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METODOLOGIA BADANIA 

 

Celem badania było zidentyfikowanie cech i regionalnego kontekstu, wpływających na 

aktywność liderską oraz diagnozę barier, wyzwań i potrzeb o charakterze uniwersalnym i 

regionalnym dotyczących lokalnych organizacji pozarządowych i ich liderów.  

Badanie obejmowało zarówno czynniki wewnętrzne - potencjały i deficyty sektora jak również 

czynniki zewnętrzne np. jakość współpracy z innymi sektorami oraz jakość kapitału 

społecznego i spójności społecznej w regionie.  

Grupa badana: liderzy ruchów i organizacji o zróżnicowanym doświadczeniu, zróżnicowanym 

obszarze działalności oraz z różnych środowisk (wieś, miasto). Dobór uczestników badania był 

doborem celowym, tak aby zapewnić respondentów pochodzących z organizacji o 

zróżnicowanym potencjale, doświadczeniu oraz pochodzących zarówno z obszarów wiejskich 

i miejskich. 

W ramach badania w okresie sierpień – październik 2021 przeprowadzono 15 wywiadów 

indywidualnych z liderami podlaskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz 3 

zogniskowane wywiady grupowe. Badanie wyłącznie w oparciu o metody jakościowe – 

rozmowy na podstawie scenariusza wywiadu, stąd treść raportu zogniskowana wokół 

indywidualnych doświadczeń liderów społecznych. 

Respondentów wywiadów indywidualnych dobrano starając się zróżnicować regionalnie – 

respondenci zarówno z Sejn – północy Województwa Podlaskiego jak również z powiatu 

siemiatyckiego – południe Województwa Podlaskiego. Organizacje zróżnicowano zarówno 

pod względem wielkości jak i doświadczenia.  

W wywiadach indywidualnych i grupowych wzięły udział następujące organizacje: 

 Fundacja Soclab - M. Białystok 

 Stowarzyszenie 9/12/-  M. Białystok 

 Fundacja Futurum - Orla 

 Fundacja Polza - M. Białystok 

 Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych - Grajewo 

 Fundacja Biebrzańska -  Suchowola 

 PPI Teremiski – Teremiski – grupa nieformalna 

 Towarzystwo Biebrzańskie - Osowiec 

 Towarzystwo Przyjaciół - Lipsk 

 Stowarzyszenie Metamorfosis - Hajnówka 

 Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA - Suwałki 
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 Stowarzyszenie „Pasja”  - Sejny 

 Fundacja Otwarta edukacja - M. Białystok 

 Fundacja Czas Lokalny - Łomża 

 Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie - Osmola/Siemiatycze 

 Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei 

 Stowarzyszenie Szukamy Polski – M. Białystok 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Warszawskiej – M. Białystok 

 Fundacja Iskra – M. Białystok 

 Stowarzyszenie - My dla innych – M. Białystok 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku – M. 

Białystok 

 Stowarzyszenie LUWIA – M. Białystok 

 Hajnowskie Stowarzyszenia "Sami Sobie" - Hajnówka 

 Klub Sportowy "Parkiet Hajnówka" - Hajnówka 

 Stowarzyszenie Klutury Fizycznej ADSUM – Hajnówka 

 Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka – Kleszczele/Policzna 

 Warsztat Terapii Zajęciowej - Hajnówka 

 Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian - Hajnówka 

 Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej" – Hajnówka 

 

Badanie prowadzone było w następujących obszarach problemowych: 
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Indywidualne wywiady prowadzone były w oparciu o następujący kwestionariusz wywiadu: 

Pytania wstępne: 

1.  Czym zajmuje się Twoja organizacja? 

2. Jaką funkcję w niej pełnisz i od kiedy? 

Zmiana 

3. Opisz, proszę, zmianę na rzecz której działa Twoja organizacja? 

4. Jakie są najważniejsze potrzeby Twojego miasta/wsi/regionu? Na które z nich 

odpowiada Twoja organizacja?" 

5. Co zyskuje społeczność lokalna dzięki Waszym działaniom? 

6. W jaki sposób społeczność lokalna angażuje się w działania Twojej organizacji? 

7. Jak oceniasz sposób w jaki Twoja organizacja dostosowuje się do zmian? W jaki 

sposób poradziliście sobie w czasie pandemii? 

 

obszary

zmiana

wartości

plany, 
strategie

ludzie 

otoczenie
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Wartości 

 

8. W oparciu o jakie wartości działa twoja organizacja?  

9. Jakie działania podejmujesz w celu zapewnienia transparentności działania Twojej 

organizacji, etycznego traktowania innych oraz wspierania rozwoju 

pracowników/wolontariuszy? 

 

Plany, strategie 

 

10. Czy Twoja organizacja ma plan/strategię?  

11. Jeśli nie – na podstawie czego planujecie swoje działania?/Jeśli to nie plany i strategie 

są dla Was ważne w zarządzaniu organizacją, to co jest ważne?  

12. Jeśli tak - w jaki sposób opracowujecie w Waszej organizacji bieżące oraz 

długoterminowe cele i plany, strategie? Kto jest za nie odpowiedzialny? 

 

Ludzie w organizacji 

13. W jaki sposób Twoja organizacja pozyskuje nowych członków, pracowników, 

wolontariuszy?  

14. W jaki sposób wspierasz współpracowników i wolontariuszy w organizacji? 

15. W jaki sposób motywujesz swój zespół?" 

16. Czy w Twojej organizacji istnieje jasny podział zadań? Jak wygląda proces 

delegowania zadań? Czy i jakie bariery w delegowaniu/podziale zadań widzisz w 

swojej organizacji? 

17. Czy realizujesz działania równościowe, przeciwdziałające dyskryminacji członków, 

pracowników lub odbiorców? 

Otoczenie 

 

18. Jak teraz zmienia się Twój region? Czy dostrzegasz jakieś istotne 

społeczne/ekonomiczne/polityczne/kulturowe zmiany w Twoim regionie/mieście/wsi 

w ciągu ostatnich 2-3 lat? Jaką rolę odegrała w tym Twoja organizacja i Twoja 

działalność liderska? 

19. Jakie dostrzegasz szanse/wyzwania w obszarze poziomu zaangażowania społecznego 

w Twoim regionie? Jak wykorzystujesz te szanse? Jak reagujesz na te wyzwania? 
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20. Jakie dostrzegasz ograniczenia zewnętrzne np. społeczne, ekonomiczne lub inne w 

działalności Twojej organizacji?  

21. Czy i w jaki sposób współpracujesz z innymi organizacjami, grupami nieformalnymi a  

także z sektorami administracji publicznej i biznesu?  

22. Jakie ograniczenia, a jakie wyzwania dostrzegasz we współpracy? 

Zogniskowane wywiady grupowe były prowadzone w oparciu o następujący scenariusz: 

1. Jakie ograniczenia i bariery w codziennym funkcjonowaniu liderów organizacji 

dostrzegacie, weźcie pod uwagę czynniki zewnętrzne oraz kompetencje liderów? 

2. Jakie wsparcie Waszym zdaniem byłoby ważne dla liderów organizacji społecznych i 

kto Waszym zdaniem mógłby go udzielić? 

3. Opiszcie, w jaki sposób – waszym zdaniem-  pandemia wpłynęła na funkcjonowanie 

organizacji biorąc pod uwagę wszystkie obszary funkcjonowania w tym zarządzanie 

organizacją oraz działania na rzecz osób, społeczności? 

4. Które z wprowadzonych zmian uważacie za korzystne dla organizacji, a z  których ze 

zmian planujecie warto zrezygnować po pandemii? 

5. Jakie inne zmiany społeczne polityczne, kulturowe mają obecnie wpływ na 

funkcjonowanie liderów i organizacji i jaki to wpływ? 

6. Jakimi zasadami należy się kierować tworząc wizję i misję organizacji? Jakie wartości 

są dla organizacji  i liderów szczególnie ważne? – jeśli mało czasu z tego pytania 

można zrezygnować. 

7. Jaki jest Waszym zdaniem związek między strategią organizacji a stabilnym 

finansowaniem działań organizacji? 
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PROFILE ORGANIZACJI
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WYNIKI BADANIA 

Pytania wstępne dotyczyły profilu działalności organizacji. Organizacje określały swoją 

działalności i jej profil następująco:  

 

 działamy po to, aby wszyscy byli równo traktowani W2 

 ciekawe i pożyteczne spędzanie czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań W1 

 zdrowy styl życia W3 

 rozwój lokalny: animowanie, wspierania, partnerstwo W3 

 organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenów 

wiejskich W4 

 chcemy zmieniać stosunek ludzi do edukacji W6 

 pomoc w adaptacji, integracji migrantów z Rosji, Białorusi i Ukrainy W7 

 uwzględnianie aspektu nowoczesnych, nowych technologii i wykorzystania ich w 

sektorze społecznym W8 

 zajmujemy się głównie problemem zwierząt w tym kotów bezdomnych W9 

 Edukacja antydyskryminacyjna W10 

 zajmujemy się działaniami rzeczniczymi, typu watch-dog oraz wsparciem innych 

podmiotów W11 

 edukacją dzieci i młodzieży i jak również edukacją kulturalną mieszkańców W12 

 polepszeniem stosunków społecznych na linii przyroda, a społeczność lokalna W13 

 współprowadzeniem izby historycznej, wydawnictwa, w ogóle popularyzowanie 

historii W14 

 szerokie spektrum - zajmujemy się od turystyki, promocji naszego regionu, po opiekę 

nad seniorami, nad osobami z niepełnosprawnością W15 

 

OBSZAR ZMIANA 

 

Myśląc o zmianie na rzecz której działa ich organizacja respondenci odnosili się do celów 

organizacji. Wskazywali obszar działalności, pokazywali realizowane z sukcesem projekty, 

często wskazywali konkretne zamiary, część z nich zauważała, że na co dzień, działając, nie 

myślą o zmianie, nie myślą o zmianie społecznej raczej o konkretnym celu lub zamierzeniach 

np.  
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- Chcielibyśmy żeby mieszkańcy czuli się bardziej obywatelami i wiedzieli jakie mają 

kompetencje, takie które mogą wykorzystać, ale też możliwości wpływania na swoje lokalne 

otoczenie w którym żyją, czy wykorzystują właśnie do tego istniejące narzędzia 

partycypacyjne. Czyli chcielibyśmy, żeby byli bardziej aktywni i zorientowani w tym jakie są 

ich prawa i żeby po prostu korzystać z tej wiedzy. W8 

- Naszym celem jest zapoznanie z tą historią, z dziedzictwem kulturowym, to jest jedna 

zmiana, żeby pamiętać skąd się wywodzimy jako grajewianie. Czyli te trochę szukanie 

korzeni, trochę takiej własnej małej ojczyzny. Ale też, ostatnimi czasy, ja osobiście, od paru lat 

działam na rzecz w ogóle, popularyzacji ruchów organizacji pozarządowych, zaangażowania 

społecznego. W14 

- Ogólnie na rzecz promocji regionu, żeby region był bardziej rozpoznawalny to jedno z działań. 

Drugie to jest wsparcie organizacji pozarządowych w regionie, tak żeby działały bardziej 

profesjonalnie, nie miały problemów z kwestiami czy to prawnymi, organizacyjnymi czy 

finansowymi. W11 

- Nasza organizacja pracuje na rzecz zmiany postrzegania przez społeczność lokalną ochrony 

środowiska, głównie ochrony środowiska przyrodniczego, także na rzecz kształtowania też 

krajobrazu, w taki sposób, żeby to był krajobraz bardziej ekstensywny, z uwagi na to, że obszar 

naszego działania to są gminy, które leżą na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zależy 

nam na tym, żeby społeczność lokalna dostrzegała te zasoby przyrodnicze na tym obszarze, na 

którym mieszkają, jako wartość zarówno materialną, z której można uzyskiwać dochód patrząc 

na te wartości i walory które tutaj są, ale także na wartość niematerialną, która stanowi takie 

wręcz wyróżnienie, takie że nie każdy może być po prostu tak blisko natury, blisko w otoczeniu 

środowiska przyrodniczego i środowiska życia człowieka mało przekształconego i po prostu 

zdrowego środowiska życia człowieka. W13 

Tych mian i obszarów działania jest wiele odnosząc się do ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie można powiedzieć, że organizacje zagospodarowują wszystkie 

obszary pożytku publicznego. Zmiany, na rzecz których działają organizacje dotyczą wielu 

poziomów terytorialnych: zmiany lokalne, regionalne ale także zmiany postaw konkretnych 

grup odbiorców (zmiany bez wskazania kontekstu obszaru).  

- zależy bardzo na tym żeby mieszkańcy naszego miasta poczuli, że mają wpływ na decyzje, 

które się tu dzieją i na takiej partycypacji zależy nam tak silnie już od kilku lat, więc jakby 

wszystkie działania, które robimy w Hajnówce niezależnie od tego czy są to warsztaty czy 

pokazy filmowe, czy też na przykład potańcówki to zawsze mieszkańcy byli dla nas na 

pierwszym miejscu i też właśnie często się z nimi konsultujemy, dajemy im jakieś możliwości 

wyboru na przykład tych imprez, i bardzo usilnie zachęcamy też naszych mieszkańców do 

udziału na przykład w budżecie obywatelskim, to tez jakby jest dla nas bardzo ważne jak dla 

stowarzyszenia. W12 

Część organizacji widzi zmianę szerzej jako np.: zmiany w systemie edukacji w skali kraju 
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- Chcemy zmieniać stosunek ludzi do edukacji, edukacji formalnej, w postaci polskiego 

systemu oświaty W6 

lub w skali lokalnej 

Ogólnie chcielibyśmy dać lepszy start dzieciom wiejskim, młodzieży w przyszłości, czyli 

podwyższyć może poziom pracy w szkole, wprowadzić tutaj zajęcia dodatkowe, na które 

dzieciaki nie musiałyby być wożone do innych miejscowości, bo jednak to jest problem na 

terenach wiejskich. W5 

Opisując potrzeby lokalne organizacje skupiają się na potrzebach, na które same odpowiadają. 

Widoczne jest uwypuklanie tych potrzeb, na rzecz których działa dana organizacja. Jest to 

zrozumiałe, ponieważ działając w danym obszarze organizacje stają się ekspertami odnośnie 

konkretnych potrzeb, problemów lokalnych i lokalnych kontekstów.  

- skupiłbym się tutaj na społecznościach, które zamieszkują miasto, akurat wydaje mi się, że 

wciąż za mało jest różnych takich inicjatyw integrujących poszczególne środowiska. Jakoś, 

część naszych działań jest skierowana do młodzieży, dzieci z osiedla Skorupy. Na przykład, tam 

gdzie jest szkoła, w której pracuję, widzę po prostu potrzebę, bo tak naprawdę oprócz szkoły i 

może jeszcze świetlicy, nie ma tam zbyt dużo instytucji, które by coś proponowały dzieciom z 

tego osiedla. W6 

- Potrzeby mojego miasta, to pytanie jest ogólne. Jeśli traktujemy miasto jako mieszkańców, 

to tych potrzeb jest wiele, a na jakie odpowiada nasza organizacja? Myślę, że poprzez badania 

to na taką, żeby polityki publiczne, które są, by były zgodne z potrzebami właśnie. Czyli my 

jesteśmy w stanie dostarczyć diagnoz, które pomogą podjąć lepsze decyzje np. władzom 

miasta, albo różnym organizacjom, dzięki temu te decyzje będą lepsze, bo oparte o wyniki 

badań. Natomiast co do partycypacji, to mam nadzieję, że spotykamy się z tą potrzebą 

mieszkańców, by oni mogli aktywnie wpływać na to co się dzieje w ich mieście i dostarczamy 

im wiedzy w tym kierunku i jeśli ktoś chce, to może z niej korzystać. W8 
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ANGAŻOWANIE ODBIORCÓW W DZIAŁANIE NA RZECZ ZMIANY 

 

Organizacje działają z dużym udziałem swoich członków oraz często wolontariuszy. W 

działania organizacji starają się także włączać społeczność lokalną. Jednakże stopień włączenia 

społeczności lokalnej w działania organizacji jest różny. Na podstawie przeprowadzonych 

wywiadów można podzielić organizacje następująco: 

 organizacje realizujące działania na rzecz swoich odbiorców, poziom beneficjentów, 

odbiorców  projektu: 

- W projektach uczestniczą nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale też inne osoby. 

Organizowane były wycieczki, wyjazdy integracyjne, np. z pszczelarzami, w których brały udział 

zainteresowane osoby, nie należące do naszego stowarzyszenia. Mieszkańcy zdobywając u nas 

wiedzę realizują później fajne przedsięwzięcia, często prosząc o pomoc, np. w zdobyciu 

środków.  W1 

- Powiem szczerze, że z tym jest bardzo różnie, ponieważ mam wrażenie, że w tym okresie 

jeszcze wcześniejszym te zaangażowanie było troszeczkę większe. Mieliśmy większy odzew 

dotyczący różnych spotkań, które organizowaliśmy, jakiś konferencji czy jakiś naszych działań. 

Mam wrażenie, że ten okres pandemiczny trochę nas pozamykał wszystkich w domach, mam 

wrażenie, że to jest takie odczucie chyba ogólne, dużo osób tak ma i my też to odczuliśmy, że 

były zdecydowanie mniejsze kontakty. Natomiast teraz, powoli to znowu wraca, chociaż też 

zauważamy, że sporo osób, mimo wszystko, czasami ma już dosyć takich kolejnych spotkań, że 

chyba trzeba włożyć więcej pracy, żeby kogoś zachęcić 'przyjdźcie do nas, bo jest tak dużo 

różnych możliwości'. W4 

 organizacje realizujące działania na rzecz odbiorców jednakże działania są poparte 

badaniami, diagnozą, konkretnymi potrzebami odbiorców 

-Staramy się pytać, badamy potrzeby, zwłaszcza jak przygotowujemy się do projektów, a 

ostatnio udało się nam kilka wygrać. Zwykle pytamy ankietowo, ale i w rozmowach, bo 

pracujemy z dużą grupą. Mam wrażenie, że nasza organizacja stała się takim telefonem: "coś 

się dzieje i zadzwońmy gdzieś, najlepiej blisko" W2 

- Rzadko kiedy są to takie działania, które my wrzucamy i mówimy "działajcie", albo działania 

nie adresowane do konkretnych grup. Czyli mamy po prostu konkretne grupy i te grupy jeśli 

się już do nas zgłoszą to się angażują, czyli my wspieramy w jakimś konkretnym zadaniu, w 

jakiejś konkretnej społecznej aktywności obywatelskiej. W8 

 organizacje, które poprzez działania inspirują odbiorców do działań 

Na takich warsztatach, jak na przykład mieliśmy warsztaty kulinarne, staramy się aby to było 

takie interaktywne czyli, żeby Ci ludzie brali też udział i mieliśmy taką inicjatywę lokalną, 
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gdzie były warsztaty no i nagle jedna z pań mówi wiesz co, a ja robię takie herbatki ziołowe i 

ten i takie, i podagrycznik to na to i tamta, jakieś zioła które, ja nie jestem zielarką ale Ci 

amatorzy mogli się popisać i oni się wtedy wyłaniają.W3 

- warsztaty, wycieczki, półkolonie, czy jeszcze coś tam. Ale też prowadzili półtora roku, do 

pandemii, Klub Migrantów, gdzie oni jak najbardziej byli zaangażowane, dlatego że tam w 

Centrum Aktywności, mieliśmy te różne pomieszczenia i po prostu dawali szansę naszym 

uczestnikom sobie zrealizować kto co chce prowadzić. Ktoś prowadził zumbę, ktoś jogę, ktoś 

konsultację na przykład na różny temat, i po 30-40 osób przychodziło i akurat wtedy już 

stworzyło się taka wspólnota migrantów i nadal oni między sobą wykonują. Oni chętnie też 

jako wolontariusze, jak na przykład trzeba pomóc tam piknik rodzinny, czy jeszcze coś tam, to 

zawsze zgłaszają się. Bardzo chcą sobie pokazać, też zaangażować się, no i też reklamować 

sobie jak coś umieją W7 

Mamy wolontariuszy młodzieżowych i mamy wolontariuszy: rodziców tych dzieci, którzy się 

angażują: i w półkolonie i w wyjazdy i w organizację warsztatów. W tym roku, zawiązaliśmy 

współpracę z seniorami, bo oni też potrzebują w jakiś sposób się pokazać czy ewentualnie... to 

jest takie... nie to, że proszą o pomoc, ale chcą wyjść z domu do tej społeczności lokalnej, bo 

mają też dużo do zaproponowania i to było widać w sumie przez ostatni rok bardzo. To oni 

inicjowali jakieś szycie maseczek, czy warsztaty kulinarne i w to włączali dzieci. W5 

W żadnej organizacji z którą przeprowadzono wywiady nie są stosowane metody 

uczestniczące, kiedy to działania organizacji są planowane i realizowane z dużym 

zaangażowaniem społeczności lokalnej od samego początku procesu. Respondenci 

podkreślają, że działają na rzecz danej grupy,  społeczności, nie zaś, że działają razem z nią. 

