organizacji członkowskich 

chęć przeniesienia jej na własną organizację poprzez mechanizmy współpracy, a 

organizacje nie należące do Związku może zachęcić do akcesu do FLOP. 

 

Podsumowując, w raporcie wskazano zarówno pozytywne, jak i negatywne składowe 

obecnej sytuacji organizacji członkowskich FLOP, koncentrując się na ich obecnej i przyszłej 

sytuacji strategicznej oraz możliwościach współpracy.  

Na podstawie wyników analiz wyciągnięto przedstawione wnioski oraz rekomendacje 

decyzyjne. Niniejszy raport oraz arkusze indywidualnych analiz SWOT powinny dzięki temu 

pozwolić na refleksję strategiczną organizacjom członkowskim FLOP i samemu Związkowi, a 

w dalszej kolejności opracować i wdrożyć skuteczne strategie w obszarach, które 

zidentyfikowano jako istotnie ograniczające działalność organizacji. Wskazane potencjały 

mogą przekształcić się w faktyczne zasoby o różnorakim charakterze poprawiające sytuację i 

wizerunek organizacji członkowskich. Sam FLOP na podstawie przeprowadzonych analiz 

może inicjować potrzebne działania, pełniąc oczekiwaną przez swoich członków rolę lidera 

zmian, szczególnie tych, które będą profesjonalizować działania organizacji i pomagać 

integrować z innymi organizacje słabsze i młodsze, na bazie doświadczeń i zasobów 

własnych oraz swoich „sztandarowych” członków. 
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Narzędzia badawcze 

 

Scenariusz Pogłębionego Wywiadu Indywidualnego 

Wstęp 

Rozmowa, którą będziemy prowadzić jest częścią badań prowadzonych w ramach projektu „Z NAMI 

MOŻNA WIĘCEJ” – ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny. Reprezentuję firmę 

Europerspektywa Beata Romejko z Lublina, która prowadzi te badania na zlecenie FLOP. 

Będę zadawał pytania, na które proszę swobodnie odpowiadać. Treść rozmowy będzie nagrywana, co 

przyspieszy nasz wywiad, ponieważ nie będzie konieczności zapisywania odpowiedzi. Pana/Pani 

wypowiedzi zostaną wykorzystane do sporządzenia profilu Państwa organizacji w postaci analizy 

SWOT. Nie ma potrzeby przedstawiania się z nazwiska, wystarczy tylko na początku podać 

stanowisko lub funkcję w organizacji.   

 

Ramowy scenariusz 

1. Czym zajmuje się Państwa organizacja? Jakie są jej cele, wizja, strategia, obszar 

działalności? Co jest priorytetem a co działalnością dodatkową? Z czego wynika wybór takich 

priorytetów?  

2. Jakimi wartościami się Państwo kierujecie? Czy z tych wartości wynikają jakieś konkretne 

standardy działania? Na ile w swojej działalności musicie uwzględniać lub przestrzegać 

wartości lub reguły, które narzucają donatorzy? Czy zdarzają się konflikty między waszymi 

wartościami a wartościami instytucji wdrażających, liderów projektów itp.? 

3. Jakie najważniejsze działania zrealizowaliście Państwo w ciągu ostatnich 3 lat – realizowane 

projekty? Jakie są Państwa plany, zamierzenia w perspektywie najbliższych 2 lat? Kim są  

potencjalni partnerzy?  

4. Kim są Państwa odbiorcy usług? W jaki sposób wybieracie odbiorców swoich usług?, Co 

odbiorcy usług szczególnie sobie cenią w państwa organizacji i waszych działaniach? 

5. Od czego zależy wybór zamierzeń i możliwość ich realizacji? Dlaczego wybraliście Państwo 

takie a nie inne działania na przyszłość? Przeanalizujmy proszę wszystkie planowanie 

działania po kolei. Spróbujmy spojrzeć na te uwarunkowania działań jako czynniki im 

sprzyjające lub niesprzyjające, silne i słabe strony organizacji. (ankieter zapisuje wypowiedzi 

respondenta w tabelę: silne strony, słabości organizacji, zewnętrzne szanse dla organizacji, 

zewnętrzne zagrożenia - karta SWOT jego organizacji)?  