Aby działania organizacji były bardziej adekwatne warto uczyć liderów większego angażowania 

uczestników, społeczności już na etapie planowania działań, projektów, inicjatyw. Warto także 

promować wśród liderów metodę ewaluacji uczestniczącej, kiedy odbiorcy działań są 

angażowani od początku procesu ewaluacji także w planowanie procesu. Wiele organizacji 

działa na zasadzie dostarczyciela usług, eksperta, zapewnienia wsparcia beneficjentom 

działań. Warto zwiększyć wiedzę liderów organizacji w zakresie metod angażowania nie tylko 

udziału mieszkańców, odbiorców czy społeczności w proponowane przez organizacje procesy.  
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ZMIANA W OBLICZU PANDEMII COVID 19 

 

Temat zmiany był też poruszany w wywiadach w kontekście pandemii koronawirusa, która 

doświadczyła organizacje w ogromnym stopniu (wywiady prowadzone w obliczu 

rozpoczynającej się 4 fali pandemii, ok. 1,5 roku od wybuchu pandemii w Polsce). Strategie, 

które przyjęły organizacje w sytuacji pandemii były bardzo różne. W niektórych przypadkach 

organizacje nie przyjęły żadnej strategii, zostały zaskoczone sytuacją, liderzy przyznają, że 

lockdown spowodował praktycznie „zamrożenie działalności organizacji”.  

Źle. Bardzo źle. Można powiedzieć, że nie poradziliśmy sobie, można powiedzieć, że my nie 

funkcjonowaliśmy, bo nie mamy po pierwsze swojego lokalu. Centrum Aktywności, więcej 

czasu było zamknięte niż otwarte. To pierwsze. Po drugie, nie byliśmy przygotowani na online. 

Szkoleń takich nie było, żeby pomóc jak prowadzić projekty online i dlatego tylko jeden projekt 

mieliśmy online. Po prostu nie byliśmy przygotowani na takie warunki. W  mojej sytuacji jest 

trochę łatwiej, lepiej, dlatego że ja cały czas prowadzę portal jako administrator i pomagam 

cały czas, jakby z tym problemem. Jakby jak Fundacja POLZA, my nie funkcjonowaliśmy, ale 

jakby jak wolontariusz, ja, my sami po sobie, to funkcjonujemy cały czas z tym problemem. Ale 

ciężko z projektem było. W7  

W czasie pandemii nie spotykaliśmy się.  Kontaktowaliśmy się telefonicznie W1 

Czas pandemii w ogóle był dla naszego stowarzyszenia takim trudnym czasem, bo nasze 

stowarzyszenie tworzą ludzie wiekowo zbliżeni do mojego, więc jesteśmy tak no mamy około 

40 lat mamy dzieci, pojawiają się kolejne dzieci ale też pojawiają się rozwody, więc tutaj takie 

sytuacje różne życiowe były trudne w tym czasie, też zmiany pracy członków naszego 

stowarzyszenia, myślę że właśnie te sytuacje życiowe wpłynęły nieco bardziej na takie, no 

właśnie ten kontakt był taki utrudniony i nie tyle przez covid, bo tez przechodziliśmy te zdalne 

spotkania, łączyliśmy się przez komunikatory ile właśnie te sytuacje życiowe wpłynęły właśnie 

że było nam trudniej z komunikacja i tez może trochę siły nam opadły. Taki ciężki to był czas, 

ale już jest trochę lepiej. W12 

W innych organizacjach strategia komunikacji oparta na metodach zdalnych została wdrożona 

szybko. Część organizacji praktycznie całą działalność przeniosła do sieci. 

Myślę, że sobie poradziliśmy, chociaż było groźnie. Poradziliśmy sobie nieźle, patrząc na inne 

organizacje, a nawet trochę zmobilizowaliśmy też inne organizacje. Właśnie wtedy pojawił 

się pomysł sieciowania, bo kiedy przyszła epidemia to każdemu kazali zostać w domu, ale nie 

mogą zostać w domu Ci którzy działają na rzecz innych, bo wtedy kto bardziej nie jest potrzebny 

jak nie wolontariusz W2 
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W czasie pandemii było mniej zajęć, bo było, bo mieliśmy trudności chociażby ta siedziba, w 

której teraz rozmawiamy, Domku Pastora, była nieczynna, ale mieliśmy zajęcia on-line, trochę 

takie nieformalne to nawet było, i jak sobie poradziliśmy ze zmianami? Myślę, że mniej było, 

gorzej było ekonomicznie no bo nie było projektów, ale nasze działania te nieformalne, czyli 

nie projektowe może to one później przechodzą w takie nieformalne związki, relacje, 

rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia prawie codziennie mamy kontakty z jakimiś ludźmi 

którzy byli uczestnikami naszych projektów i oni mi się chwalą na przykład słuchaj ty wiesz że 

ja tam nie jadłam tyle czasu tam czegoś, i to szczególnie dotyczy zdrowego stylu życia, a jeżeli 

chodzi o artystyczne to znalazły te osoby, które co wspominałam wcześniej, które się wyłoniły 

że chcą, znalazły swoją pasję że tak powiem, to nawet szukają w innych regionach uczestniczą 

w innych, teraz wiem że był taki plener malarski w Jedwabnem który organizowaliśmy rok 

temu i brały udział te nasze osoby już także a jeżeli chodzi o pomoc w działalności dla innych 

organizacji to bardzo to się rozwija na telefonie i mailu. Także, to nawet razem działamy to 

wiesz jak to jest, że tutaj, na pewno ta sytuacja troszeczkę przyblokowała nam przychody bo 

nie ma, nie startowaliśmy w konkursach i tak dalej, ludzie, muszę tu przyznać, o trudnościach 

powiedzieć, że szczególnie seniorzy bali się przychodzić na początku pandemii na zajęcia nawet 

wtedy kiedy to było dopuszczalne, więc troszeczkę to nam namieszało, no ale działania są. W3 

Jak pokazują cytowane wypowiedzi działalność organizacji często zależy od dostępności 

zasobów do działań oferowanych organizacjom przez samorząd. Zarówno w Białymstoku jak i 

w Łomży część organizacji korzysta z dostępności sal w Centrum Aktywności Społecznej 

(Białystok) Domku Pastora (COP Łomża) w sytuacji, gdy z powodu pandemii miejsca te zostały 

zamknięte organizacje straciły miejsce do prowadzenia cyklicznej codziennej działalności 

kierowanej do odbiorców.  

Staramy się dostosowywać, nie zawsze nadążamy, mam takie poczucie. Rzeczywiście 

wcześniej stawialiśmy taki nacisk na bardziej kontakt osobisty, chociaż ja nie ukrywam, że dla 

mnie i dla nas ten kontakt osobisty jest chyba najważniejszy, bo jest taki najbardziej chyba 

najfajniejszy, bo wtedy najwięcej rzeczy można sobie wyjaśnić. Natomiast teraz rzeczywiście 

mam wrażenie, że częściej ten kontakt jest taki "zdalny". Trochę to też wynika z tej sytuacji, 

która była, więc staramy się dostosowywać, bierzemy pod uwagę jakieś uwagi, które były 

zgłaszane, bo też nie każdy ma zawsze czas przyjechać. Czasami jest komuś łatwiej usiąść 

wieczorem, napisać maila, na przykład z informacją jakąś do nas, czy wypełnić ankietę mailową 

o tej porze o której mu pasuje, nie koniecznie też chce się z nami spotkać osobiście, więc 

staramy się dostosowywać. Ale mówię, że mam wrażenie, że się nam to po części udaje, bo my 

też się tego uczymy i jak każda nauka, nie zawsze. W4 

Dla części organizacji problem zmiany w obliczu pandemii nie był dużym wyzwaniem 

My jesteśmy bardzo elastyczną organizacją, która się dość łatwo dostosowuje do zmian, bo 

nie jesteśmy dużą strukturą, jesteśmy małą organizacją, jesteśmy dynamiczną organizacją. W 

porównaniu na przykład, że nie mamy wielu procedur, jako że jest nas mało liczbowo to i u nas 

procesy decyzyjne nie trwają tyle co w jakiś samorządach czy na uczelniach państwowych. 
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Dostosowujemy się i myślę że działamy dużo szybciej niż właśnie tzw. molochy czy instytucje. 

A co do pandemii, to myślę, że bardzo dobrze sobie poradziliśmy z tą zmianą. Ona była różnego 

rodzaju, najpierw musieliśmy przejść na zdalną formę, ale dla nas to nie jest żadna zmiana, bo 

my i tak działaliśmy i działamy w rozproszeniu. Nie zawsze z biura, często z domu, czy na 

odległość, bo nie byliśmy jeszcze w tamtym roku na etatach w ogóle, w związku z tym, nasze 

prace były ruchome i z dowolnego miejsca. Natomiast, jeśli druga taka duża zmiana, to jest to 

kwestia technologiczna, która też nam zasadniczo wielkiego problemu nie stanowiła. Dość 

szybko zaczęliśmy się interesować ZOOM'ami i innymi formami zdalnej współpracy, też 

zajmujemy się trochę nowymi technologiami, więc nie było to jakoś trudne. W8- Nieźle, dlatego 

że my właśnie jesteśmy taką organizacją, która od dawna jest rozsiana po Polsce i dla nas na 

przykład nie były nowością jakieś zdalne formy pracy, które dla wielu organizacji były 

koniecznością i nowością, a my po prostu jakoś wskoczyliśmy na wyższy level, ale… no nie samą 

ideą musieliśmy się, nie z samą ideą się musieliśmy zapoznać tylko z nowymi narzędziami, które 

w ogóle wypączkowały do takiej pracy, więc ja myślę, że nas w ogóle ta pandemia, poza tym 

że nas jako ludzi obciążyła, zamknęła w domach, zestresowała stanem zdrowia nas i naszych 

najbliższych i zestresowała nie udolnym zarządzaniem tym przez władze krajowe, no to nas 

rozwinęła… i tak.W10 

Część organizacji w sytuacji pandemii skupiła się na dostosowaniu działalności do potrzeb 

społeczności lokalnej np. organizując akcję szycia maseczek 

Zorganizowaliśmy akcję szycia maseczek, ponieważ był deficyt wielki tych maseczek, więc 

nasze maszyny, to wszystko co udało nam się zdobyć, poszły w ruch, poszły w ludzi. Dawaliśmy 

do domów, zakupiliśmy materiały, daliśmy ludziom do domu je, jedni kroili, drudzy szyli i taka 

akcja też się udała. W15 

Część respondentów zauważyła także pozytywne strony zmian wywołanych przez pandemię 

koronawirusa takich jak większe wykorzystanie narzędzi zdalnych, zapewnienie kontaktu 

dzieciom podczas zamknięcia szkół itp. 

W czasie pandemii, myślę że tutaj większość działań w związku z tym, że weszliśmy do projektu, 

to było tak zorganizowane poprzez spotkania online. To wbrew pozorom troszeczkę nam 

ułatwiło, bo jest też tak, że obszar na którym działamy to są też po kilkadziesiąt kilometrów jak 

jesteśmy oddaleni od siebie względem miejsca zamieszkania, więc w sumie to pokazało, że nie 

zawsze musimy do siebie jeździć, a możemy też po prostu ze sobą porozmawiać online. Także 

to troszeczkę wskazało nam takie narzędzia upraszczające pracę. Też to, że była ta pandemia, 

to też te pierwsze zajęcia które były realizowane z dziećmi, ten na przykład piknik taki plener 

artystyczny, który był w Osowcu Twierdzy, to te dzieci były takie bardziej zaangażowane i 

bardziej spragnione udziału w jakiś inicjatywach, z uwagi na to że nie miały ze sobą kontaktu 

w szkołach. Więc to tak wpłynęło, że była większa ekscytacja, większe zainteresowanie tym i 

też było takie zadowolenie, że fajna inicjatywa, że wręcz można coś takiego innego 

zorganizować, a nie tylko te „dmuchańce”. W13 
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Trochę nasze działania się ograniczyły do działalności zdalnej. Nie ograniczyliśmy ogólnie w 

ogóle kontaktów, bo to się nie da w tak małej społeczności, bo jednak czujemy się tutaj 

bezpiecznie, bezpieczniej niż w dużym mieście. Więc się spotykaliśmy w ograniczonym gronie 

w mniejszej liczbie osób i nawet bym powiedziała, że w tym okresie pandemii, u nas, wynikło 

więcej akcji takich społecznych i charytatywnych niż by to się zadziało poza pandemią. 

Jednoczyła nas też akcja pomocy dla takiego chłopczyka z SMA i te szycie maseczek, a później 

przez to jakieś kiermasze. Był taki ruch społeczny, w którym niekoniecznie się odbywało 

wszystko w jednej sali, ale każdy w domu coś robił, albo gdzieś w małych grupkach. Więc to 

nie był zły czas, ale też pokazał, że ludzie potrzebują wychodzić z domu, że zamknięcie kogoś 

w domu czy ogólnie, to nie wpływa dobrze. Znaczy, nasze seniorki to są z telefonami, no może 

nie z komputerami, ale facebook to śmiga! Mamy grupy na facebooku, Fajowe Krawcowe czy 

jakieś tam inne i np. dzisiaj rano, wrażenia z wczorajszego festynu to już od razu, cyk cyk cyk 

cyk cyk i to seniorki! Właśnie ONE maseczki zaczęły szyć, żeby też nie siedzieć w domu tylko się 

spotykać, więc to ODDOLNE inicjatywy też bardzo dużo wnoszą. I tak staramy się na bieżąco 

dostosowywać, bo jesteśmy w miarę tacy elastyczni, z tego wszystkiego...W5 
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OBSZAR WARTOŚCI  

 

Obszar wartości, jakimi kierują się organizacje i liderzy nie był obszarem prostym do 

określenia. Respondenci często potrzebowali chwili, aby się zastanowić, przypomnieć sobie. 

Dla części z nich obszar wartości nie jest obszarem, nad którym zastanawiają się na co dzień. 

Miało to odzwierciedlenie w ich odpowiedziach, używali określeń, „myślę”, „tak mi się 

wydaje”, „mamy je spisane” 

My mamy te wartości jakoś tam spisane oczywiście. Na pewno jest to taka solidarność, bo 

działamy z grupami zwykle tymi, które gdzieś są zostawiane na marginesie, albo nie 

zauważone.W2 

Myślę, że naszym celem, który był też na etapie tworzenia misji naszego stowarzyszenia, to był 

szeroko rozumiany rozwój lokalny i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest ten nasz cel. Czyli 

rozwój rozumiany, poprzez poprawę jakości życia też, to może górnolotnie brzmi, ale takiej 

jakości życia mieszkańców na naszym obszarze, ale też taki rozwój poprzez budowanie, 

tworzenie partnerstw lokalnych. Myślę, że też ważne jest, my się staramy sprawiedliwie, bo z 

uwagi na to, że jednak naszym celem jest wdrażanie strategii i wydatkowanie środków w dużej 

mierze, więc my się staramy żeby te środki, które mają wpływ później na naszych mieszkańców, 

były sprawiedliwie wydatkowane. Więc taką sprawiedliwość staramy się wprowadzić na 

naszym obszarze, która też nie zawsze jest prosta, bo czasami są silniejsi, słabsi, więc na pewno 

również to.W4 

To cały katalog takich obywatelskich wartości, tak mi się wydaje. Począwszy, od wartości w 

samej sobie jaką jest edukacja, ta która jest w nazwie. Ale również to są takie pojęcia/wartości 

jak: szacunek, tolerancja - słowo "otwarta" tutaj jakby też ma wskazywać tą wartość, bo 

chcemy być otwarci na innych ludzi na różne pomysły, więc otwartość, tolerancja to są te 

wartości -, demokracja, partycypacja. Czyli taki typowy katalog wartości dobrego obywatela. 

W6 

Część organizacji i liderów łączy wartości ściśle z celami organizacji: 

Mi się wydaje, że taka wartość lokalna, społeczna, integracja lokalnej społeczności. 

Wspólnota. Dużą rolę odgrywa w naszej fundacji dorobek kulturalny, materialny, 

niematerialny, duchowy, tego regionu, czyli naszej gminy, ale ogólnie Podlasia. Zależy nam też 

na edukacji, więc to też jest w co będziemy iść. I partnerstwo czy współpraca - nie chcemy 

narzucać pewnych działań, tylko chcemy żeby robić coś, pewne rzeczy, wspólnie W5 

Rozwój tożsamości lokalnej i jej podtrzymanie, czyli promocja regionu to że.. Pewna taka 

tożsamość lokalna to jest też poziom wartości W11 
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wartość to jest po prostu dbanie o przyrodę w otoczeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego 

W13 

Na pewno opieramy się o historię, więc kultywujemy tą historię, wspominamy, ciągle mamy ją 

na myśli, ciągle nasze działania są tą historią podyktowane, tą naszą lokalną. Na pewno 

dziedzictwo kulturowe jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie nasze projekty gdzieś zahaczają 

o to dziedzictwo, staramy się je pielęgnować i je kultywować i przekazywać dalej i zachęcać też 

młode pokolenia do tego, żeby coś na rzecz tego dziedzictwa chciały swoje działania 

ukierunkować.W15 

Inni respondenci wskazywali jakimi wartościami kierują się w codziennym działaniu: 

jedną z wartości jest przejrzystość w działaniu W12 

Ważna nam, żeby nasi odbiorcy nie byli sami, żeby im pomóc zrozumieć to otoczenie, gdzie oni 

znajdują się, i żeby pomóc im w integracji, w adaptacji, żeby im łatwiej było z problemem, żeby 

nie byli sami. Na to potrzebna akurat finansowanie, konkretne projekty, asystent cudzoziemca 

jest tutaj bardzo potrzebny, i kursy polskiego. To główne problemy, że to językowe bariery, bo 

oni nie mogą ani do lekarza pójść, ani do szkoły tak dziecko żeby odprowadzić tam, podpisać 

umowę czy jeszcze jakieś dokumenty, to główne takie problemy. Oni nie wiedzą co i gdzie, 

dlatego asystent jest potrzebny. W7 

Przede wszystkim, to co staramy się robić to przejrzystość. U nas nie ma problemu by co roku 

zrobić walne zebranie, przegłosować wszystko co trzeba, przekazać ludziom też kwestię, 

szczególnie członkom, kwestię skąd bierzemy, jak bierzemy pieniądze, na co wydajemy. Jakie 

jeszcze wartości... Dobro wspólne, bo działamy na rzecz dobra wspólnego, a wszyscy którzy 

działają w organizacjach pozarządowych raczej wiedzą, że trzeba do tego dokładać. 

Współpracujemy ze wszystkimi, którzy chcą z nami współpracować i jest nam gdzieś po drodze. 

Nie zamykamy się na nikogo, nikogo nie dyskryminujemy W14 

 

Część respondentów wskazywała wartości same w sobie i odnosiła je do działań organizacji: 

dla mnie nadrzędną wartością to jest wolność, ale taka szeroko rozumiana wolność, czyli 

wolność to prawo wyboru, dla mnie to jest wolność to prawo wyboru bo co z tego, że można 

powiedzieć ja jestem wolna bo już mam emeryturę i mam pieniądze, ale jak nie mam wyboru 

czyli nie mogę korzystać z takich warsztatów. Pokazywaliśmy tym ludziom, że ta wolność to 

nie musimy robić tego co ktoś karze koniecznie, ja nikogo nie nakłaniam do łamania prawa czy 

jak trzeba maseczki, to chodzimy w maseczkach, tak na przykład bo to teraz taki 

kontrowersyjny temat, ale główną taką wartością to jest wolność, szeroko pojęta wolność, 

nawet też mówimy w tych naszych zajęciach samorozwojowych, wspominamy często że to że 

przychodzicie, do seniorów szczególnie, to że przechodzicie na emeryturę nie oznacza że 

musicie być skazani na taką izolację, jaką oni sobie często wmówili ci seniorzy, bo macie wybór 
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możecie jeszcze założyć firmy, możecie pomagać społecznie i tak dalej, i naprawdę to otwiera 

ludziom oczy często, a inna wartością, dla nas też taką wartością wielką jest rodzina. Rodzina, 

i może się wydawać tutaj, rodzina, o co tutaj ma wspólnego ale właśnie jednym z naszych 

priorytetów w warsztatach to było to, że robiliśmy warsztaty dla kobiet raz, dlaczego dla 

kobiet? Bo mężczyźni bardzo mało uczestniczą i tak to wyszło, że dla kobiet, bo też był taki 

priorytet w niektórych projektach, że kobiety, były no jakby premiowana ta grupa, więc 

robiliśmy warsztaty gdzie mamy mogły przychodzić z dziećmi, bo, z mężami całe rodziny, 

dlatego że często jest tak, że ja nie mogę uczestniczyć bo muszę być z dzieckiem, to był trochę 

taki cykl, robiliśmy dla kobiet bardzo zajętych, czyli dla profesjonalistów, bo najczęściej to były 

takie urzędniczki, prawniczki, że siedzi w kancelarii i później to już ona musi tylko zajmować się 

dzieckiem, ja mówię to możesz u nas się zająć tym dzieckiem, i to nam nieźle nam to szło. W3 

Myślę, że działamy w oparciu o taką wartość jaką jest uczestnictwo, czyli jakby partycypacja, 

uczestnictwo w ogóle. Aktywność jest dla nas wartością, a to też jest taka nasza misja, więc to 

jest taka nasza wartość. Myślę, że równość, równy dostęp, równe szanse, wyrównywanie 

szans, na to staramy się zwracać uwagę jak pracujemy, żeby nikogo nie wykluczać, a raczej 

włączać jak najwięcej różnych grup, też tych które mają jakieś trudności z tym włączeniem. Dla 

nas wartością jest też demokracja, taka w sensie, że mniej wierzymy może w demokrację taką 

bezpośrednią, chodzi mi o głosowanie, taką większościową, a bardziej w demokrację 

partycypacyjną i dla nas to jest jakaś ciągle wartość. Mimo, że teraz dużo się mówi o tym, że 

demokracji trochę za mało jest, ale partycypacyjna to już tak jest trochę lepiej. To myślę, że te 

wartości. W pracy, tak ogólnie to można powiedzieć, co jest dla nas wartością: w naszej pracy 

między nami, taki rodzaj zaufania do siebie i takiej otwartości. W8 

- No to co dla nas ważne to to żebyśmy się wszystkie w tym co robimy dobrze czuły, jakieś takie 

uważności na siebie, empatii do siebie i do wszystkich istot, z którymi mamy kontakt.W9 

- Mamy trzy wartości wpisane do statutu i one mocno też pracują w naszych działaniach, to 

jest, chodzi nam o to żeby wszystkie nasze działania bez względu na to czy są one edukacyjne 

czy bardziej kulturalne czy bardziej społecznościowe, żeby realizować z zasadą zapobiegania 

dyskryminacji, równości szans i zrównoważonego rozwoju i to są takie rzeczy, które w różnych 

naszych działaniach mają odbicia. W10 
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OBSZAR PLANY, STRATEGIE 

 

Przez strategię rozwoju organizacji pozarządowej możemy rozumieć, w uproszczeniu, 

planowe, konsekwentne dążenie do osiągania założonych celów, poprzedzone 

samookreśleniem się i służące realizacji jej misji. Planowanie strategiczne pozwala na 

systematyczne dążenie do oczekiwanej sytuacji, stanu, ułatwia planowanie operacyjne i 

finansowe. Ułatwia realizację działań zgodnie z misją i celami organizacji a nie w odniesieniu 

do dostępnych źródeł finansowych.  

Część badanych organizacji posiada spisaną strategię i realizuje działania zgodnie z 

wytyczonymi priorytetami. Niestety organizacje posiadające strategię są w mniejszości. W 

badanej grupie (wywiady indywidualne jedynie 2 organizacje na 15 badanych) posiada spisaną 

strategię. 

- Tak. Głównie… może tak, od tego kto jest za to odpowiedzialny. Głównie za rozwój organizacji 

i realizację zamierzeń jest odpowiedzialny prezes i wiceprezes organizacji. Działania w tej 

chwili mamy docelowo zaplanowane na okres 5 lat. Tylko te działania też są na bieżąco 

zmieniane i dostosowywane do obecnie panującej sytuacji, bo dużo takich działań jest no 

powiązanych z rożnymi funduszami, ale ogólnie wiemy co chcemy zrobić i chcemy znaleźć na 

to fundusze. W11 

Lokalna Strategia Rozwoju, więc jak najbardziej mamy dokument, który w dużej mierze 

precyzuje nasze kierunki działań, też jest taką fajną wskazówką, bo pokazuje nam w którą 

stronę idziemy. Oczywiście tak jak wspomniałam, może być zmieniany, więc jest taki dokument 

i oczywiście w perspektywie kolejnych lat prawdopodobnie też będziemy się starali o możliwość 

bycia taką organizacją, która będzie realizowała podobne cele jak teraz. Więc będziemy się już 

powoli przymierzali do budowy kolejnego dokumentu, takiego strategicznego, czyli takiej 

naszej lokalnej strategii rozwoju na kolejne lata, która będzie określała te dalsze kierunki 

naszych działań. W4 

 

Część badanych organizacji dostrzega potrzebę posiadania strategii i dąży do tego aby ją 

opracować, uczestniczy w projektach nacelowanych na wzmocnienie potencjału 

instytucjonalnego organizacji, pozyskuje środki finansowe na rozwój w tym opracowanie 

strategii organizacji. 

- W tym roku pracujemy nad strategią naszej organizacji w ramach projektu Civic Europe, no 

i ta strategia powstaje. Planujemy wspólnie to, jakieś założenie, jak ta fundacja ma wyglądać 

za parę lat. Na razie to nie jest jeszcze dokończona precyzyjnie, ale mam nadzieję że jakaś taka 
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forma zostanie przyjęta, do której będziemy dążyć, ewentualnie będziemy jeszcze iść dalej, 

rozwijać to. 

- A do tej pory na jakiej podstawie planujecie swoje działania? 

- Robimy, można powiedzieć, taką diagnozę potrzeb społecznych, czyli mamy spotkania z 

władzami lokalnymi raz w roku, na których rozmawiamy o tym jakie planujemy działania, czy 

się nie pokrywają z innymi organizacjami, czy to z grupą odbiorców czy jest gotowa grupa z 

którą się działa czy dopiero rekrutację będziemy przeprowadzać. Uczestniczymy w 

spotkaniach, to się nazywa fundusz sołecki, raz w roku jest spotkanie na temat jak ten budżet 

ma być rozdysponowany czy coś tam, i też w takich spotkaniach uczestniczymy. Ewentualnie 

dyskutujemy na ten temat co my możemy zrobić, czy możemy pomóc, czy jest potrzeba czy nie 

ma potrzeby. Więc tam gdzie dotarliśmy na razie, to prowadzimy rozmowy, staramy się 

zdiagnozować to w czym możemy być pomocni i ewentualnie co możemy zrobić więcej, dzięki 

jakimś możliwościom dodatkowo. W5 

Długo nie mieliśmy. Długo trochę, nie powiem że działaliśmy w chaosie, ale łapaliśmy się 

różnych tematów. Zmobilizowaliśmy się w 2018 roku i przyznam, że zmobilizował nas do tego 

projekt. Dostaliśmy na wsparcie instytucjonalne, pierwszy i jak dla nas spory, grant, bo 

kilkadziesiąt tysięcy, a my wcześniej działaliśmy przy budżecie jakimś tysiąc, tysiąc pięćset 

złotych na rok i to z jakiś składek i drobnych darowizn. Myśleliśmy już o tym, że chcemy się 

rozwijać, więc musimy trochę popracować nad nami i naszą organizacją, i w ramach 

"Demokracji w działaniu" - tak się program nazywa - złożyliśmy wniosek w konkursie do 

Fundacji Batorego. Dostaliśmy wsparcie kilkadziesiąt tysięczne, w ramach którego m.in. 

zmieniliśmy i stronę i trochę sprzętu kupiliśmy, bo w ogóle nie mieliśmy żadnego wcześniej, ale 

też przeznaczyliśmy trochę środków na to, aby wypracować sobie jakieś cele. Nie spisaliśmy 

żadnej strategii, bo doszliśmy do wniosku, że strategia, może ktoś tam będzie do niej sięgał, 

ale wtedy wypracowaliśmy sobie tą misję. Popracowaliśmy nad wartościami, zmieniła się 

trochę struktura, znaczy zweryfikowaliśmy kto jest zaangażowany w członkostwo, a kto nie, 

wtedy zmieniliśmy też zarząd. Tak naprawdę powinnam mówić o strategii, czy mamy coś, czy 

jest coś czym się kierujemy, więc tak, mamy. W2 

uzależnione od projektów bieżących i też mówię o Centrum Ochrony Mokradeł takim 

działaniem interwencyjnym związanym z ochroną przyrody i wydaje mi się że takim ciekawym 

momentem jeżeli chodzi o zmiany właśnie, znaczy w ogóle taka moralizacja że należy się zająć 

strategią długofalową właśnie do momentu jakiegoś konfliktu wartości, to znaczy że jeżeli ta 

strategia i jednocześnie te wartości ludzi nie są dobrze określone to tak naprawdę zaczynają 

być działania gdzie mamy ograniczone oczywiście czas i możliwości, więc zaczynamy się 

zastanawiać które działania są priorytetowe i w tym momencie jakby trzeba by wrócić trochę 

do takiego właśnie zaplanowania długofalowego, w którą stronę chcemy iść, czy chcemy się 

zajmować murawami sucholubnymi czy chcemy się zajmować i wyłącznie mokradłami bo to 

bardzo dużo zmienia tak naprawdę, później się okazuje że jeżeli nie mamy tego dobrze, że jakby 

są osoby, że to wtedy zależy od osób i od tego kto chce się czym zajmować a nie do końca od 
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tej wizji więc następuje wtedy moment w którym należałoby powiedzieć okej, ale musimy to 

najpierw przegadać, przegadać nasze wartości a za tymi wartościami dopiero będzie szła 

strategia i jak ją ustalimy to dopiero wtedy będziemy mogli wybierać, które działania chcemy 

realizować. F2 

Organizacje wskazują także inne dokumenty takie jak statut, misja organizacji w oparciu o 

które realizują swoje działania: 

Pracujemy w oparciu o statut. Działania planujemy przeważnie z rocznym wyprzedzeniem, ale 

tez nie mamy strategii na dłuższy okres. Z założenia reagujemy na bieżące potrzeby. W1 

- Nie ma. Nie ma, to jakoś tak się odbywa, znaczy mamy kierunek, można powiedzieć misję, 

która, mówię o tym rozwoju, że właśnie alternatywne spędzanie czasu, nasze sytuacje 

personalne w fundacji doprowadziły do tego, że tak bardzo się zmieniają nawet kierunki bo w 

fundacji, zakładało, nas jest sześcioro fundatorów a potem na skutek różnych przejść 

życiowych, urodzenie dziecka, rozwody, rozstania albo wyjście za mąż, spowodowały, że 

zostało nas do pracy bardzo niewielu, i to wszystko spowodowało, że bardzo się zmieniają, 

właściwie się krystalizujemy po raz kolejny i trochę się zmieniają te kierunki, więc chyba 

przyznam, że nie mamy bo to nawet co ustalaliśmy… 

- Okej, jeżeli nie macie planu strategicznego to na jakiej podstawie planujecie swoje działania? 

- Planujemy swoje działania na… tak, spotykamy się na początku roku albo na koniec roku, 

czyli nie długo sobie już robimy takie burze mózgów, i myślimy co by warto było, co kto z 

członków fundacji, znaczy członków, fundacja nie ma członków, my to tak potocznie 

nazywamy, co widzicie, co trzeba i patrzymy jakie są możliwości, czyli szukamy możliwości 

projektowych albo co da się zrobić bez projektu.W3 

- Czy Twoja organizacja ma jakiś plan, strategię? 

- W formie spisanego dokumentu, nie ma takiego planu. Jest pewna wizja, do której dążymy, 

małymi kroczkami.- To jeśli jakby nie ma konkretnego takiego planu czy strategii, to na jakiej 

podstawie planujecie swoje działania? 

- Na podstawie, po pierwsze, pewnej wizji, którą mieliśmy jako zarząd tworząc organizację, 

czyli tu się nic nie zmieniło. I tutaj głównym celem jest cały czas promocja tej otwartej, jak 

sama nazwa wskazuje, edukacji. W6 

 

- Nie. Wszystko w głowie.- To na podstawie, czego planujecie swoje działania?- U nas 

wiadomo, że my wiemy dlaczego, dla kogo, co potrzebne jest, więc jakby ta strategia u mnie 

w głowie jest. Ale żeby tak napisana była, żeby napisać i iść po niej, to teraz nie. Na przykład, 

jak my stwarzali na początku tą fundację, to u nas było wszystko rozpisane, co, jak, a teraz 
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jakoś tak w głowie wiemy, co my potrzebujemy, co jeszcze nam potrzebne, do czego trzeba 

dotrzeć. W7 

 

- No na razie nie, właśnie nad tym my się skoncentrowałyśmy bardziej nad tym działaniu, co 

mamy zrobić teraz i że to jest jakieś takie w odpowiedzi do tego co było na ten moment ważne 

dla nas a jakoś tak długofalowo i długoterminowo nie myślałyśmy o tym ale jest to do 

rozważenia i do, jest to taki otwarty obszar nad którym na pewno warto pracować i się 

zastanowić. W9 

- Nie ma…- Ale mam mały plan zrobić plan, jest na to już przyznany pieniądz. - jeśli nie to na 

podstawie czego planujecie swoje działania?- No właśnie teraz mieliśmy powrót do 

Białegostoku offline po pandemii, i zależało nam na takim działaniu, które spotka różnych ludzi 

i będziemy mogli w trakcie tego usłyszeć czego potrzebują, skąd przychodzą, z jakimi 

potrzebami są, bo jakoś no, stosujemy różne badania na bieżąco albo po prostu jakieś ankiety 

typu taka prosta ankieta Doodle albo jakieś bardziej pogłębione badanie, albo właśnie 

działania, które są badaniami, które są jakimś odsłuchem, które są spotkaniami 

społecznościowymi, gdzie jakiś temat jest obgadywany, to jest trochę focus, ale nie nazywamy 

tego tak, że to też jest trochę bardziej rozciągnięte w czasie jako działanie, niż jako jedno 

spotkanie, ale staramy się słuchać tego co nam ludzie mówią, i też ewaluujemy na bieżąco i 

końcowo. W10 

Czyli podsumowując takiej formalnie spisanej strategii organizacji nie macie, a w związku z 

tym na podstawie czego planujecie swoje działania, rozumiem że to już dopowiedziałaś trochę, 

że na podstawie trochę dostępnych środków, czyli jak wiecie że będzie teraz norweg i w krótce 

ogłaszanych konkursów to rozumiem że też te dostępne środki generują działania. 

- Tak, tak, bo to jest tak że jak my się po prostu spotykamy z pozostałymi osobami czy to jest 

właśnie zarząd czy spotkanie takie prywatne no to po prostu zawsze omawiamy sobie po 

prostu co byśmy chcieli w ramach stowarzyszenia robić no i takie propozycje różne padają. 