6. Jak Pan/Pani ocenia obecny potencjał kadrowy organizacji? Jakimi ludźmi Państwo dysponują 

lub wykorzystują do realizacji swoich działań? Co w zakresie potencjału kadrowego można 

uznać za silną a co za słabą stronę organizacji? Jakie są potrzeby kadrowe? Jakie są główne 

bariery w pozyskiwaniu nowych pracowników i wolontariuszy przez organizację? Jakie są 
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potrzeby szkoleniowe? Z jakich współpracowników Państwo korzystacie, aby zdobyć wiedzę 

niezbędną w codziennej pracy (np. dobre praktyki, analizy prawne, itp)?  

7. Jak Pan/Pani ocenia posiadane przez organizację zaplecze materialne: lokal, wyposażenie, 

itp.? W jaki sposób radzicie sobie Państwo z archizowaniem dokumentów i korespondencją? 

Jak to jest prowadzone i kto za to odpowiada? Czy w tym zakresie macie Państwo jakieś 

potrzeby lub plany na przyszłość?  

8. W jaki sposób zdobywacie Państwo fundusze na działalność? Jakie są podstawowe zasady 

gospodarowania finansami? Jak Pan/Pani ocenia aktualny stan finansowy organizacji? Czy w 

zakresie gospodarowania finansami wypracowaliście Państwo jakieś standardy, regulaminy 

bądź wewnętrzne zasady? 

9. Jakich zasobów (np. materialnych, kadrowych, szkoleniowych, finansowych, wiedzy) Państwu 

najbardziej brakuje? Czy, według Pana/Pani opinii te brakujące wam zasoby są mogą być 

dostępne w innych organizacjach zrzeszonych we FLOP? Które wasze zasoby moglibyście 

zaoferować innym organizacjom FLOP? 

10. Jakie są Państwa doświadczenia współpracy w ramach Związku Stowarzyszeń FLOP? Jakie 

macie kontakty z innymi organizacjami, instytucjami z otoczenia, partnerami, Jakie są formy 

partnerstwa? Czego oczekujecie od FLOP (zarówno jako sieci jak i osoby prawnej)? 

11. W jaki sposób państwo dokonujecie oceny swojej działalności? Jakie są procedury, wskaźniki, 

metody? Po czym poznajecie Państwo, że możecie być zadowoleni z działalności waszej 

organizacji? 

12. Czy w Państwa organizacji istnieją jakieś dokumenty, poza statutem, regulujące pracę 

(regulaminy, procedury, instrukcje)? Jakie standardy działania funkcjonują w Państwa 

organizacji? Jak Państwo oceniacie ich przydatność? Czy istniejące standardy podlegają 

jakimś procedurom weryfikacji, np. pod kątem funkcjonalności, przydatności, itp.? 

13. Czy uważacie Państwo, że Waszej organizacji są potrzebne jakieś nowe standardy działania? 

Czego konkretnie powinny one dotyczyć (kwestie najpilniejsze, najbardziej potrzebne)? Jakie 

warunki muszą być spełnione by wprowadzanie standardów działalności NGO przynosiło 

dobre rezultaty? 

Dziękuję za rozmowę 
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Silne strony Słabe strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 
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Ankieta Internetowa 

W ramach badania internetowego wybrano spośród ośmiu kluczowych obszarów charakteryzujących 

potencjał organizacji pozarządowych (Potencjał małopolskich organizacji pozarządowych, 2010) 

siedem takich, które uznano za najważniejsze dla charakterystyki organizacji zrzeszonych we FLOP. 

Są to następujące zagadnienia:  

I. Charakterystyka organizacji, 

II. Potencjał ludzki, 

III. Potencjał finansowy/ekonomiczny, 

IV. Potencjał intelektualny, 

V. Potencjał organizacyjny i zarządczy, 

VI. Potencjał kooperacyjny, 

VII. Potencjał wizerunku, 

VIII. Potencjał profesjonalizacji, 

 

Ankieta Internetowa 

 

Wstęp 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety internetowej będącej częścią badań potencjału 

organizacji pozarządowych zrzeszonych w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji 

Pozarządowych. Badania realizowane są przez firmę Europerspektywa Beata Romejko w ramach 

projektu „Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ” – ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny. 

Badaniami objęte są wszystkie organizacje wchodzące w skład ZS FLOP. 