Właśnie w Supraślu Monika mówi co by chciała zrobić tak albo też w Białymstoku nasza 

właśnie była przewodnicząca się trochę tak bardziej angażowała w akcje charytatywne, więc 

zbierała razem z innymi koleżankami środki na chore dziecko, robiła wystawy i tym podobne 

rzecz. My jakby mówimy sobie, czekamy na akceptację z zewnątrz żeby wszyscy jakby wiedzieli 

co się dzieje w niedługim czasie i działamy w ten sposób ale tez nie narzucamy innych 

aktywności na innych, jeżeli ktoś nie czuje w danym momencie ze chce coś zrobić albo że ma 

czas to nie ciśniemy jakoś specjalnie. W12 

 

- jeśli nie macie, to na podstawie czego planujecie swoje działania, jeśli nie plany i strategie są 

dla Was ważne w zarządzaniu, to co jest ważne? 
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- Ostatnio żeśmy mieli taką dyskusję, i z zarządem, i ustaliśmy nasz taki kierunek działania, że 

chcielibyśmy. Także na razie jest on taki słowny i też jest poruszany na walnym zgromadzeniu 

członków, co chcemy zorganizować. Natomiast jeśli będą jakieś też inicjatywy, bo to też w  

zależności od możliwości członków, czasowych, to na pewno po prostu poddamy to pod 

dyskusję. W13 

Spisanego nie, spisanego nie ma. Na walnych spotkaniach powstaje taki plan, na dany rok, 

czym szczególnie chcemy się zająć, albo co już wiemy że będziemy robić. Mieliśmy, że w tym 

roku stulecie Pułku, a za trzy lata mamy stulecie przybycia do Grajewa, więc już też myślimy o 

tym jak się do tego przygotować i co wymyślić, żeby w ramach tego stulecia przybycia do 

Grajewa, zorganizować. Więc jakby taki plan działania jest. Też przez to, że pozyskujemy środki 

zewnętrzne, czyli piszemy wnioski, to żeby napisać wniosek to trzeba wiedzieć mniej więcej, co 

się chce zrobić, z pewnym wyprzedzeniem. Z wyprzedzeniem musimy też wiedzieć, kiedy będzie 

święto Pułku czy inne obchody, w których bierzemy udział, jeżeli chcemy kompanie i orkiestry, 

kompanie honorową i Orkiestrę Wojska Polskiego. Bo tam, do lipca danego roku, trzeba złożyć 

zapotrzebowanie na cały przyszły rok, czyli już musimy wiedzieć, którego dnia to będzie. Więc 

planujemy, ale nie ma to takiej formy planu stricte spisanego, czy strategii spisanej. W14 

Strategii spisanej, przyjętej przez zarząd podczas walnego zgromadzenia, nie mamy. 

Pracujemy w oparciu o taki krótki plan roczny, dwuletnie maksymalnie, więc tutaj po prostu 

myślimy co moglibyśmy w danym roku. 

- Czasami jest tak, że się otwiera jakaś perspektywa finansowania i wtedy myślimy o tym, że 

możemy w tym kierunku. 

- Jak nasze marzenia wrzucić w tą, dopasować do danej perspektywy, do danego programu 

projektu. W 15 

Z pewnością umiejętność planowania strategicznego jest pilną potrzebą lokalnych organizacji 

pozarządowych. Posiadanie planu, strategii wielu organizacjom pozwoliłoby na lepsze, wyższej 

jakości działania, nie zaś działania uzależnione od dostępnych środków finansowych.  
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OBSZAR LUDZIE W ORGANIZACJACH 

 

POZYSKIWANIE NOWYCH  CZŁONKÓW, WOLONTARIUSZY 

 

Pozyskiwanie nowych członków, wolontariuszy to zagadnienie, nad którym część organizacji 

nie pochyla się często. Jak sami zaznaczają pozyskują nowe osoby niejako „przy okazji innych 

działań”, nie prowadzą naborów, nie ogłaszają się, nie promują. Wykorzystują okazje, łączą 

własne działania z działaniami innych instytucji takich jak np. szkoły, szkolne kluby 

wolontariatu.  

 

Często nowi członkowie to uczestnicy naszych projektów, spotkań, wyjazdów i wycieczek. 

Przykładem jest realizacja projektu „Sejneńska Akademia Lokalnych Liderów” w partnerstwie 

ze Stowarzyszeniem „Reaktywacja”. Dzięki udziałowi w tym projekcie do naszego 

Stowarzyszenia zapisało się kilka osób. W1 

Oh, jak się da. Wolontariusze to najczęściej jak pracujemy z organizacjami, to trochę 

organizacje we własnym zakresie. Mówimy: "Mamy takie ciekawe akcje, słuchajcie jak chcecie 

się włączyć. Wy znacie lepiej swoje otoczenie, kto tutaj do tego wolontariatu. Zorganizujcie, 

my przyjedziemy, zrobimy spotkanie, opowiemy o tym jakie są prawa i obowiązki 

wolontariusza. Wam opowiemy co zrobić, żeby to wszystko było tak formalnie dobrze zrobione. 

Potem możemy zrobić jakieś spotkanie integracyjne, bo trzeba też dbać o motywację 

wolontariuszy". Ale to nie jest tak, że to my jesteśmy takim głównym punktem kontaktowym, 

że wszyscy wolontariusze mają do nas dzwonić, ale ta sieć wolontariatu się rozwija dzięki 

naszym partnerom, a my wspieramy. I tak właściwie ten wolontariat się rozwija. Ktoś 

bezpośrednio do nas przychodzi, oczywiście też. Zaczęły się już też, na szczęście, telefony ze 

szkół, czy jakieś spotkanie można by było zrobić tak, żeby opowiedzieć o wolontariacie. Wiem, 

że nie zawsze dużo z tego wynika i czasem to jest "zdesperowany koordynator wolontariatu 

szkolnego", który to po prostu ma w obowiązkach i nie wie jak to ugryźć, więc dzwonią wtedy 

do nas, bo wiedzą, że my się zajmujemy wolontariatem, albo ktoś z innej szkoły powiedział, że 

"wiesz oni się zajmują". Ale zwykle jak spotkamy się z taką grupą, klasą, to okazuje się, że już 

ktoś tam ma jakieś doświadczenie w wolontariacie i można by było tylko zachęcić i wymyślić 

jakiś temat, który w danej szkole można zrobić. W2 

- Wiesz co, pozyskujemy, można powiedzieć, że nie pozyskujemy bo fundacja nigdy poza 

projektami nie zatrudniała nikogo wszystko robimy społecznie, czyli pracujemy. Nawet był 

taki epizod w naszej organizacji, kiedy prowadziliśmy działalność gospodarczą i prowadziliśmy 

bar Slow Food i też tam pracowaliśmy może nie zgodnie trochę z prawem le cały czas 
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społecznie ja z mężem czyli z członkiem zarządu, prowadziliśmy ten bar, mieliśmy tylko 

stażystów. Wolontariuszy łatwiej nam znaleźć bo oni się wyłaniają, tak jak wcześniej 

wspominałam, sami. Jak trafimy w pasję czyjąś to oni sami jakoś tam się zgłaszają a jak się nie 

zgłoszą to naprawdę takie nakłanianie przy naszej działalności, dlatego że ona jest troszeczkę 

inna, ona jest dyktowana do 300 mieszkańców i tutaj też jest trudność, może o tym będzie 

jeszcze później mowa że trudniej zdobyć też fundusze bo zasięg działania jest trochę mniejszy, 

ale przeważnie promowanie działania czy imprezy jakiejś daje nam tych wolontariuszy w ten 

sposób. Oni sami się klarują. W3 

Najczęściej są to osoby, które uczestniczyły w jakiś działaniach naszych i im się spodobało po 

prostu, albo są to osoby, z którymi pracujemy od dłuższego czasu. Często jest tak, że ktoś jest 

naszym tak jakby podopiecznym, czyli są to osoby z którymi pracujemy 4, 5 lat. W sumie zanim 

powstała Fundacja już jakieś cztery lata mieliśmy doświadczenia w pracy z młodzieżą, no i ta 

młodzież już jest u nas wolontariuszami, a często też takimi pracownikami na umowę zlecenie, 

bo czują się chyba z nami dobrze.W5 

Przede wszystkim, wielu naszych nowych członków napływa przez to, że uczestniczą w 

naszych działaniach, więc zobaczą, że fajnie i wtedy chcą do nas się przykleić, przyłączyć i 

działać. Naborów jako takich nie organizujemy jakiś happeningów, naborów, celowo, w celu 

zdobycia tych nowych członków. Natomiast każdy chyba widzi co robimy i jeśli mu odpowiada 

to do nas przychodzi, jeśli mu nie odpowiada to się nasze ścieżki rozchodzą. W15 

Jak nam potrzebna to pozyskujemy, a na razie nie jest potrzebna. Jak jest projekt to 

pozyskujemy. Po pierwsze, że to nasza stronka na facebooku, że już na przykład, jak byli jakieś 

projekty i wiedzą co my robią, to już piszą nam. Na przykład: "jak będziecie prowadzić 

warsztaty rękodzieła, ja jako wolontariusz bardzo mnie to ciekawi, wasza działalność i ja bym 

chciała". Ja już wiem, znam, że takie osoby są. I też na tych moich portalach społecznościowych, 

tam na facebooku, na moich dużych grupach, tam wszyscy migranci, mnie znają i jak coś mnie 

potrzebne, wolontariusz czy coś tam, to wtedy tam piszę. Czy do mnie już sami zgłaszają np. 

ta Szkoła Liderów, która jest. Zadzwoniła do mnie Pani i powiedziała, że z niepełnosprawnym 

imigrantem jak chce, i żeby my razem to pomogli dla nich zrobić, np. organizować piknik 

rodzinny dla niepełnosprawnych dzieci, migrantów narodowości z Ukrainy, co dla mnie nie ma 

różnicy. I żeby razem, już sami zgłaszają się. W7 

Inni stawiają na relacje koleżeńskie, korzystają z dostępnych zasobów kadrowych, wśród 

osób, które znają: 

Generalnie w Fundacji nie ma takiej potrzeby, żeby tak jak w przypadku stowarzyszenia, 

członków zdobywać. Do konkretnych działań, które realizujemy, potrzebni są ludzie i ale to 

najczęściej dzieje się spontanicznie, na zasadzie jakiś relacji koleżeńskich. Po prostu znam te 

środowisko i na podstawie tego, kto czym się zajmuje, takie współprace są nawiązywane. Nie 

ma potrzeby gdzieś kogoś poszukiwać, jakiś ogłoszeń dawać, po prostu to się dzieje wszystko 

na zasadzie takiej: relacje koleżeńskie przechodzą (czasami w ramach realizowanej jakieś 
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inicjatywy) w relacje współpracowników. Najczęściej tak to wygląda, czyli na drodze takiej 

nieformalnej, pozyskujemy partnerów do działania. Tak samo jest z wolontariuszami, to 

najczęściej są osoby znajome, z którymi się wcześniej współpracowało. W6 

- To różnie bywa, bo często jest tak że osoby zatrudnione są rekrutowane spośród takich osób, 

które wcześniej były na wolontariacie albo dołączyły do nas jako członkowie, członkinie, więc 

to jest taki nabór naturalny bez żadnego, nie że bez starania, ale po prostu tak ludzie 

przychodzą i jak im się podoba to jest im proponowana praca z wynagrodzeniem i to jest taki 

u nas naturalny proces, jeżeli są jakieś takie działania gdzie potrzebujemy eksperckiego 

wsparcia albo bardziej projektowo, to robimy po prostu rekrutację a też teraz zrobiliśmy 

ostatnio do projektu z ogrodem taką pararekrutację, po prostu napisaliśmy na Facebooku 

posta, że, że potrzebujemy ludzi w Białymstoku tak szczerze napisaliśmy o tej potrzebie, o 

której napisałem na początku, super ekstra odzew, dużo bardzo udostępnień i sporo zgłoszeń. 

Także no… w zależności chyba do czego to różne stosujemy metody.W10 

Nie prowadzimy oficjalnego naboru. Czasem Grupa Rekonstrukcyjna, ale to jest raczej na 

zasadzie tego, że z kimś tam współpracujemy, albo ktoś jest na wydarzeniach i się pyta: 

"chciałbym należeć, jak można wstąpić, albo wesprzeć?". Często osoby, które finansowo, 

pierwotnie, nas przez pewien czas wspierają, ich sponsorzy potem decydują, że oni też chcą 

zostać członkami Towarzystwa. W przypadku Grupy Rekonstrukcyjnej która jest częścią 

Towarzystwa, to jest często tak, że młodzi ludzie, którzy tam się interesują, albo gdzieś nas 

zobaczą, to przychodzą się pytają: "jak można wstąpić?". Natomiast nie jest to taki nabór: 

"przyjdź i wstąp do nas". Jest to jakby oddolne i naturalne, można powiedzieć. To co mamy 

wprowadzone też, to składki w formie darowizny. Składki w formie darowizny mają takie 

warunki, że w ciągu dwóch lat czy 24 miesięcy, musi nastąpić jakakolwiek wpłata na rzecz 

Towarzystwa. Nie określamy czy to jest 10zł, 50zł czy 1000zł. Weryfikujemy to po dwóch latach, 

jeżeli są tacy, którzy się tam nie pojawią, czy nie dają tego wkładu w formie pracy, bo to też 

jest ważne, jeżeli są ludzie, którzy się angażują i pracują, wtedy ten wkład finansowy nie jest 

tak istotny, to wtedy wysyłamy informację, że takie i takie mamy zapisy i prosimy o 

uregulowanie, jeżeli chce być dalej, a jeżeli nie, to prosimy o złożenie rezygnacji z członkostwa. 

Więc pewna rotacja, gdzieś tam następuje. Część osób w sposób naturalny odchodzi, bo to 

często jest tak, że do naszego Towarzystwa wstępują rodziny byłych żołnierzy, a to są starsi 

ludzie. Jeśli ktoś był oficerem przed wojną, czy żołnierzem przed wojną, to ten syn, no 

wnukowie to są młodsi, ale ten syn ma już swoje lata, więc czasem w sposób naturalny niestety 

odchodzą. I decydują, że chcą, bo to jest ważne, bo dostali od nas informację na temat służby 

wojskowej, na przykład tego dziadka, jakieś zdjęcie na którym on był, czasem się zdarzy, i czują 

taką potrzebę, że chcą tu raz do roku na te święto pułkowe przyjechać się spotkać, bo żołnierze 

już niestety nie żyją. Liczba członków oscyluje w granicach pięćdziesięciu i są to ludzie z całej 

Polski, więc ciężko też wymagać od kogoś, kto jest tam w Szczecinie czy gdzieś na Śląsku, żeby 

był bardzo aktywny w naszych działaniach takich bezpośrednich tutaj na miejscu. Grono ludzi 

jest tutaj stąd, czyli z Grajewa i okolic, Ełk i gdzieś tutaj te regiony. Natomiast ta liczba 
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członków oscyluje w granicach 50 i tak jest  mniej więcej na stałym poziomie. Parę osób rocznie 

dochodzi, parę odchodzi. W14 

Część organizacji myśli o tym, aby pozyskiwać nowe kadry w sposób bardziej zorganizowany: 

- Na razie nie, właściwie jesteśmy, chociaż myślałyśmy o tym z Magdą po ostatnim spotkaniu, 

że byłoby fajnie i wydaje mi się że gdyby rzeczywiście te działania na Facebooku były 

transparentne to może przyciągnęłyby też inne osoby, bo jest takich osób na pewno więcej w 

regionie, które działają w tym obszarze i to by było w ogóle super gdybyśmy się jakoś 

wzmacniali w tych działaniach i tak… sieciowali. W9 

O nowych członków, to tutaj na pewno musimy jakoś bardziej zintegrować, żeby 

przeprowadzić bardziej takie działania, które integrują tych członków, żeby bardziej 

poczuwali się w związku z tym, że jest to po prostu reaktywowana organizacja. Natomiast 

wolontariusze pojawiają się w taki sposób, że są to najczęściej znajomi, na przykład 

współpracownicy z Parku, którzy pomagają nam w tych aktywnościach, na przykład w 

ostatniej grze terenowej, byli jako animatorzy i nie byli tam służbowo, a byli w swoim czasie 

wolnym, więc byli wolontariuszami. Także są to osoby, z którymi zawodowo współpracuję, 

ponieważ ja zajmuję się też w pracy przydzielaniem, współpracuję z wolontariuszami i tak 

wyszło, że też te osoby się chciały zaangażować w działalność Towarzystwa, na razie może 

jednorazowo, ale obserwują nas na facebooku. Więc na pewno to też związane troszeczkę z 

pracą zawodową, że to są osoby, które poznaję tutaj w pracy, a one potem też się chcą 

zaangażować w działania Towarzystwa, ponieważ tutaj mamy podobne cele czy Park czy 

Towarzystwo. Także tak pozyskujemy tych wolontariuszy. Na razie jeszcze tak bezpośrednio, z 

takich nieznajomych osób, nikt się tak nie włączył, jak na razie tak żeby się do nas zgłosić, ale 

miejmy nadzieję, że się zgłosi, bo sporo wzrasta nam liczba polubień na facebook'u, osób które 

są też w ten interes Doliny Biebrzy jest ważny. Więc może, kto wie, może jeśli będą potrzebni 

do konkretnych zadań ci wolontariusze, to będziemy na pewno to ogłaszać na facebook'u. 

Myślę, że te najbliższe sianokosy w następnym roku, to trzeba będzie jakiś wolontariuszy 

poszukać, bo sami pewnie nie damy rady tego wszystkiego skosić. W13 

Część organizacji nie zawsze ma dobre doświadczenia w pozyskiwaniu nowych członków, nie 

wszyscy rozumieją zasady działania i specyfikę sektora: 

- Nowi członkowie sami się zgłaszają, generalnie też nie mamy jakiejś strategii 

przyjmowania takich osób, to jest też takie odpowiedzialne w sumie zadanie, nigdy nie 

myśleliśmy na przykład o tym żeby ogłaszać się, że niektóre organizacje na przykład tak robią 

że na stronach internetowych swoich maja takie zdania że jakby ktoś chciał ich wesprzeć ich 

czy właśnie w organizacji to zapraszają serdecznie w ich progi. My czegoś takiego jeszcze do 

tej pory nie robiliśmy i nie wiem czy zrobimy, ja bym się chyba bała na dzisiaj bo też mamy za 

sobą różne doświadczenia i w stowarzyszeniu, mamy i w tym momencie też, to jest taka 

sytuacja do rozwiązania bo razem ze mną do zarządu weszła koleżanka i to była nowa, to była 

jakby dziewczyna która dopiero doszła do stowarzyszenia, która po prostu po paru miesiącach 
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stwierdziła ze się totalnie nie nadaje. Że nie podoba jej się bycie w organizacji no i takich 

sytuacji chcielibyśmy na przyszłość uniknąć, więc teraz bardziej działamy na takiej zasadzie że 

z wolontariuszy, z osób które nam pomagały jeżeli widzimy, że ktoś się sprawdza i widzimy, że 

ci ludzie chcą z nam działać to po prostu ich wciągamy do stowarzyszenie czy też oni sami 

mówią ze cetnie by chcieli to jak najbardziej to robimy ale to są osoby które już jakiś czas z 

nami działają. W12 

Spośród badanych organizacji tylko jedna wskazała, że ma wewnętrzne dokumenty, 

procedury. Wynika to z tego, że działa głównie w oparciu o odpłatną pracę pracowników: 

Oczywiście mamy takie wewnętrzne nasze dokumenty czy regulaminy zatrudniania 

pracowników, które, jeżeli mówimy o pracownikach, które to regulują, ponieważ my 

rzeczywiście w dużej mierze bazujemy na etatowej pracy, znaczy mamy zatrudnione osoby, 

które otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę, dlatego, tak jak wspomniałam wcześniej, 

właściwie tych wolontariuszy nie mamy. Są to głównie pracownicy zatrudnieni. Nie ukrywam, 

że w dużej mierze bazujemy na stałym zespole, który już od wielu lat, właściwie od samego 

początku, jest takim trzonem. Oczywiście czasami zdarzają się takie drobne zmiany, ktoś 

odejdzie, ktoś do nas przyjdzie i wtedy ten wybór pracowników jest taki otwarty, bo to jest 

ogólnie dostępna informacja, że taki nabór jest ogłoszony, więc w sumie każda osoba może się 

do nas, jeżeli mamy nabór, zgłosić. Ale tak jak mówiłam, bazujemy głównie na tych swoich 

doświadczonych osobach, które właściwie od samego początku wdrażania strategii są z nami 

i to jest w dużej mierze zarówno zarząd, który też za bardzo się nie zmienia, który też decyduje 

o kierunkach naszej działalności, jak również rada. Trochę jak zaczęliśmy na początku, nasze 

funkcjonowanie, z jakimś składem, to ma takie wrażenie, że ten skład główny, cały czas się 

przewija przez tą naszą działalność i takich wewnętrznych zmian dużo nie ma. Ale te zmiany 

są tak regulowane przez nasze wewnętrzne przepisy. W4 

Organizacje pozyskują swoich członków, pracowników, współpracowników oraz 

wolontariuszy głównie w oparciu o osoby, które wcześniej były uczestnikami działań 

organizacji, wywodzą się z uczestników projektów, czasami wolontariuszy. Wydaje się, że 

czynnikiem decydującym o włączeniu się nowej osoby w działania organizacji jest znajomość 

działań organizacji oraz chęć działania w zespole.  

Organizacje praktycznie nie poszukują kadr w otwartych naborach, nie informują o zasadach 

włączenia do stowarzyszenia, nie informują o zasadach członkostwa, sporadycznie kierują 

zaproszenia w otwartym naborze.  
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MOTYWOWANIE I WSPIERANIE KADR ORGANIZACJI 

 

Podejście do wspierania i motywowania kadr w organizacji jest bardzo różne. Część organizacji 

nie dostrzega w ogóle potrzeby motywowania członków. Liderzy zakładają, że możliwość 

udziału w wydarzeniach i projektach realizowanych przez organizację są wystarczającym 

wsparciem dla członków, dzieje się tak zwłaszcza w organizacjach skupionych na wsparciu 

seniorów: 

Staram się organizować ciekawe spotkania, szkolenia, zapraszam do projektów, szczególnie 

w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami. W 2021 roku  współpracujemy ze 

Szpitalem  Wojewódzkim w Suwałkach, który  we współpracy ze Szpitalem w Alytusie dzięki 

wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg VA Litwa-

Polska 2014-2020 realizuje projekt „Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych”, w ramach 

którego zaplanowano m.in. działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców.  

Stowarzyszenie „Pasja” zostało zaproszone do współpracy w zakresie m.in. wsparcia 

organizacji spotkania informacyjnego w Sejnach na temat głównych chorób cywilizacyjnych, 

takich jak cukrzyca, otyłość, alergie, nowotwór jelita grubego. Rola naszej organizacji polega 

na promocji projektu, naborze uczestników z powiatu sejneńskiego, zapraszaniu uczestników 

na spotkania.Udział w różnych interesujących formach działalności stowarzyszenia jest 

motywujący do pracy.W1 

- Motywujemy się tym samorozwojem, bo jak chcemy go propagować wśród społeczeństwa 

to już wiadomo że sami już jesteśmy, że tak powiem, no motywujemy się w taki sposób że 

czytamy fajne książki, że oglądamy trochę inne filmy, czytamy biografie i tak dalej, i nawet 

robiliśmy też pogadanki na temat możliwości jak to że możesz, mieliśmy też pokazy filmów, 

spotkania z podróżnikami, czyli pokazywaliśmy ludzi, którzy mają pasję i coś robią, żeby nie 

siedzieć i po każdym takim spotkaniu każdy z nas był zmotywowany, więc jak to się mówi 

zacznij od siebie, takie chyba zapalnie iskierki, że coś innego, jesteśmy bardzo otwarci na inne 

działania i bardzo, bardzo, bardzo korzystamy z tego, żeby widzieć te działania u kogoś i tak 

wiesz, jeden po drugim mówimy zobacz, ona robi taką inną gimnastykę a może my spróbujemy, 

a może pójdziemy a może się czegoś nauczymy, też nasza dziewczyna jedna rozwinęła się 

bardzo, zostawiła korporacje i robi, sama powiedziała, że dużą bardzo dla niej inspiracją 

byliśmy my, że pokazaliśmy że jest inny świat i to nas motywuje to że są jakieś działania a nie 

ukrywam, że bardzo często ta motywacja spada. W3 

Część respondentów zwróciła uwagę, że motywująca jest dobra organizacja pracy oraz 

kompetentny koordynator: 

Nasi wolontariusze, mam nadzieję, bo staramy się też ich pytać o to, mają wsparcie od 

początku. Nie musi to być bezpośrednio we mnie, ale mamy przygotowaną grupę  liderów 

wolontariatu integracyjnego z różnych organizacji, więc jeśli pojawia się wolontariusz to 

zawsze ma koordynatora, blisko siebie. Bo my jesteśmy w Osmoli, ale jeżeli ktoś jest z 
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miejscowości gdzieś dalej to żeby miał kogoś blisko, czy w szkole czy w swojej organizacji. 

Przygotowujemy tych koordynatorów do tego, aby potrafili lepiej pracować, bo to zwykle są 

osoby zaangażowane, ale żeby potrafili lepiej współpracować z wolontariuszami. My z kolei 

wspieramy koordynatorów, w miarę możliwości jak mamy na to środki, a jak nie ma środków 

to innymi sposobami, też jesteśmy w stanie zorganizować powiedzmy ognisko. Chodzi o takie 

utrzymywanie motywacji, bo zarówno wolontariusze jak i koordynatorzy wolontariatu, jak się 

wszystko tak gdzieś rozchodzi, długo nie ma kontaktu, to spada ta motywacja do działań 

wolontaryjnych, więc to jest bardzo ważne. Trudno było w czasie epidemii, ale udało nam się 

chociażby z tymi paroma organizacjami, które robiły, działały w miarę możliwości. Faktycznie 

z nimi w dalszym ciągu, właściwie to bez przerwy. Ale są takie organizacje, które ze względów 

nawet takich uzasadnionych, np. jeżeli to byli seniorzy, którzy po prostu bali się, to nikt ich na 

siłę nie wyciągał: "słuchajcie spotykamy się w świetlicy i coś robimy". Ale wiem, że teraz będzie 

więcej pracy zarówno i z seniorami jak i z młodzieżą, bo z młodzieżą fizycznie nie było szansy, 

żeby się spotykać, bo nie chodziły do szkoły, nie mieli kontaktu bezpośrednio ze swoimi 

koordynatorami. Zdalna nauka, to nie chcieliśmy do tego dokładać jeszcze zdalnego 

wolontariatu. Jak jeszcze wpieramy? Szkoleniami i takimi działaniami integracyjnymi, to jest 

bardzo ważne. Oprócz tego Korpus Solidarności jest ważny, bo organizujemy już trzeci rok, 

konkurs na wolontariusza roku, teraz też i koordynatora, w wymiarze subregionalnym. 

Ponieważ współpracujemy z Korpusem to potem laureatów automatycznie kierujemy do 

konkursu regionalnego, więc to też jest motywacja. W2 

Właściwie, to wszystkie te działania wspierające to są też połączone z motywującymi. Przede 

wszystkim musi być koordynator. Ja tak mówię o sobie, że jestem taką trochę, matką 

przełożoną koordynatorów, czasem mam wrażenie, bo jak coś się dzieje to koordynatorzy 

bardziej do mnie dzwonią. Chociaż mamy grupę wolontariuszy, zwłaszcza w naszej gminie, 

powiecie, to mamy też takich z którymi bezpośrednio współpracujemy. To jest ważne żeby był 

ten kontakt i żeby był doceniony wolontariusz. W2 

Część liderów dostrzega potrzebę motywowania za pomocą instrumentów finansowych, 
elastycznych metod pracy, działań integracyjnych: 

 
My wspieramy, mam wrażenie, pracowników, po pierwsze, co też jest w dzisiejszych czasach 

ważne, staramy się wspierać w taki sposób finansowy, czyli staramy się po prostu dobrze 

wynagradzać naszych pracowników, bo wydaje mi się, że to też jest uczciwe, jeżeli ktoś 

uczciwie pracuje, to należy mu się stosowne wynagrodzenie, bo wtedy też ta chęć do pracy, nie 

ukrywajmy, jest większa. Oczywiście też staramy się wspierać naszych pracowników w takich 

różnych ich sytuacjach życiowych, bo też wiemy, że różnie bywa, więc jesteśmy też takim 

podmiotem, który jest elastyczny jeśli chodzi o zatrudnienie osób. Wprowadziliśmy pracę 

zdalną, która umożliwia pracę w domu, jeżeli są też takie sytuacje, że ktoś mam małe dziecko, 

dziecko mu się rozchoruje, to też jesteśmy pod tym kątem elastyczni, bo nam zależy na tym, 

żeby te osoby które są z nami, od nas nie uciekły, bo one mają doświadczenie, więc staramy 

się tak wychodzić naprzeciw ich potrzebom i myślę, że to są takie bardziej. Staramy się też tych 
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naszych pracowników chwalić, jeżeli wszystko się dobrze udaje. Albo się spotykamy czasami 

tak sobie, żeby tak się jeszcze bardziej zintegrować, bo jak jest zintegrowany zespół to mamy 

wrażenie, że też się lepiej pracuje, po pierwsze, fajnie się nam pracuje. Staramy się sobie 

wzajemnie pomagać, bo ja dostrzegam sama po swoim przykładzie, że jeżeli ktoś jest w trudnej 

sytuacji, to mu po prostu pomagamy, nie jest tak, że to jest tylko Twoje i nikt się w to nie 

wtrąca, tylko jeżeli coś jest, to po prostu wszystkie ręce na pokład i trochę wszyscy pracujemy 

razem w danym momencie, bo ktoś ma wolniej, ale wtedy wspieramy pozostałe osoby. Więc 

to chyba tego rodzaju wsparcie, czyli takie i finansowe i takie mentalne, właśnie takie 

docenienia, takiego pochwalenia, jakiś takich dodatkowych możliwości, że nie ma problemu 

jak ktoś się spóźni do pracy, trudno, znaczy że może ewentualnie odrobi sobie w innym czasie, 

albo zdąży to zrobić w godzinach pracy, wyjść, to dajemy mu takie prawo, bo wiem że bywa z 

tym różnie. Więc to chyba też jest ważne, mam takie wrażenie. W4 

Znaczy nie jest to żaden system (motywacyjny), może tak powiem. Nie mamy systemu 

motywacyjnego, bo dopiero od niedawna zatrudniamy na umowę o pracę, więc tak naprawdę 

nie mamy nawet systemów przemyślanych premiowych czy czegoś takiego. Można 

powiedzieć, że większość z nas to członkowie zarządu, jakby mamy jednego pracownika spoza 

zarządu, więc tak jak sami siebie to szczerze mówiąc tak nie czuję żebyśmy się adorowali, że 

bardziej to jest tu motywacja. Jedynie to, ja osobiście mam taką świadomość, żeby dziękować 

bardzo za pracę w zespole, doceniać się, mówić co dobrze wyszło i będzie takie życie szło. W8 

 

 

Część organizacji motywuje poprzez możliwość udziału kadr organizacji w szkoleniach: 

 

Na przykład wysyłamy młodzież na szkolenia "Równe szanse - młodzieżowi liderzy", już mamy 

dwie dziewczyny, które skończyły takie szkolenia. Wysyłamy też na szkolenia z wolontariatu. 

Jak widzimy, że jest możliwość jakiejś integracji między młodzieżą z różnych gmin czy nawet 

powiatów to ułatwiamy im podróż, czy transport, ewentualnie jakaś pomoc finansowa, żeby 

pojechać, czy na wyżywienie czy na nocleg, to zależy od bieżącej potrzeby często. Najwięcej 

inwestujemy właśnie w młodzież ostatnio. W sumie, rozwój pasji, zainteresowań, integracji, to 

też prowadzimy z osobami dorosłymi i w to inwestujemy, ale tak żeby kształcić bardziej czy 

inwestować, to właśnie jest grupa młodzieży np. liceum, studia, generalnie stąd, te wiejskie 

tereny. W5 

 

Każdy ma możliwość udziału w różnych szkoleniach, czy wydarzeniach, które go wzmacniają 

jako reprezentanta organizacji, i tyle. Czy coś opłacaliśmy do tej pory? Na przykład 

wydawaliśmy licencje takie dla pracowników, udziału w jakiejś formie. Zdarzało się też, że im 

troszeczkę pieniędzy, na ten rozwój przeznaczaliśmy swoje własne, bo tak to raczej każdy we 

własnym zakresie, bezpłatnie w ramach możliwości projektów różnych rozwija się. Ale zawsze 

jest zielone światło do tego. W8 
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- Staramy się organizować różne szkolenia i pozyskiwać na to środki, żeby podnosić 

kwalifikacje osób współpracujących z nami. W tym roku na przykład staraliśmy się o 

pozyskanie środków, żeby przeszkolić naszych wolontariuszy z języka migowego tak żeby z 

jedne strony oni nabyli nowych umiejętności, które mogą się im przydać w życiu, a z drugiej 

strony, żeby mogli lepiej wykonywać zadania, które organizujemy na rzecz stowarzyszenia. 

W11 

 

Większość badanych liderów nie wskazuje specjalnych narzędzi wspierających i motywujących 

kadry organizacji. Zwraca natomiast uwagę na specyfikę pracy/działalności w organizacjach, 

wskazuje dobrą atmosferę, dobre słowo, docenienie, własne działania i zaangażowanie 

liderów, dobre relacje w organizacji: 

Jakoś tak, nie ma szczególnie potrzeby. Jak się wychodzi i robimy jakieś warsztaty i uczestnicy 

są zadowoleni, piszą to w ankietach, to szczerze mówiąc, to się udziela też inicjatorom, 

zespołowi. Więc tutaj nie ma potrzeby, żeby stworzyć jakieś specjalne narzędzia do tego, żeby 

tą motywację podtrzymywać. Taka informacja zwrotna, pochwała czasem, czy świętowanie 

sukcesu sprzyja temu, żeby podtrzymać dobrą atmosferę w zespole. W6 

Wspieram dobrym słowem, czyli czasami jak ktoś zrobi dobrze swoją pracę to przekazuję 

informację zwrotną. Poprzez (choć nie zawsze wychodzi) sumienną pracę moją, żeby nie 

zrzucać swoich obowiązków na kogoś innego. Poprzez takie nieformalne kontakty, czyli w 

ramach jakiegoś działania spotykamy się, żeby na bieżąco rozmawiać o rzeczach które trzeba 

zrobić, wyjaśnić czasami jakieś trudne sprawy, które się pojawiają, czy nawet konflikty. Więc 

uważam, że atmosfera w zespole realizującym jakieś działanie, czy projekt, powinna być dobra 

i o to staram się dbać. Jeśli dochodzi to sytuacji trudnych, to staram się informację zwrotną 

przekazywać w sposób kulturalny, szanujący emocje drugiej strony. Takie rzeczy się zdarzały. 

W6 

Po pierwsze pokazuję, że jakby to wszystko jest przezroczyste, jawne, nie ma tam żadnych, 

że my nie Polacy, że coś tam; i co mogą od tego uzyskać, czy tam otrzymać na bonus, że 

doświadczenie będziecie mieć, że znajomości, że nowe jakieś będą otwarte okna na coś 

nowego. W7 

- Ja jak wspieram? Może motywuje trochę te działania swoim działaniem, o tak wspieram 

pracowników, no to bardzo luźna grupa, więc jakoś trudno tutaj… 

- Terminami. Jakby rozmową, właściwie jakoś tak swoją energią, jest coś do zrobienia to 

zróbmy to, chyba w taki sposób. W9 

- No wspieramy, w takim sensie, że o tym czym mówiłem, że troszczymy się o tą atmosferę 

jasności, przejrzystości, nie przekraczania granic i też jesteśmy w trakcie opracowywania 

konstytucji od jakiegoś czasu, takiego czegoś co będzie, jest bardziej rozszerzonym zbiorem 

zasad niż statu i też mniej sztywnym, ale też staramy się oferować szkolenia, jeżeli mamy 
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rozwój instytucjonalny w jakimś działaniu zaplanowany no to nasze instytucje widzimy jako 

ludzi, którzy nas, którzy współtworzą stowarzyszanie, jego zespół jego działania no i oferujemy 

jakieś wsparcie szkoleniowe też, więc to są chyba takie…. 

- Wydaje mi się, że nie. No bo przychodzi mi na przykład premia do głowy ale nie mamy takiej 

możliwości albo nie wiemy jak ją zorganizować. W10 

- My zawsze staramy się zadbać o to żeby Ci ludzie mieli u nas godne warunki. To jest taki 

główny trzon, nawet kwestia tego typu, jeżeli to jest wolontariat podczas imprez kulturalnych 

to u nas wolontariusze mają zapewnione i warunki BHP, warunki prawne, czyli kwestia 

podpisania umów o wolontariat. Posiadają ubezpieczenie, ale zapewniamy im tego typu rzeczy 

jak na przykład księgi w pracy. Tutaj żadna ustawa czy normy nas do tego nie obligują ale 

uważamy że to jest drobna rzecz, ale która jest też jakby formą podziękowania za tą pracę. 