Prosimy o rzetelne i zgodne z prawdą udzielanie odpowiedzi na poszczególne pytania. Zebrane wyniki 

będą opracowane statystycznie i mają posłużyć doskonaleniu funkcjonowania sieci ZS FLOP. 

Szacunkowy czas potrzebny na wypełnienie ankiety to ok. 20 minut. 

 

 

1. Nazwa organizacji: ______________ 
 

I. Charakterystyka organizacji 
 

2. Forma prawna organizacji 
a) fundacja 
b) stowarzyszenie 
c) związek stowarzyszeń  
d) organizacje powstałe na mocy umowy Państwo–Kościół 
e) inne, jakie? ______ 

 
3. Organ założycielski 

a) osoba fizyczna 
b) grupa osób fizycznych 
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c) osoba prawna 
d) grupa osób prawnych 

 
4. Rok rozpoczęcia działalności _________ 

 
5. Obszar geograficzny działania (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

a) środowiskowo (tylko w najbliższym środowisku) 
b) lokalnie (działa tylko w powiecie),  
c) regionalnie (działa w różnych powiatach całego województwa),  
d) krajowo (działa także poza własnym regionem np. Ochotnicza Straż Pożarna),  
e) światowo (np. PAH) 

 
6. Obszary działalności (proszę wpisać wymienione w statucie organizacji obszary) 

a) ___________________________________ 
b) ___________________________________ 
c) ___________________________________ 
d) ___________________________________ 
e) ___________________________________ 
f) ___________________________________ 
g) ___________________________________ 
h) ___________________________________ 
i) ___________________________________ 
j) ___________________________________ 

 
7. W jakich obszarach organizacja faktycznie prowadzi aktywną działalność? (proszę wpisać 

maksymalnie trzy obszary, na jakich koncentrują się aktualne działania organizacji) 
a) ___________________________________ 
b) ___________________________________ 
c) ___________________________________ 
 

8. Liczba zrealizowanych projektów 

 Samodzielnie 
W partnerstwie/ we 

współpracy 
Ogólna kwota wszystkich 
realizowanych projektów 

W 2013 r.    

W 2012 r.    

W 2011 r.    

 
9. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego 

a) tak 
b) nie 

 
II. Potencjał ludzki 

 
10. Podstawowe dane o zasobach ludzkich organizacji 

 Ogółem W tym 
kobiety 

Nie 
dotyczy 

aktualna liczba członków stowarzyszenia    

aktualna liczba pracowników stałych (etaty w oparciu o 
umowę o pracę) 

   

aktualna liczba zatrudnionych na umowy cywilno-prawne 
(liczba umów) 

   

aktualna liczba wolontariuszy współpracujących    

 
11. Korzystanie z pomocy wolontariuszy  

a) tak 
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b) mamy potrzebę, ale brak nam ochotników 
c) nie 

 
12. Charakter wolontariatu  

a) stały 
b) akcyjny 
c) stały i akcyjny 

 
13. Średnia długość czasu współpracy z wolontariuszem w miesiącach _____ (orientacyjnie) 

 
14. Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników (liczba etatów; 0 oznacza brak potrzeb lub 

możliwości) _____ 
 
15. Potrzeba zatrudnienia nowych wolontariuszy (liczba osób; 0 oznacza brak potrzeb lub możliwości) 

____ 
 
16. Potrzeba redukcji liczby współpracowników (liczba etatów; 0 oznacza brak potrzeb) ____ 
 
17. Aktualna przeciętna miesięczna liczba klientów, którym organizacja świadczy usługi 

/beneficjentów projektów realizowanych przez organizację ______ 
 
III. Potencjał finansowy/ekonomiczny 

 
18. Wielkość przychodów organizacji w roku (proszę wpisać orientacyjne kwoty) 

a) 2013: _____ 
b) 2012: _____ 
c) 2011: _____ 

 
19. Pomieszczenia w dyspozycji organizacji 

a) stałej własne ____m2 
b) stałej wynajmowane ____m2 
c) wynajmowane okazyjnie ____m2  

 
20. Źródła finansowania (można wybrać kilka odpowiedzi) 

a) składki członków 
b) działalność gospodarcza 
c) 1% podatków 
d) granty z UE 
e) dotacje samorządowe 
f) darowizny od osób fizycznych 
g) darowizny od firm lub instytucji 
h) nie konkursowe środki samorządu terytorialnego 
i) inne (jakie?) _________________________ 