Często przy wolontariacie przy współpracownicach nie trzeba nie wiadomo jakich pieniędzy by 

okazać to że im się dziękuje. W11 

- Opracowanego systemu motywacji to na pewno nie mamy, ale wydaje mi się chyba że w 

naszym stowarzyszeniu najważniejsze są relacje, to że właściwie wszyscy jesteśmy w relacjach 

przyjacielskich nie są o przypadkowo zapoznani ludzie tylko właśnie to są relacje koleżeńskie 

czy przyjacielskie naprawdę długotrwałe bo my się znamy w większości więcej niż 10 lat czy 15 

i takie chyba nas spotkania najbardziej mobilizują do działania i to ze się lubimy po prostu i ze 

lubimy spędzać ze sobą czas. W12 

Na pewno planując ten ich rozwój też wspieram, ale też i poprzez to, że staram się rozważyć 

to co oni też proponują, te propozycje, które tutaj były przy tworzeniu tego projektu to 

wypracowaliśmy wspólnie. Także myślę, że to jest też wspieranie tych inicjatyw, które oni 

proponują, bo także tutaj sposób organizacji tego całego projektu, który realizujemy z 

członkami, to jest tak skonstruowany, ta organizacja, że mamy koordynatorów lokalnych, 

którzy w swoim bezpośrednim otoczeniu mają możliwość nawiązania współpracy z ich 

najbliższą im instytucjami czy społecznością. Więc myślę, że to jest też takie wspieranie, żeby 

te osoby zaistniały w swoim otoczeniu i były takimi liderami, to myślę, że to takie duże 

wsparcie. Staram się też wspierać ich rozmową, chociaż może to nie zawsze wychodzi, bo tutaj 

dopiero się uczę tych wszystkich kompetencji, przez to że większość czasu pracuję sporo sama 

w terenie, więc takie kompetencje społeczne to na pewno. Ten udział w projekcie to pokazał 

mi, jak należy, jak powinno się, a wręcz nie powinno się rozmawiać z ludźmi. Nie jest to takie 

proste, tak żeby swoje emocje powstrzymać, a też wyrazić swoje zdanie. Także staram się ich 

wspierać jak czegoś nie wiedzą, ale jest też i tak, że jest to nowe działanie, bycie 

koordynatorem w projekcie społecznym dla mnie i nie zawsze wszystko wiedziałam. Mimo że 

nie zawsze wsparłam ich odpowiednio tak jakbym chciała, teraz może bym trochę inaczej 

zrobiła, ale człowiek też się uczy i nie popełnia błędów ten kto nic nie robi. W13 

Z tym mam największy problem. Towarzystwo skupia w większości osoby, które wiedzą czego 

chcą już, więc ta motywacja taka super nie jest potrzebna. Natomiast okres pandemii pokazał, 
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chociażby w przypadku Grupy Rekonstrukcyjnej, że jak nie było wyjazdów i takich spotkań na 

luzie, to trochę to tam osiadło. Ale ten rok już jest lepszy, już się zaczynają wyjazdy, już są plany 

na wrzesień, o ile nas nie zamkną, końcówka sierpnia. W przypadku Grupy Rekonstrukcyjnej, 

to takie wyjazdy wspólne są najlepszą atrakcją, miłe spędzenie czasu, czy wspólna wycieczka, 

czy coś tam, jest najbardziej motywujące. Ale też wzajemnie się gdzieś tam wspieramy, 

motywujemy. Ostatnio mieliśmy taką przykrą sytuację, że mama jednego z kolegi zmarła, więc 

byliśmy całą ekipą, no może nie całą, ci którzy mogli, jeżeli no grupa liczy 20 osób to 10 osób 

było na tym pogrzebie. To się wydaje, że to jest ważne, że jesteśmy gdzieś tam, i w tych 

radosnych chwilach. Dwie koleżanki ostatnio brały, i kolega, i koleżanka, w okresie ostatnich 

dwóch lat, a i jeszcze wcześniej, brali ślub, więc też jesteśmy wtedy ze szpalerem z szablami. 

Jest to zaskoczenie, znaczy dla nich z reguły nie jest zaskoczeniem, bo oni wiedzą, ale dla gości 

którzy wychodzą z kościoła, bo na mszę nie wchodzimy, tylko wychodzą z kościoła, a tu stoją! 

"A skąd oni się wzięli" powiedzą "a bo ja jestem członkiem Grupy Rekonstrukcyjnej" itd. To też 

jest takie miłe. Więc w tych miłych i mniej miłych sytuacjach się wspieramy. Nie motywujemy 

finansowo, w przypadku Grupy Rekonstrukcyjnej mamy przyjęte rozwiązanie, że to co 

zarabiamy idzie na te subkonto. Jeżeli decydujemy, że trzeba się spotkać po prostu na luzie przy 

tym grillu, to decydujemy, że mamy na to środki. Trzeba tylko dojechać na miejsce. To nie jest 

tak, że żeby wspólnie z kolegami zjeść grilla to trzeba się jeszcze dorzucić do tego, nie, po prostu 

finansujemy to z naszych środków. W14 

Tak, w zarządzie motywacja jest nieustannie potrzebna i to chyba tak działa, że jak już któraś 

opada z sił to następuje 'ale nie, bo ja się boję'. Iza na przykład: 'o nie pracuję' ale już znowu 

wysłała, że już są nowe projekty do napisania to może weźmy tam. Tak chyba.. Się 

motywujemy nawzajem. Robimy integracyjne imprezy, żeby się troszkę odstresować. Trochę 

tak się już przyzwyczaiłyśmy do tego, że coś się musi dziać, więc tak jak się nic nie dzieje to tak 

trochę dziwnie. W15 
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PODZIAŁ ZADAŃ  

 

Większość organizacji i liderów biorących udział w badaniu ma swoje procedury podziału 

zadań i odpowiedzialności w organizacji. Jednakże są także organizacje, które widzą swoje 

deficyty w kompetencjach poszczególnych członków i pracowników np. związane z pisaniem 

nowych projektów. Liderzy dostrzegają także, że część członków organizacji nie angażuje się 

w działania. Część liderów widzi, że zbyt dużo obowiązków spoczywa na ich barkach.  

Razem planujemy i dzielimy zadania pomiędzy siebie. Jestem jedyną osobą potrafiącą pisać 

projekty. Inne osoby uczą się od kilku lat… W1 

Jako zarząd nie, a że nasza praca polega na działaniu projektowym, czyli od projektu do 

projektu (działamy tak jak pewnie połowa organizacji pozarządowych w Polsce) to te zadania 

kształtują się w ramach konkretnych inicjatyw, które realizujemy - kto za co odpowiada. Sam 

zarząd takiego podziału zadań nie ma. A jak wygląda proces delegowania zadań? Planując 

jakieś działanie, po prostu siadamy z osobami które zamierzają realizować jakąś inicjatywę i 

dzielimy się tymi zadaniami na drodze dialogu - kto się lepiej w czym czuje. Więc tu nie ma 

jednej osoby, która wskazuje kto za co odpowiada. Raczej jest to na drodze  nieformalnego 

porozumienia, dialogu. Później to jest gdzieś zapisane we wniosku, a później docelowo, kiedy 

dofinansowanie organizacja dostaje, w umowach o pracę. W6 

My jesteśmy przede wszystkim małą organizacją, ale ja zawsze patrzę szerzej, że my to 

jesteśmy te kilkanaście osób, członków, a tak naprawdę kilkoro zaangażowanych. Mamy jakoś 

podzielone, ze względu na to, że jeżeli jedna osoba bardziej zajmuje się tematami 

informatycznymi, ktoś bardziej czuje promocję, albo kontakt z ludźmi, to dzielimy te zadania 

np. w projekcie. Ale dla mnie ważniejsze jest, ponieważ tworzymy sieć z innymi organizacjami, 

to żebyśmy nie musieli robić za nich. Czyli bardziej przyuczamy organizacje do tego, aby 

potrafili samodzielnie robić w swoim środowisku. Oczywiście nie według jakiegoś modelu, że u 

nas się sprawdza wspomniany wolontariat czy tematyka niepełnosprawności, że my to robimy 

tak, to wy też musicie tak. Nie, możecie zrobić inaczej, a jak macie jakiś ciekawy pomysł to 

możemy wspólnie napisać wniosek. Przykłady wniosków też są ważne, bo pracujemy z 

organizacjami które mają...Czyli to jest bariera, że nie macie stałej kadry? Tak, bo wtedy są 

podzielone obowiązki w jasny sposób. A tak to mamy projektowo zatrudnione osoby, więc 

właśnie te osoby, które bardziej do promocji to do promocji, a do informatyki do informatyki. 

Kierownikiem projektu zwykle jestem ja, bo mam największe doświadczenie, ale bardzo 

chętnie bym to scedowała na kogoś. Pewnie jakby było pytanie: "Jakie widzę wady mnie jako 

liderki?", to jest to, że tak jak większość liderów, próbuję za dużo rzeczy robić sama. Zdaję sobie 

sprawę, że jak trzeba kogoś przygotować, a ktoś boi się, to trzeba być takim opiekunem. 

Pewnie tutaj można by było już coś pozmieniać. Robimy teraz trzeci taki większy projekt, więc 

warto by było. Dla mnie, zwłaszcza, że działamy w tematyce wolontariatu, dla mnie kluczowi 

są ci koordynatorzy, obojętnie czy oni są nasi wewnętrzni, czy zewnętrzni, to są te osoby dla 
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których, staram się, żeby się usamodzielniali, a czy mi to wychodzi to nie wiem. Mam nadzieję, 

że tak, bo mikrocentra wolontariatu gdzieś się tworzą w różnych miejscach, i te osoby, które 

tam są, utożsamiają się z naszymi wartościami i wiedzą o co chodzi z Pełnoaktywnymi, więc 

jakoś to się chyba udaje. Ale zdaje sobie sprawę, że jest to dość chaotyczne nadal, bo małe 

organizacje tak działają. Duża organizacja, musi sobie już tą strukturę jasno określić, bo inaczej 

to by się rozleciała pewnie, ale u nas to jeszcze dużo jest na żywioł. W2 

- To jest tak, że ja jako Prezes/Prezeska robię całą administrację, wszystko rozliczam, 

wszystkich pilnuję terminów, czytam o projektach i rzucam hasło do swoich kolegów i właśnie 

członek zarządu, o którym wspominałam, ma bardzo szerokie horyzonty i fantazjuje, a ja 

jestem takim batem, ze tak powiem, tak w cudzysłowie, bo zaraz to nie formalnie ale to, i 

właśnie Ewa (członek zarządu) o której wspominałam oni mają szersze spojrzenie, czyli jest 

człowiek który pilnuje prawa i przepisów, że ale musi być sprawozdanie ale nie może być dzieło, 

a oni fantazjują i robią fajne rzeczy W3 

Tak, jest rozpisany zakres zadań, ale tak jak wspomniałam wcześniej, zdarzają się sytuacje, w 

których zakres zadań zakresem zadań, ale jest jakiś termin, który nas goni, albo jest jakaś 

ważna sytuacja, trochę nieprzewidywalna czasami, więc wtedy rzeczywiście tak trochę się 

wymieniamy, znaczy staramy się sobie nawzajem pomagać. Chociaż generalnie ten zakres 

zadań jest jakoś określony, on się sprawdza, ale też staramy się trochę wiedzieć co ktoś robi, 

żeby w razie sytuacji jakiś zdrowotnych, że kogoś nagle nie ma, to nie jest tak, że nam staje 

biuro i przestaje pracować jakiś element, tylko po prostu przychodzi ktoś z innego stanowiska 

i przejmuje przez okres dwóch, trzech tygodni te obowiązki. Więc zakres jest, ale elastyczny 

czasami. W4 

Pewien podział jest. Skarbnik zajmuje się finansami i jest to delegowane zadanie, dziewczyna 

ma to poogarniać, poopisywać, poukładać. Główny ciężar spada, jeżeli mówimy o takich 

sprawach bieżących działalności Towarzystwa, czyli pewnych uzgodnień, to spada na prezesa 

i wiceprezesa, i w chwili obecnej na starego prezesa, bo on cały czas jest aktywny, choć już nie 

jest prezesem, a jest tylko w komisji rewizyjnej. Grupa Rekonstrukcyjna to spada to na dowódcę 

grupy rekonstrukcyjnej, więc tutaj kwestia ustalenia, gdzie, jakim składem, co, za ile, to on 

decyduje. Oczywiście umowę podpisuje prezes, fakturę wystawia skarbnik. Natomiast jeżeli 

chodzi o Grupę Rekonstrukcyjną to się ogarniamy sami i ramach Grupy Rekonstrukcyjnej to jest 

na bieżąco zlecanie. Mamy sobie jakieś wewnętrzne forum, gdzie ustalamy kto może jechać i 

czym się wtedy będzie zajmował w przypadku danego wydarzenia. Nawet w przypadku grilla, 

też ustalamy kto się zajmie zapewnieniem tego co na grill włożyć, kto się zajmie węglem, a kto 

się zajmie transportem, więc tutaj jest na bieżąco delegowanie. Ale też zarząd, to te wszystkie 

KRS'owskie sprawozdania, to już należy do sekretarza, to tym się zajmuje pani sekretarz, 

społecznie oczywiście, ale po walnym zebraniu wszystkie dokumenty są przygotowane, 

wysłane, jak trzeba to poprawione bo to wiadomo jak to z KRS'ami jest. Ja czasem się śmieję, 

że prościej byłoby poprawić przez panią niż pisać, że "w rubryce 28, to jeżeli pani tam 

zaznaczyła to, to w rubryce 28 proszę postawić kreskę", bo to tak czasem wyglądają te pisma 
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z sądu, ale tak to wygląda. Jeżeli mówimy o działalności bieżącej, czyli kultywowaniu tego 

dziedzictwa, to spada głównie na moje barki, bo ja jestem z wykształcenia historykiem i to jest 

moja pasja. Więc na Wielki Test przygotowuje pytania ja, ale już na przykład obsługę taką 

techniczną tekstu, ktoś inny z członków. Ja też piszę wnioski i je później rozliczam, w sensie: 

piszę sprawozdania, bo finansowo to księgowa przygotowuje dokumenty, ale wiadomo, że 

część opisową trzeba też przygotować, więc tym zajmuję się ja. W14 

Czynniki, które biorą pod uwagę liderzy przy podziale zadań to doświadczenie i wiedza, ale 

także to, czy ktoś się po prostu sprawdza.  

Na pewno przy podziale zadań bierzemy pod uwagę doświadczenie i wiedzę osób, czy zespołu 

którym dysponujemy, więc to jest najważniejsze. I jakoś to do tej pory się sprawdza. Oczywiście 

czasami pewne rzeczy, na przykład w funkcjonowaniu biura, pojawiają się, jakieś trudności, ale 

to zazwyczaj sytuacja osoby, która u nas na przykład pełni funkcję dotyczącą.. nie wiem, jest 

księgową. Ale pozostałe stanowiska projektowe to tutaj ten podział obowiązków jest, ale też 

nie mamy takich większych trudności, jeżeli zaistnieje potrzeba, żeby jeżeli te zadania się w 

między czasie zmieniają, to po prostu przesuwamy te zadania. Więc staramy się dostosować 

do tego jak życie weryfikuje jakieś sytuacje. W4 

- Na chwilę obecną mamy zespół tak dobrany, że w większości zadań uzupełniamy się i 

pracownicy oprócz pracy na przykład etatowej, gdzie mają konkretny zakres obowiązków w 

miarę możliwości działają w ramach innych projektów, dodatkowe zlecenia zgodne z ich 

umiejętnościami i ich zainteresowaniami. A zadania są nadawane prosto, no księgowa i 

kadrowa dostaje swoją działkę, każdy jakby dostaje swoją, koordynator swoją… W11 

AB/IW: Ale też taki podział wynika z naszych predyspozycji zwyczajnych. Wiadomo, że ja nie 

policzę budżetu, wiadomo, że tego nie zrobię i wiadomo, że to zrobi Iza i Monika, czyli ten 

podział jest taki automatyczny, wynikający z naszych umiejętności i predyspozycji i nie mamy 

tego spisanego. Ale wiadomo, że Iza zawsze mówi z mediami, Monika policzy, ktoś tam jeszcze 

coś. Intuicyjnie. W15 

Jednakże delegowanie zadań w wielu przypadkach nie jest aspektem zarządzania, który jest 

mocną stroną uczestniczących w badaniu liderów. 

Jesteśmy w procesie teraz, w którym ja się staram nauczyć rozdawać zadania czy jakieś 

obowiązki komuś przydzielać, bo do tej pory ja zajmowałam się wszystkim. Ten rok jest 

przełomowy, można by powiedzieć, bo pewne rzeczy powierzyłam innym osobom. Czy 

księgowość czy zajęcie się organizacją półkolonii czy jakiś warsztatów, więc to jest cały czas 

proces, który trochę potrwa, bo to kwestia mojego charakteru niejako też. W5 

Powiem tak, że starałam się wcześniej komuś coś wydelegować, ale to nie były też osoby które 

były jakoś zaangażowane emocjonalnie bardziej w fundację, tylko gdzieś tam wchodziliśmy w 

partnerstwo albo w pomoc, współpracę z kimś. I na przykład takie delegowanie, czy 

odpuszczenie pewnej sfery projektu, kończyło się tym, że ja musiałam pewne rzeczy sama 



40 

 

nadrabiać. Jeszcze takie przekonanie, że ja to zrobię najlepiej, jeszcze bardziej się potwierdzało. 

Ale to kwestia tego żeby kogoś ewentualnie przeszkolić, wysłać na jakieś szkolenie czy kurs, 

czyli dać podstawę do tego, żeby on też się czuł w tym dobrze i to też nie jest łatwe. W5 

 

Część Organizacji korzysta z bardzo ograniczonych zasobów kadrowych liczących tak, jak w 

przypadku Fundacji z Białegostoku tylko dwie osoby: 

Tak, to jest bardzo ważne. Moim zdaniem, to powinno być konkretnie i każdy powinien znać 

co robi. Na początku trzeba dowiedzieć się o człowieku, czym się zajmuje, co on lubi, co on 

potrafi robić i co najbardziej u niego wychodzi dobrze. I już od tego, można podzielić. Wiadomo, 

że jeden człowiek nie może umieć, znać i robić wszystko, dlatego lepiej to podzielić, żeby u 

każdego było swoja działka, żeby on ją rządził, on ją znał i żeby nie było tam tak, że lider i 

jeszcze coś. No wiadomo jest człowiek, który jakby to wszystko organizuje, pomaga powiązać, 

ale też w każdej działki, to może być swój lider, który to umie, potrafi i jakby będzie znać. Na 

przykład, jak u nas teraz, na razie jest dwie osoby, które to prowadzi: ja i Kasia. Ja na przykład 

mam pomysły, to w projekty jakby merytoryczne, a Kasia już ze strony formalnej, dokumenty, 

zarządzanie, sprawy, dokumenty, papiery, to wszystko. To jakby u nas, z nią jest podzielone. 

Wiadomo, że projekty razem piszemy, ale jakby pomysły są moje, ja piszę, a potem ona na 

przykład coś dopisze. No i jakby robimy wszystko razem. Jak ja nic nie rozumiem w tych cyfrach, 

tej kalkulacji, to ja nie będę tego dotykać. Na przykład teraz my wiemy, że my potrzebujemy 

grafika, ktoś kto by robił grafikę, te plakaty, afisze, baner. Brakuje nam człowieka, i jakby był, 

to to u niego byłaby ta działka. Czy np. prowadzić porządnie Instagrama, facebooka, fundacji 

stronę, to potrzebują, no to ten człowiek by prowadził to porządnie. Wiadomo, że nas na 

wszystko nie może być czasu. Moim zdaniem to bardzo ważne jest tak podzielić. W7 

W ramach projektów, myślę że tak, że istnieje taki podział zadań. W miarę, od nas dla 

wszystkich, jakoś tam jest to w miarę jasne. Jest też jakiś, powiedzmy, otwarty podział zadań 

zarządczych, ale to jest to bardziej taki dogadywany na bieżąco. Chociaż wiadome że np. ja 

odpowiadam za finanse, księgowość itd., te sprawy muszę nadzorować i dokumenty, a Kasia 

odpowiada bardziej za facebooka, komunikację, na zewnątrz coś tam. I to jest takie utarte i to 

mniej więcej wiadomo, natomiast jest wiele rzeczy, trochę rzeczy, które są poza tym, które są 

kierowane przez inne. W8 

Część organizacji nie ma jasnego podziału zadań, co generuje problemy organizacyjne i 

komunikacyjne:  

- No właśnie to nie jest ustrukturyzowane, więc też jakby ma to swoje plusy i minusy, więc ten 

podział zadań jest taki jakby, trochę czasami nie wiem czy ja to ma zrobić czy kto to ma zrobić 

ale super że jesteśmy otwarci i po każdym spotkaniu jakoś to próbujemy to wspólnie ustalić, 

co jest do zrobienia, dobra, kto się czuje w czym nie wiem dobrze, mocniej, czuje się bardziej 

kompetentny to się tym bardziej może zająć i to jest fajne bo jedna się czuje lepiej w pisaniu 

tekstów i ona się zajmuje pisaniem tekstu, druga woli pójść i spotkać się z ludźmi i ona będzie 
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się spotykała, więc to bardziej na zasadzie kto jakie ma swoje mocne strony i wykorzystania 

tego w jakimś planowaniu działań i delegowaniu ich. W9 

- No mamy taką strukturę no myślę, że dosyć taką typową dla wielu organizacji pozarządowych 

czy tam społecznych, że jest taka trochę splątana struktura, w takim sensie, że jesteśmy, mamy 

ten zarząd i zespół no i tutaj zarząd jako delegujący zadania, ale mamy też projekty w ramach 

których ktoś jest koordynatorem a ktoś z zarządu jest zatrudniony no i jest wtedy zgoda na 

taką podwójność w sensie na taką, że proces delegowania zadań zależy od tego w jakieś 

aktualnie strukturze pracujemy i jakie są różne struktury. I to w jednych organizacjach działa 

w innych nie, bo ja w różnych też pracowałem też jako no osoba zatrudniona, więc działa to 

lepiej lub gorzej no ale generalnie jest tak że zarząd takim bieżącą przynajmniej akceptuje 

różne rzeczy a proponują osoby, które koordynują działania. W10 

W12AB/IW: Bo jeśli jeszcze chodzi o projekt, to tak tutaj każdy wie, że jeden jest instruktorem, 

drugi jest koordynatorem, ktoś jeszcze odpowiada za coś, za logistykę, za zakupy i wiadomo. 

Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne działanie organizacji, to już się troszeczkę nam 

rozmywa taki podział. 

Barierą, którą widzą respondenci przy zatrudnianiu i delegowaniu zadań są ograniczone środki 

finansowe: 

- Główna bariera, to jest bariera finansowa. Czyli chciałoby się mieć możliwość pozyskiwania 

jak najlepszych specjalistów, żeby realizowali poszczególne zadania, na chwilę obecną… W11 

Liderzy – zwłaszcza w organizacjach bazujących na wolontariacie, starają się nie zarzucić 

członków i wolontariuszy zbyt dużą ilością pracy, aby nie zniechęcić ich do działania: 

- Ale też to jest kwestia żeby nie zarzucić ich taką ilością pracy, żeby, bo to tak właśnie często 

jest z tymi społecznikami, ze jak się da jakby za dużo, bo dla mnie to jest super że ktoś już 

napisał ten projekt, że jakby dba o realizację, to na przykład to też w ogóle ciężko w takim 

małym zespole, takie rzeczy delegować, więc to już jest super, że ktoś się podjął napisania i 

delegowania, że robi zakupy, pilnuje tych faktur, jednak gdzieś z tą tabelą rozliczeń działa, więc 

też jakby wychodzę z założenia, że zarzucenie ich sprawozdaniami to, boje się żeby to nie 

spowodowało tego że im się po prostu przestanie chcieć działać bo to nie ukrywajmy że to są 

jednak takie społeczne zadania, to trzeb czuć. W15 
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RÓWNOŚĆ  

 

Temat równości i działań równościowych jest tematem  dla części organizacji mało istotnym i 

stosunkowo świeżym, liderzy nie widzą konieczności działań w sferze równości szans: 

Niczego nikomu nie narzucam. Chęci, dobra wola zarządu i członków są najważniejsze. Nie 

realizowaliśmy działań poświęconych konkretnie temu tematowi. W1 

U nas wszyscy na równi, u nas nie ma dyskryminacji, my wszyscy kolegi, koleżanki nie ma 

hierarchii jakiejś. My wszystkie na równi, z wolontariuszami, ze wszystkimi. W7 

Ciężko mówić, że realizujemy takie działania bezpośrednio, bo nie robimy. Ale teraz chociażby 

w przypadku prowadzenia COP'u, był audyt i przymierzamy się do tego, żeby on był dostępny 

dla osób z niepełnosprawnościami. W14 

- Nie, bo na ten moment też nie widzę takiej potrzeby, także nie czuje żeby któraś była 

dyskryminowana także. W9 

Cześć liderów dostrzega potrzebę działań równościowych zwłaszcza w obszarze równości 

szans płci oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: 

Są pewne wymogi proceduralne, które trzeba spełniać i mam nadzieję, że przy wsparciu 

bardziej doświadczonych osób, staramy się to spełniać. W ogóle zwracamy uwagę na to, żeby 

była równość szans osób ze względu na niepełnosprawność a także płeć. Zwracamy na to 

uwagę, jeżeli robimy jakieś działania i dostrzegamy, że przychodzą. Wiem, że w trzecim 

sektorze jest więcej kobiet niż mężczyzn, ale u nas zdarzają się szkolenia, na których jest więcej 

mężczyzn niż kobiet, i to wtedy jest takie ciekawe, że a jednak można. Ktoś z Fundacji Batorego 

będzie tego słuchał? Bo jeśli tak to serdecznie pozdrawiam, ale na przykład jest to 

niesamowite, że u nas akurat w projekcie norweskim jest opiekunem Fundacja Batorego i nie 

spotkałam żadnego mężczyzny u nich. Oni to sami dostrzegają, bo też kiedyś na webinarium o 

tym powiedzieli. W2 

- Ja myślę że nasze całe działania są takie równościowe, bo to co właśnie wspomniałam na 

przykładzie festynu na Jana. Dla nas równość to nie zależy od wyznania ani od orientacji, każdy 

może wziąć udział, w jaki sposób, tym że wszystkich przyjmujemy i bardzo chętnie, tak, no już 

nie mówiąc o tych formalnych że organizujemy tam gdzie można wózkiem dla 

niepełnosprawnych ale tutaj tak szerzej, że ci ludzie którzy mają trochę inne poglądy, Łomża 

jest bardzo małym miastem, gdzie jest nastawienie bardzo na wyznanie i mała tolerancja więc 

czasem nawet zbieramy społeczne cięgi za to, właśnie chociażby to co mówiłam z tym festynem 

Jana że to była pogańska impreza, tak za mocno nas to nie obchodziło, że były takie głosy ale 

było właśnie część osób które chciały brać udział w takich imprezach i tam nie było ani słowa 

o religii żadnej, i my to robimy pomimo, tak, i chętnie bardzo chętnie też podejmujemy takie 

tematy. W3 
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Ogólnie nastawiamy się na wyrównywanie szans młodzieżowych, czyli ten program "Równe 

szanse" i to ja po prostu kocham ten program. To jest rewelacja. Naprawdę młodzież czuje się 

w tym dobrze. To wymaga dużo pracy z mojej strony, ew. osób które prowadzą ten program, 

bo jednak on ma swoje wytyczne konkretne. To daje młodzieży naprawdę dużą szansę 

rozwojową i przykładem tego są dwie dziewczyny, które są już po szkoleniu liderów 

młodzieżowych i one były zachwycone. Ale żeby wyszkolić kolejnych dwóch liderów to ja będę 

musiała jeszcze trochę popracować, bo jednak mamy taką lukę paru lat, trzy, cztery lata, takie 

roczniki mamy, że nie dotarliśmy do nich, że tak powiem. Będziemy nad tym pracować jeszcze. 

Ogólnie zajmujemy się takim równym traktowaniem mniejszości narodowych czy religijnych, 

bo pochodzimy z mniejszości i zależy nam na tym, żeby wszyscy tutaj czuli się dobrze. I my jako 

mniejszość i ta większość polska? - nie wiem jak to nazwać, bo to w sumie wszyscy jesteśmy 

stąd tylko mamy inną kulturę inne wyznanie. W5 

Część respondentów zwraca uwagę na język równościowy, tak aby nie wykluczać osób i grup, 

nie pogłębiać nierówności, nie używać języka dyskryminującego: 

Słyszę też, że na język zwracasz uwagę, bo słyszę że mówisz językiem równościowym. 

Tak. A dzięki nam "osoby z niepełnosprawnościami" już fajnie się przyjęło, nawet w gminie 

Dziadkowice, inaczej nie mówią, inaczej nie wpisują, a jeszcze dwa lata temu absolutnie na to 

nie zwracano uwagi. Jak przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia, na spotkania, to zawsze pytamy 

czy są jakieś szczególne potrzeby i czy możemy jakoś pomóc i robimy to. Na przykład mieliśmy 

szkolenie i uczymy się języka migowego, choć pewnie nie ma tak dużo osób, w naszym 

otoczeniu na południu województwa, które są głuche, ale doszliśmy do wniosku, że jakieś są, 

a dlaczego ich nie ma wśród nas, bo nie potrafimy się z nimi skomunikować. I w momencie 

kiedy zaczęliśmy się uczyć, okazało się, że te osoby są. One w ogóle myślą, że my tak mówimy, 

a to jeszcze jest naprawdę takie migi na migi, ale zaczęły się pojawiać i one się bardzo cieszą, 

że ktoś w ogóle się zainteresował. Chcemy ten temat jeszcze pociągnąć edukacyjnie i mamy 

różne pomysły co zrobić, tylko zobaczymy jak nam na to czasu i środków starczy. Więc kilka 

osób będzie takich, które się będą, w trzecim sektorze na południu województwa podlaskiego, 

potrafiły skomunikować z osobą niesłyszącą na migi. Nawet w podstawowym zakresie, jest to 

już bardzo fajnie, że będzie. W2 

Staramy się językowo używać tych określeń ponad płciowych różnych, albo neutralnych albo 

odmianowych, także w języku staramy się żeby wybrzmiały te kwestie płci głównie. Czasami 

członkowie, czy jako organizacja, zabieramy jakieś stanowisko gdzieś publicznie dotyczące 

równości, czy dyskryminujące jakiś sprzeciw albo poparcie czegoś. A tak wewnątrz to mam 

poczucie, że nie ma u nas tego problemu, jakby nie musimy mieć dodatkowych jakiś rzeczy. 

Znaczy staramy się, żeby była taka... No w zarządzie teraz mamy pięć osób, więc mamy nie 

równość trochę, bo mamy 3 na 2, ale przez wiele lat mieliśmy 2 członków facetów i 2 

dziewczyny. No tak się złożyło, nie jest to jakieś typowe, ale na pewno nie zwracamy uwagi, że 

chcemy koniecznie zatrudniać kobietę albo faceta, bo dla mnie kompletnie to nie jest 

kryterium. Na razie mamy po równo, więc nie mamy żadnych tutaj, na styk. W8 
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Część organizacji zwraca uwagę, że równość szans jest zasadą horyzontalną stosowaną w 

funduszach strukturalnych i programach krajowych: 

Jak najbardziej staramy się takie elementy brać pod uwagę, między innymi też z tego względu, 

że sami realizujemy projekty obwarowane tymi zasadami. Obwarowane zasadami 

horyzontalnymi. 

Tak, więc staramy się brać to pod uwagę, staramy się też dostosowywać czy na przykład nasze 

materiały, czy stronę internetową, żeby ona była taka bardziej dostępna. Jak organizujemy 

spotkania to też staramy się, żeby oczywiście w miarę możliwości, bo jesteśmy na takim 

obszarze na jakim jesteśmy, więc też to nie zawsze jest proste, żeby dostosować na przykład 

lokalizację do potrzeb osób niepełnosprawnych, żeby mogły się tam dostać, na przykład żeby 

nie było schodów dużych. Na pewno kwestie wyznania czy płci, nie mają wpływu na to, że ktoś 

będzie naszym uczestnikiem w projekcie, albo nim nie będzie. Więc mam wrażenie, że przez to, 

że realizujemy też takie projekty obwarowane tymi zapisami, to tak naprawdę staramy się, 

chcąc nie chcąc, je realizować i w miarę możliwości staramy się to robić. W4 

Ale to też nie mamy takiej wiedzy, że tak powiem. Mnie kiedyś na studiach uczyli, że nie mówi 

się na osobę głuchą "osoba głucha" tylko osoba niedosłysząca, czy niesłysząca. A w tym 

momencie społeczność głucha mówi, że się je pisze przez duże G - Głusi, i oni wtedy czują się 

dobrze. Więc to jest kwestia nawet dziesięciu lat i zmieniły się nazwy, zmieniło się może to, że 

te osoby bardziej zaczęły wyrażać swoje potrzeby. Więc to nie jest takie łatwe w sumie. W5 

 

Większość organizacji stosuje zasady równościowe intuicyjnie. Nie wypracowały polityki, 

kodeksu zasad w tym obszarze. 

Nie mamy takiej polityki, też sformalizowanej. Wiem że wiele profesjonalnych organizacji coś 

takiego ma. Nie ma parytetów np. jeśli chodzi o uczestników projektu. Nie jest to 

sformalizowane, ale staramy się jeśli np. robimy jakieś, chociażby, warsztaty, czy projekty 

skierowane do młodzieży, żeby grupa była zróżnicowana, czyli byli chłopcy i dziewczyny. W 

wielu przedsięwzięciach bierzemy pod uwagę też pewną sytuację społeczną, rodzinną 

uczestników, więc staramy się też dawać szansę takim beneficjentom, którym te wsparcie jest 

wyjątkowo potrzebne. I pomimo tego, że nie mamy sformalizowanej polityki, w tym zakresie, 

to staramy się takie standardy ogólnie obowiązujące mieć na względzie. W6 

W tym projekcie, to staraliśmy się, żeby na przykład jak ktoś nie miał możliwości dojazdu to, 

żeby mógł przyjechać, żeby osoby o różnej sprawności mogły wziąć udział, bo mieliśmy też 

osobę, która była niepełnosprawna. Po prostu chcieliśmy, żeby nie było jakiś takich wykluczeń 

osób niepełnosprawnych, z tego względu na to zwracaliśmy uwagę. Co jeszcze tutaj takiego 

było brane pod uwagę? Na pewno nie wnikaliśmy w jakieś preferencje religijne, czy poglądy, 

tutaj to dla nas nie było coś co mogłoby wykluczać kogoś do udziału w projekcie i wręcz nie 

chcieliśmy żeby to tak wyglądało. Na pewno chcieliśmy, żeby tutaj te działania były 
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realizowane w mniejszych miejscowościach, żeby też zmniejszać, te może nie tak duże, 

wykluczenie, ale jednak osoby które żyją na wsi nie mają takiego częstego kontaktu z jakimiś 

inicjatywami artystycznymi, takimi nietypowymi, bo nie mówię tu o dożynkach czy jakiś dniach 

miasta wsi, ale jakiś takich innych. Więc myślę, że tutaj chcieliśmy, żeby trafić właśnie do tych 

mniejszych miejscowości. Na pewno w tych większych to byłoby więcej ludzi i też to 

wymagałoby na pewno większych środków, ale żeby to jednak takie było, że ten równy dostęp 

był tych osób, do ciekawych inicjatyw. Bo chociażby o ile, na przykład tutaj śpiewy są często 

organizowane dla osób z miast czy wiedzą o tym osoby z miasta takiego większego, to tutaj 

zorganizowaliśmy to w mniejszym mieście w Goniądzu i brały udział jeszcze osoby z małych 

sąsiednich miejscowości i dało to taką ciekawą inicjatywę, także to też było wyrównywanie 

takich nierówności związanych z miejscem zamieszkania i dostępnością oferty ciekawej. Także 

to też jest takie, żeby ten dostęp do tych ciekawych kulturalnych, ale także do edukacji, do 

zwracania uwagi na te problemy, żeby to wyrównywać, mieć taką właśnie edukacyjną pracę 

społeczną. Natomiast tak jak mówię, na pewno tutaj na wykluczenia to w mojej opinii to tutaj 

nie ma miejsca w naszej organizacji, żeby ktoś zwracał na te rzeczy takie dyskryminujące 

toczyły się. Na pewno są w zespole jakieś drobne konflikty, ale staram się, żeby 

dłuższoterminowych konfliktów nie było, żeby jak te emocje opadną, to żeby wrócić do 

rozmowy i dalej działać. Nikt nie jest idealny, więc tylko wtedy możemy coś zrobić jeśli działamy 

razem, jeśli mamy do siebie szacunek, nie jest to zawsze łatwe, bo tak jak mówię jest się tylko 

człowiekiem, ale trzeba się starać. W13 

Na pewno samo prowadzenie klubu seniora to jest taki przykład tego, że dostosowujemy te 

zajęcia, że nie wszystko planujemy, co byśmy zrobiły, tylko patrzymy na odbiorców. Dużą grupa 

naszego stowarzyszenia są amazonki, więc to też jest taka grupa, o którą się troszczymy i 

wiemy, że potrzebują turnusu rehabilitacyjnego, więc to takie raczej działania. W15 

- Nie, znaczy braliśmy udział w ubiegłym roku przy akurat to Dom Kultury w Hajnówce wszedł 

w taki projekt Hajnówka dostępna, u nas akurat wtedy się nikt nie zgłosił, trochę może nad 

tym ubolewam no ale sama nie miałabym jakby czasu żeby brać udział w tych spotkaniach bo 

tego byłoby po prostu dużo to pomagaliśmy hajnowskiemu Domu Kultury organizować pokazy 

filmowe z audiodeskrypcją, czyli dostępne dla osób.. ale przyznam szczerze, że sama właśnie 

oglądałam z tym systemem film do uszu sobie wkładałam żeby poczuć, bo też w ten sposób 

zachęcaliśmy ludzi, odbiorców z Hajnówki, że to jest pokaz do wszystkich kierowany, ale 

szczególni do osób które maja problem, czyli nie widzą obrazu i też do osób które chciałyby się 

poczuć w takie roli i powiem szczerze, że Ci niewidomi nie przyszli na ten pokaz ale ludzie którzy 

przyszli z chęcią skorzystali i to młodzież szczególnie, bo później mówili właśnie że fajnie było 

poczuć się chociaż na jakiś czas jak ta osoba z tymi problemami. To są w ogóle ciężkie tematy 

i tak jak w ogóle organizowaliśmy te tematy, to było na przykład kino plenerowe tak i w Domu 

Kultury ludzie Ci nie pomyśleli że Ci niewidomi po zmroku za bardzo nie wychodzą bo się czują 

bardzo nie pewnie za bardzo nie miał ich kto dowieźć, więc no takie.. W12 
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Część badanych organizacji stara się stworzyć formalne zasady przeciwdziałające 

dyskryminacji: 

- Tak, nie jest to dziwne pytanie, bo zdarza się że są organizacje, równościowe, w których dzieją 

się rzeczy nierównościowe, więc w tej powstającej konstytucji majmy procedurę zgłaszania 

nadużyć która też obejmuje przeciwdziałania dyskryminacji no i naruszenia związane z 

równością ale też mamy na o uważność, my sonie robimy na przykład sami dla naszego 

własnego zespołu różne szkolenia antydyskryminacyjne albo takie monitoringi czy wszystko 

gra, no natomiast, myślę że tutaj widzę trochę taką potrzebę i zastanawiam się jak to zrobić, 

wyprowadzenia tego z takiego zespołu ściśle ze sobą współpracującego bo w takim zespole też 

czasami ciężko się przyznać że ktoś fajny z którym blisko współpracuję jakieś rzeczy robi 

nadużywające, przekraczające, no także tak, myślę że sobie się też przyglądamy nawzajem, 

uczestniczymy w projektach innych organizacjach równościowych, jesteśmy w sieciach to też 

pomaga trochę się zobaczyć z zewnątrz i no jak się uczestniczy, samemu jak się jest członkiem, 

członkinią organizacji i uczestniczy się w działaniach innych organizacji to daje szanse na 

zobaczenie siebie też w jakimś świetle. W10 

- Mamy wdrożoną politykę równego traktowania i wynagradzania, także na tym samym 

stanowisku nie ważne czy to jest kobieta, mężczyzna, czy ktokolwiek inny zarabia tyle samo. U 

nas nie ma podziału, bi za taką samą pracę należy się takie samo wynagrodzenie. Oprócz tego, 

na chwilę obecną tego nie mamy, że mamy zatrudnione jakieś osoby z dysfunkcją ruchu czy 

wzroku albo słuchu ale w razie takich przypadków, staramy się mieć obiekty w pełni 

dostosowane do tego, żeby nawet takie osoby mogły z nami pracować i czuć się swobodnie. 