 
21. Perspektywa posiadanego finansowania zewnętrznego (kiedy kończy się najdłuższa umowa?) 

a) krócej niż pół roku 
b) krócej niż rok, ale dłużej niż pół roku 
c) krócej niż 2 lata, ale dłużej niż rok 
d) dłużej niż 2 lata 
e) nie mamy stałych umów z podmiotami finansującymi zewnętrznymi 

 
22. Czy w ostatnich 2 latach wystąpiły trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych w terminie? 

a) tak 
b) nie 
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23. Posiadane kapitały rezerwowe, znaczne fundusze statutowe: 

a) tak (szacunkowa wysokość) ______ 
b) nie 

 
24. Jak często spotykaliście się Państwo z poszczególnymi typami trudności w dostępie do środków 

pochodzących z różnych źródeł:  
(proszę wpisać odpowiednią cyfrę w każdym polu tabeli wg zastępującej reguły: 1- wcale, 2-
sporadycznie, 3-często, 4-bardzo często, 5-zawsze): 

 Środki z UE Publiczne 
środki krajowe 

Prywatne 
środki 

brak wiedzy o źródłach finansowania    

brak znajomości zasad ubiegania się finansowanie    

brak umiejętności aplikowania    

duża konkurencja    

skomplikowane procedury    

częste zmiany wytycznych    

ryzyko poniesienia kosztów     

brak wkładu własnego    

tematy/priorytety konkursów niezgodne z naszym 
profilem 

   

trudności w rozliczaniu projektów    

niedogodne harmonogramy konkursów    

 
IV. Potencjał intelektualny 

 
25. Posiadanie współpracowników ekspertów przydatnych w prowadzonej działalności z dziedziny 

 Tak, mamy stale 
współpracujących 

ekspertów 

Tak, mamy 
sporadycznie, 
tymczasowo 

współpracującyc
h ekspertów 

Nie, ale byliby 
potrzebni tacy 

eksperci 

Nie, ta 
tematyka w 
ogóle nie 

dotyczy naszej 
organizacji 

prawa     

medycyny     

zarządzania      

socjologii     

pedagogiki      

ekonomii     

inne, jakie? __________      

 
26. Ile opracowanych przez Państwa organizację dobrych praktyk zostało opublikowanych? ____ 

 
27. Potrzeby szkoleniowe organizacji (proszę wymienić maksymalnie pięć obszarów/tematów szkoleń, 

które byłyby najbardziej przydatne dla Państwa organizacji) 
a) _______________________________ 
b) _______________________________ 
c) _______________________________ 
d) _______________________________ 
e) _______________________________ 

 
V. Potencjał organizacyjny i zarządczy 

 
28. Posiadanie stałego biura  

a) tak 
b) nie 
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29. Posiadane wyposażenie i infrastruktura 

 Tak Nie, ale jest taka 
potrzeba 

Nie i nie ma takiej 
potrzeby 

komputer/y    

stały dostęp do internetu    

kserokopiarka/i    

meble    

telefony służbowe    

samochód/y    

nieruchomości    

 
30. Działalność recepcji lub sekretariatu 

a) Istnieją stałe godziny dyżurów kogoś z organizacji i można się osobiście kontaktować 
b) Istnieje możliwość osobistego kontaktu, ale tylko po uprzednim uzgodnieniu czasu 
c) Nie mamy jako takiego sekretariatu czy recepcji 

 
31. W jaki sposób można skontaktować się z Państwa organizacją, recepcją lub sekretariatem (media 

obsługiwania)? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 
a) osobiście, 
b) telefonicznie 
c) internetowo 
d) listownie 

 
32. Jak często obraduje Zarząd Państwa organizacji?  

a) przynajmniej raz w tygodniu 
b) przynajmniej raz na miesiąc 
c) przynajmniej raz na kwartał 
d) rzadziej niż raz na kwartał 

 
33. Struktura organizacyjna 

 Tak Nie 

istnieją stałe działy odpowiedzialne za 
poszczególne obszary 

  

istnieją grupy zadaniowe, zespoły projektowe   

nie ma wyodrębnionej struktury organizacyjnej   

 
34. Czy w organizacji funkcjonują jakieś dokumenty o charakterze regulaminów regulujące zasady 

działania organizacji? 
a) tak 
b) nie 

 
35. Czego one dotyczą? ______________________________________________ 

 
36. Czy Państwa organizacja posiada standardy działania w organizacji dotyczące następujących 

spraw?  

 Tak Nie 

Identyfikacji wizualnej organizacji   

Komunikacji    

Współpracy z innymi organizacjami   

Współpracy z FLOP   
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37. Ewaluacja działań własnych 

a) prowadzimy systematyczną ewaluację wszystkich działań organizacji 
b) prowadzimy ewaluację niektórych działań organizacji w zależności od wymagań 
c) nie prowadzimy ewaluacji działań organizacji 

 
VI. Potencjał wizerunku 

 
38. Czy w Państwa organizacji jest osoba odpowiedzialna za komunikację z otoczeniem, a 

szczególnie mediami: 
a) tak 
b) nie 

 
39. Czy posiadają Państwo swoją stronę internetową? 

a) tak 

b) nie  
 

40. Jak często strona internetowa jest aktualizowana? 
a) codziennie 
b) przynajmniej co tydzień 
c) przynajmniej co miesiąc 
d) przynajmniej co kwartał 
e) rzadziej niż co kwartał 

 
41. Czy robicie Państwo monitoring obecności w mediach: 

a) tak, systematycznie 
b) tak, okazjonalnie 
c) nie prowadzimy takiego monitoringu 

 
42. Jak często wykorzystują Państwo następujące formy komunikacji z otoczeniem (biorąc pod uwagę 

ostatni rok działalności)? 

 Bardzo 
często 

Raczej 
często 

Raczej 
rzadko 

Bardzo 
rzadko 

Wcale 

udział w publicznych wydarzeniach      

organizacja konferencji, spotkań itp.      

publikacje, biuletyny, foldery, ulotki itp.      

współpraca z mediami      

przeprowadzone kampanie reklamowe      

płatna reklama      

działania podejmowane przez wolontariuszy      

internet      

inne, jakie? ________________________________      

 
43. Czy w ostatnim roku zrealizowaliście Państwo jakieś projekty PR? 

a) tak  
b) nie 
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VII. Potencjał współpracy 

 
44. Jak często współpracujecie z niżej wymienionymi partnerami oraz w następujących formach? 

(biorąc pod uwagę ostatni rok działalności) 

 Stale Sporadyczni
e 

W ogóle nie 
współpracujemy 

współpraca z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
powiatu  

   

współpraca z instytucjami samorządowymi na szczeblu 
województwa 

   

współpraca z instytucjami rządowymi na szczeblu 
województwa lub kraju 

   

współpraca z partnerami zagranicznymi    

udział w realizacji projektów w partnerstwie     

organizacja partnerstw projektowych    

 
45. Jak oceniacie Państwo uzyskane w zeszłym roku korzyści z nawiązanej współpracy? 

 
Bardzo 
wysoko 

Raczej 
wysoko 

Średnio 
Raczej 
nisko 

Bardzo 
nisko 

Trudno 
powiedzieć/ 
Nie dotyczy 

dostęp do środków       

dostęp do informacji       

udział w decyzjach       

wzrost prestiżu       

inne, jakie? ….       

 
46. Czy organizacja uczestniczy w jakichś ciałach doradczych/konsultacyjnych? 

a) tak, jesteśmy stałym uczestnikiem 
b) tak, uczestniczymy sporadycznie 
c) nie  

 
47. Liczba prób/inicjatyw współpracy podjętych przez Państwa organizację w ciągu roku, które nie 

zakończyły się sukcesem_____ (wstaw liczbę) 
 

48. W jakim stopniu wymienione poniżej kwestie są barierami współpracy organizacji zrzeszonych we 
ZS FLOP? 

 Zupełnie 
nieistotne 

Raczej 
nieistotne 

Raczej 
istotne 

Bardzo 
istotne 

Trudno 
powiedzie

ć 

spory personalne      

trudności w porozumieniu się      

trudności organizacyjne      

ograniczenia finansowe      

różnice programowe      

brak funduszy      

niedostrzeganie korzyści ze 
współpracy 

     

postrzeganie innych 
organizacji jako konkurentów 

     

obawa przed utratą 
samodzielności 
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49. Gdyby Państwo mieli 20 tys. zł grantu na rozwój organizacji, to na co przeznaczylibyście 

pieniądze. Proszę podzielić kwotę pomiędzy poniższe kategorie. 

 Kwota 

szkolenia  

zakup sprzętu specjalistycznego  

zakup sprzętu biurowego  

prace budowlane, remontowe, wynajem lepszej siedziby itp.  

promocję organizacji   

zatrudnienie nowych ludzi  

wynagrodzenia dla personelu  

 
50. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś uwagi lub refleksje na temat objęty badaniem a nie poruszony 

dotychczas, to proszę o napisanie tego poniżej. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
51. Płeć osoby wypełniającej ankietę 

a) kobieta 
b) mężczyzna 

 
52. Stanowisko/funkcja osoby wypełniającej ankietę 

______________________________________ 
 

 
Dziękuję za wypełnienie ankiety 
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Wywiad grupowy 

 Proponuję by przeprowadzić dwa wywiady grupowe obejmujące osoby działające w OPZ z 

podziałem na członków zarządu, pracowników organizacji oraz wolontariuszy. Pozwoli to zebrać 

opinie na temat roli FLOP i oceny dotychczasowej współpracy, akceptacji proponowanych do 

wprowadzenia zmian, oczekiwań związanych z tym zmianami oraz warunków, które muszą być 

spełnione by zmiany realnie usprawniały działania członków OPZ. Wywiady będą przedstawiały punkt 

widzenia członków FLOP. Wszystkie wywiady będą prowadzone według wspólnego scenariusza. 

Pierwszy z wywiadów objąłby grupę ośmiu liderów organizacji pozarządowych zrzeszonych 

we FLOP. Jest to grupa spójna pod względem doświadczeń współpracy we FLOP i trudności w 

kierowaniu organizacją pozarządową. Nieobecność w tym FGI pracowników FLOP pozwoli uzyskać 

opinie mniej obciążone aprobatą społeczną. Podobnie też wpłynie nieobecność szeregowych 

pracowników i wolontariuszy. Pozwoli to zaaranżować spotkanie we „własnym gronie” co będzie 

sprzyjać zebraniu bogatego materiału empirycznego. 

Kolejny FGI objąłby pracowników i wolontariuszy różnych organizacji pozarządowych 

działających we FLOP. Do uczestnictwa zostaną zaproszenie zarówno pracownicy FLOP jak i OPZ. 

Badanie obejmie 4 pracowników FLOP, 3 pracowników innych organizacji, 2 wolontariuszy. Jest to 

grupa, której wspólnota interesów wynika z faktu zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. 

Jednocześnie włączenie pracowników i wolontariuszy sprzyja uzyskaniu obrazu odmiennych punktów 

widzenia.  

 Jeden oddzielny wywiad grupowy zostanie przeprowadzony w gronie osób działających w 

zarządzie FLOP. Grupa ta składa się z sześciu osób i jest wystarczająca do uruchomienia dynamiki 

grupowej tak ważnej w przebiegu wywiadu grupowego. Ponieważ ten wywiad grupuje członków jednej 

organizacji zostanie przeprowadzona na nim analiza SWOT dla wprowadzenia standardów 

współpracy FLOP z OPZ. 
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PREZENTACJA CELU I PRZEDMIOTU BADANIA  

1. Powitanie, podziękowanie za przybycie i udział w badaniu (ustalenie listy uczestników) oraz 

przedstawienie się moderatora i uczestników spotkania 

Szanowni Państwo, ponieważ mam przed sobą do zrealizowania ważne zadanie i spędzimy ze trochę 

czasu, proponuję, abyśmy się lepiej poznali. Proszę, aby każdy z Państwa podał swoje imię i wpisał je 

na wizytówkę stojącą przed każdym z Państwa. Ja nazywam się…. I pełniętu rolę koordynatora 

naszego spotkania, będę zadawał pytania i być może zapraszał konkretne osoby do udzielenia 

odpowiedzi. Co jakiś czas postaram się podsumować, to co Państwo powiedzieli, aby upewnić się, że 

dobrze zrozumiałem Państwa wypowiedzi. 

Proszę powiedzieć kilka słów o swojej organizacji/instytucji. Czym się zajmuje? Jakie są jej cele? 

Jakie są główne działania podejmowane przez Państwa organizację? 

2. Przedstawienie tematu spotkania: 

Szanowni Państwo, występujecie dzisiaj Państwo w roli ekspertów, którzy bardzo dobrze znają swoje 

organizacje i sam proces współdziałania ze sobą różnych organizacji pozarządowych. Opinie, którymi 

się Państwo tutaj podzielą posłużą nam do sformułowania rekomendacji dla procesu budowania 

bliższej współpracy NGO. Nasze spotkanie, będzie dotyczyło wprowadzenia standardów współpracy 

między organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi we FLOP. 

3. Cel i reguły pracy: 

- Na naszym spotkaniu nie dążymy do wypracowania wspólnego stanowiska grupy. Nie obowiązuje 

więc jednomyślność a każdy uczestnik może pozostać przy swoim zdaniu. Jednak zależy nam na tym 

by wszystkie opinie zostały zgłoszone. Każda wypowiedź jest dla nas ważna i cenna. 

- Interesują nas Państwa opinie na temat procesów, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, co sprzyja 

a nie tylko opis jak to wygląda – stan faktyczny. 

- Można stawiać pytania zarówno prowadzącemu jak i sobie nawzajem. 

- Proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będziemy rejestrować przebieg spotkania za 

pomocą kamery i dyktafonu. 

- Rejestracja jest konieczna, ponieważ nie ma możliwości bieżącego zapisywania wypowiedzi 

uczestników badania w trakcie dyskusji – bardzo wydłużyłoby to czas naszego spotkania. 

- Materiał filmowy, dźwiękowy i inne materiały dotyczące uczestników z dzisiejszego spotkania nie 

będą upublicznione. Posłużą jedynie do opracowania raportu z badań i standardów współpracy w 

ramach FLOP. Ponieważ zależy nam na Państwa swobodzie i szczerości w dyskusji, opinie wyrażone 

przez Państwa będą przedstawione w raporcie końcowym w sposób zbiorczy tak, że 

przyporządkowanie ich do poszczególnych osób, a nawet instytucji będzie niemożliwe. 

Przedstawienie się, informacja o celu badania, przedstawienie zasad spotkania (wyjaśnienie, że 

rozmowa będzie nagrywana wyłącznie do celów badawczych - do sporządzenia opracowania, raportu 

- a informacje o respondencie nie będą nigdzie przekazywane).  

Podanie informacji, że nie ma dobrych złych odpowiedzi, każda opinia jest cenna, prośba o 

nieskrępowane wypowiadanie się.  
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Godzina rozpoczęcia: _______ 

SCHEMAT PROBLEMOWY 

Rozgrzewka  

Rola organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie 

Zalety działania organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie.  

Bariery funkcjonowania tutejszych organizacji pozarządowych. 

Co organizacje pozarządowe mogą zrobić by zwiększyć swoją skuteczność? 

Część zasadnicza 

Na ile organizacjom pozarządowym Lubelszczyzny przydatna byłaby organizacja parasolowa Jakie 

główne cele, Państwa zdaniem, taka organizacja parasolowa powinna realizować? 

Czym powinna się zajmować?  

Jakie działania powinna podejmować? 

Jakie Państwo widzą miejsce swojej organizacji w takim układzie? 

Jaką rolę chcieliby Państwo odegrać ? 

Jakie inne podmioty chcieliby Państwo zaprosić do współpracy?  

Na jakich obszarach (geograficznych, merytorycznych), Państwa zdaniem, organizacja parasolowa 

powinna podejmować działania? 

Jakie korzyści mogą odnieść klienci państwa organizacji z działalności organizacji parasolowej? 

Jakie znaczące zmiany w działalności organizacji pozarządowych może zostać zainicjowane przez 

powstanie/działanie organizacji parasolowej? 

Jakie korzyści ze współpracy mogą czerpać poszczególni jego członkowie? Czego Państwo 

oczekujecie od organizacji parasolowej? 

Jakie rezultaty chcieliby Państwo osiągnąć w ramach organizacji wspierającej działalność NGO na 

Lubelszczyźnie?  

Na ile FLOP państwa zdaniem spełnia opisane wcześniej oczekiwania? 

Rola i zadania FLOP – Jakie standardy animacji powinny być przestrzegane byście Państwo 

uczestniczyli aktywnie w FLOP? 

Podziękowanie uczestnikom za udział w badaniu 

Godzina zakończenia spotkania: ___________ 

mailto:info@europerspektywa.pl
http://www.europerspektywa.pl/