W11 
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OBSZAR OTOCZENIE 

 

ZMIANY, SZANSE, WYZWANIA 

 

Analizując otoczenie, organizacje widzą głównie swoje najbliższe otoczenie i czynniki, które 

bezpośrednio wpływają na ich działalność.  

Trudno mi to ocenić. Mamy lepsze drogi, zadbano o infrastrukturę turystyczną, ale w sprawach 

społecznych niewiele się zmieniło. Brak jest stałego wspierania, współpracy z organizacjami. 

Dylematy polityczne w relacjach Polska- Litwa zawsze odbijają się w kontaktach mieszkańców. 

Raz jest lepiej, raz gorzej. My bardziej reagujemy na potrzeby związane z organizacją wolnego 

czasu, rozwojem pasji, nie angażujemy się w działania polityczne, czy ekonomiczne. W1 

Ja mam wrażenie, że te zmiany są takie ogólnokrajowe, ale też widzę drobne zmiany dotyczące 

na przykład wyglądu miejscowości, więc to też. Ja nie mówię tylko o tym, że to jest zasługa 

naszego stowarzyszenia, bo absolutnie nie, ale po prostu środków europejskich, które też 

wpływają. Myślę, że jest też taka zmiana w otoczeniu, ale wynikająca z sytuacji społeczno-

gospodarczej w kraju, że też widać takie zmiany na przykład dotyczące ilości osób szukających 

pracy, czyli są to czynniki zewnętrzne, które też mają na to wpływ. W4 

Zmiana jest taka, że migrantów jest więcej i więcej, w Białymstoku to widać. Ja uważam, że 

coś w miasto dała, może mało, ale jakby staram się. Prowadzę tą grupę społecznościowe i 

zawsze ja mam roka na pukcie - jak u nas mówią, że widzę wydarzenia, na Miasto Białystok, 

na stronach, na facebookach i zawsze moje uczestnicy  wiedzą: co, gdzie, gdzie pójść, jak 

wydarzenia. Też zmiany jakie są państwowe, czy pandemia, czy coś, zawsze linki wysyłamy w 

grupie. Bo mówię, że POLZA jak jest projekt to jest finansowanie, które realizujemy, bo jak była 

te pomieszczenia no to wtedy my Klub Migrantów prowadzimy. Klub Migrantów teraz nie 

prowadzimy, bo nie mamy pomieszczenia, to też brak. Mieliśmy pomieszczenie, gdzie można 

prowadzić konsultacje chociaż na 20 osób, to nadal by działali, a tak to jakby działam po prostu 

jak lider, przez swoje grupy i informacje różne wrzucam. Bardzo pomagam w tym co u mnie 

pytają: a co, gdzie, kto notariusz czy prawnik potrzebny, czy krawcowa - wszystkie!, potrzebny 

lekarz, czy co, i ja po prostu po swoim kontaktom. Bardzo pomagam swoim kontaktem, że już 

kogoś znam tutaj, i wiedzą co i jak, już znam jak to funkcjonuje i to dlatego szerzej idzie w 

informację w taki sposób. W7 

Powstał fundusz sołecki i ten fundusz sołecki daje trochę poczucie demokracji. Że można 

przyjść, powiedzieć że my byśmy chcieli to, to i to, jakąś kwotę wynegocjować na działania. Na 

przykład w sołectwie Orla, bo nie byłam na spotkaniach sołeckich w tych wsiach wszystkich 

naokoło, bo to jakoś mnie nie interesowało. To na plus idzie. Wydaje mi się, że jest takie 
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poczucie, że chcemy coś zrobić. Wójt ma jakiś fundusz na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, i jest taka komunikacja: "na co wy potrzebujecie?", "ile potrzebujecie?", "my 

mamy tyle, i możemy podzielić tak tak tak i tak". To też jest dobre. Wcześniej czegoś takiego 

nie było. W5 

Zauważam bardzo dużą intensyfikację rolnictwa w otoczeniu swoim, jest tutaj taki trend, żeby 

jednak tą produkcję intensyfikować i to wpływa na krajobraz, że ubożeje nam ten krajobraz 

taki typowo wiejski, czyli obecność tych drzew. Fermy fotowoltaiczne powstają w taki sposób 

nieprzemyślany. Obserwuję to, obserwuję także zmianę użytkowania łąk pod produkcję 

roślinną kukurydzy, co też powoduje zmianę krajobrazową, utratę różnorodności, ponieważ 

produkcja roślinna kukurydzy to jest bardzo intensywna produkcja. Tracimy to, tracimy ten taki 

sielski wiejski krajobraz Podlasia. intensywna produkcja, na pewno pojawianie się też zmiany 

roślinności, gatunki inwazyjne też obserwuję coraz bardziej, zmiany klimatyczne są coraz 

bardziej widoczne, bo zimy są coraz bardziej cieplejsze. Zmiany społeczne to trudno mi 

powiedzieć, ponieważ nie mam aż takiego doświadczenia, żeby tak na zasadzie zmian i nie 

chcę jakiś swoich teorii wygłaszać, bo nie mam takich udokumentowanych. Widzę potrzebę 

zmiany takiej, żeby zadbać o ten poziom edukacji, świadomości co jest ważne w dłuższej 

perspektywie.W13 

Na pewno realizowana inicjatywa ostatnia: "Siła społeczności tkwi w różnorodności", 

skierowana m.in. do przedstawicieli środowiska cudzoziemców, którzy przyjechali do 

Białegostoku, wskazuje, że tutaj ta tkanka społeczna miasta się zmienia. Jest dosyć duży  

napływ obcokrajowców: ludzi z Białorusi, Ukrainy - tego wielu białostoczan pewnie nie 

zauważa, ja sam nie miałem aż takiej świadomości, że tak ten proces jest głęboki i tak szybko 

nabiera na sile na tempie. No i tutaj jest też wyzwanie, nie tylko dla władz miasta, ale także do 

organizacji pozarządowych, jak wyjść naprzeciw potrzebom tej grupy. Więc na pewno, ta 

struktura społeczna się zmienia. Co jeszcze? Na pewno generalnie, to jak zmienia się 

społeczeństwo polskie pod wpływem różnych konfliktów, które mają miejsce w kraju. Gdzieś 

to się przekładać może też troszeczkę na społeczności lokalne, czyli generalnie, jakaś taka 

nieufność się pojawia w społeczeństwie, anomia. Coraz mniej jakiś takich wartości, zasad, co 

raz mniej solidarności, także w społecznościach lokalnych, będzie się pojawiać. No widzę tu taki 

kryzys społeczny, głęboki, który tak naprawdę w każdej płaszczyźnie naszego życia jest 

widoczny. Podejście do przestrzegania prawa, podejście do innego człowieka, coraz większy 

brak tolerancji wobec osób odmiennych, różniących się od ogółu. Gdzieś to zauważam. W6 

Z szerokiego punktu widzenia to się zmienia, bo komunikacja z Warszawą nam się poprawia, 

a niedługo będzie w ogóle super. Przestrzeń się zmienia w mieście, to widać i to jest odpowiedź 

na to co ludzie chcą, czyli dużo terenów zielonych, one są już zagospodarowane. Pewnie zawsze 

się znajdą tacy, co powiedzą że można inaczej, można lepiej, "a to jeszcze jest nieskończone". 

Nasze działania to na pewno, że przestrzeń miejską zmieniamy, poprzez chociażby ten mural, 

wystawy plenerowe, które robimy, też przy okazji tego muralu będzie wystawa plenerowa 

właśnie dotycząca 9. Pułku Strzelców Konnych, więc jakby te otoczenie zmieniamy. Zmieniamy 
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też postrzeganie tego miasta, skąd się wywodzi. Nie ma wielkich zabytków, ale ludzie 

zaczynają dostrzegać, że są zabytki, że np. brama cmentarna, która niszczeje: "czemu ona 

niszczeje? może warto by to naprawić?", "a dlaczego ksiądz z tym nic nie robi?" itd itd. Więc 

ludzie zaczynają patrzeć na tą tkankę z przeszłości, która jeszcze jest, w sposób pozytywny. 

Dużym wyzwaniem które dostrzegają organizacje jest niewielkie zaangażowanie społeczne: 

Zaangażowanie społeczne bardzo spadło z powodu pandemii. Ludzie ograniczyli kontakt, 

bardzo mało osób zaszczepiło się. Widoczny jest marazm. My również w czasie pandemii jakby 

zawiśliśmy działania. W1 

Zaangażowania społecznego w regionie, czyli rozmawiamy o subregionie bielskim w takim 

razie, bo to jest taki nasz naturalny teren działania. Szanse... Ja myślę, że epidemia generalnie 

zmieniła myślenie wszystkich nas. I albo będzie to zmiana na lepsze, albo będzie niestety na 

gorsze. Bo na pierwszy moment, to była trochę podyktowana strachem, niechęć do robienia 

czegokolwiek, ale z drugiej strony właśnie pojawiło się, trochę takich grup nawet nie 

formalnych, nawet nie koniecznie organizacji, które coś zaczęły robić i chcą robić dalej. Więc 

to jest szansa. Ale jak wspomniałam już, część tej energii została zmarnowana, bo jak zaczęły 

coś robić, a nie było żadnego wsparcia, a wręcz przeciwnie, bo jeżeli coś się robi to wiadomo, 

że zawsze pojawi się ktoś kto skrytykuje i dopatrzy się, że być może ktoś ma w tym jakiś interes, 

najlepiej finansowy, to u części osób ciężko utrzymać tą energię do działania. Ale tu jest szansa. 

W2 

Myślę, że to co da się u nas odczuć trochę to taki postępujący lekki odwrót czy krok w tył jeśli 

chodzi o partycypację. Oczywiście dalej jest tak, że samorządy mają obowiązek konsultacji, 

mają obowiązek, prowadzą te budżety partycypacyjne i różne inne rzeczy. Bardziej też na 

poziomie rządu czy z góry, idzie takie czerwone światło, tak zatrzymało się trochę i nie ma już 

takiej siły napędowej, że tak trzeba to robić, robi się to, ale tak jakby ktoś pchnął i tak to się 

toczy, ale toczy się tak trochę powoli, więc to się trochę odczuwa, chociaż samorządy mają 

obowiązek, więc można wejść i konsultują. No na pewno zauważyliśmy co się stało z budżetem 

obywatelskim, że wprowadzono ustawowy obowiązek, co niektórym samorządom bardzo 

utrudniło rozwój tego narzędzia. Nawet w Białymstoku pierwszy raz po tej zmianie to było tak, 

że wojewoda cały czas odrzucał przyjęte zarządzenie, nie można było projektów zielonych 

robić, więc to taki krok w tył w tych budżetach nastąpił, ale to na poziomie całego kraju można 

powiedzieć i to możemy zaobserwować. My odczuwamy to politycznie, bo my jesteśmy 

kojarzeni z lewicą i zwłaszcza tutaj nasze grosie. W związku z tym na przykład, po zmianie 

władz, nasze kontakty czy z miastem czy z samorządem wojewódzkim, są trudne, a raczej ich 

nie ma, bo Prezydent ma swoje argumenty, a nasz Marszałek nie wiem jakie. Chyba dlatego 

właśnie że my jesteśmy kojarzeni z lewicą, na przykład nie zostałam członkiem rady przy 

marszałku dotyczącej przygotowania Programu Współpracy, po prostu mnie nie przyjęli i myślę 

że to z powodów wiadomych. Więc my mamy bardzo pod górkę. Dla mnie jest to polityczny 

czynnik, który nam utrudnia prowadzenie różnych rzeczy, bo nie możemy współpracować z 
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władzą lokalną tutaj. Współpracujemy natomiast z samorządami i tutaj pozytywnie, z wieloma 

z nich się współpracuje.W8 

Znaczy ekonomiczne... Myślę że też odczuwamy to, że nasz region, bo mamy teraz szerszy 

kontekst 17 partycypacji na terenie całego kraju, bo jesteśmy w akcji "Masz głos" i ja na 

przykład widzę, że na zachodzie Polski, czy na południu Polski, zwłaszcza Śląsk itd. tam jest 

naprawdę znacznie bardziej zarówno rozwinięte taka świadomość obywatelska mieszkańców, 

ale też władz lokalnych. Oni tam bardziej też przeznaczają pieniądze na partycypację i to 

bardzo widać. U nas tego nie ma, u nas w naszym regionie jeśli na przykład zlecane są 

konsultacje komuś na zewnątrz, to raczej to jest projekt jakiś, a dużo rzadziej to są rzeczy z 

własnej kieszeni, że samorząd za to płaci. My to odczuwamy i mamy porównanie, że to bardzo 

jest wyraźne i nie wiem czy mają na to wpływ ekonomia.. raczej myślę, że nie, bo nie sądzę 

żeby samorządy były strasznie dużo bogatsze gdzieś tam niż na zachodzie, raczej chyba kultura 

i no niestety pozostałości zaboru, czy czego nie wiem.. jakiegoś wyścigu? Ale to widać bardzo 

na Lubelszczyźnie, u nas to tak i aktywność jest niższa obywatelska, świadomość obywatelska 

i samorządy też nie chcą inwestować w te rzeczy. A kulturowo to co jeszcze? Ja nie umiem się 

wypowiedzieć w kwestii kulturowych zmian, na teraz na pewno tą zmianą, którą odczuwamy 

jest pandemia, jest to też jakiś rodzaj zmiany. A czy ona miała na nas jakiś wpływ w kwestii 

kulturowej? No trochę. Znaczy, my raczej pośrednio badamy kulturę, nie zajmujemy się 

rozwojem kultury, ale na przykład wiele aktywności zostało wstrzymanych. Znaczy to było już 

w tamtym roku, my z Podlaskim Instytutem Kultury robiliśmy przez wiele lat program "Bardzo 

Młoda Kultura" noi tamten rok, był na przykład taki wiesz, wszystko było wstrzymane i było 

ciężko realizować te inicjatywy. W8 

Zmiany polityczne 

właściwie jakieś pewne wydarzenia które nie są w pewnym nurcie dobrze widzianym 

politycznie tez nie maja racji bytu i są pomijane i nie mają w gole możliwości na realizację ze 

wsparciem jakimś finansowym także muszą sobie szukać jakichś nowych przestrzeni do 

działania, chociaż to jest też fajne z drugiej strony bo mam wrażenie że trochę takie podziemie 

się tworzy.W9 

- Główne takie zmiany to niestety zmiany polityczne, które są dostrzegane. A organizacja 

włączała się w działania profrekwencyjne nie grupując na rzecz konkretnych ugrupowań czy 

kandydatów, ogólnie to były działania głównie skupione na zwiększeniu frekwencji wyborczej, 

niestety nie do końca kandydaci są jakby z naszych ugrupowań i kwestie polityczne, mimo że 

staramy się od nich być z daleka mocno oddziałują na funkcjonowania inne organizacji, ale 

chodzi tutaj głównie o to że jakie zmiany prawne są ustalane, czy jak są rozdzielane środki 

finansowe. W11 
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OGRANICZENIA 

 

Organizacje biorące udział w badaniu wskazały szereg ograniczeń w swojej codziennej 

działalności. Do tych ograniczeń zależy zaliczyć: 

 te związane z mentalnością, postawami społecznymi poszczególnych osób i grup, 

skłonnością do krytyki 

 oraz ograniczenia związane z niedoborami środków finansowych, kwestii 

organizacyjnych w tym lokalu na działalność 

 

Obecnie działalność jest znacznie ograniczona przez pandemię. Brak środków w budżetach 

gmin i powiatów na wspieranie organizacji. Nawet w ramach art.19 nie ma jak pozyskać 

środków bo ich po prostu fizycznie nie ma. Duży wpływ, według mnie, ma też układ polityczny. 

Ze środków Urzędu marszałkowskiego korzystają tylko swoi. Ocena Komisji, w jednym z 

projektów ulokowała nas bardzo wysoko, po czym Zarząd zmienił pozycje i dofinansowanie do 

nas nie trafiło. W1 

Jakie są ograniczenia, to wszyscy wiemy. Sami doświadczyliśmy w 2016, 2017, że potrafiono 

nam zabrać lokal, bo się nie podobało, bo ktoś nam przypiął taką a nie inną łatkę. W2 

Nie ekonomiczne, tylko jak nie mieliśmy lokalu, miejsca do spotkań, to nie było spotkań. Ale 

to się nam udało przeskoczyć, bo właśnie potem, we wspomnianym projekcie Batorego 

dostaliśmy dofinansowanie na utrzymanie lokalu i nie musieliśmy oczekiwać, że ktoś nam 

łaskawie ten lokal użyczy. Sami sobie go wynajęliśmy. Teraz nie mamy lokalu i nie 

potrzebujemy, mamy siedzibę, ale nie mamy takiego lokalu jak centrum wolontariatu, bo 

doszliśmy do wniosku, że zwłaszcza jak był ten okres epidemii i spotkania w ogóle były nie 

możliwe, to utrzymywanie lokalu, było dla nas zbyt drogie. Staraliśmy się być w kontakcie ze 

sobą, dużo działań było w terenie i bardziej zależało nam na tym. Każda organizacja jakieś tam 

miejsce ma swoje, bądź nie swoje, może to jest świetlica, może to jest ośrodek kultury, ale 

gdzieś nas przygarną, jak chcemy zrobić spotkanie, w tym czy w innym miejscu. Więc w ten 

sposób, tak satelitarnie trochę, żeby nie uzależniać się od jednego samorządu, tylko 

współpracować. Jak tu się okaże, że robią jakieś problemy, to się spotkamy w gminie obok, a 

tej będzie głupio, że się nie udało. Więc tutaj ograniczenia nie tyle ekonomiczne, chociaż 

ekonomiczne to zawsze, bo pieniędzy na działania społeczne zawsze jest za mało, ale akurat 

my działaliśmy wtedy kiedy nie mieliśmy żadnych pieniędzy. W2 

- No tak, w naszym mieście to mentalność, czyli mentalność posłuszeństwa, jedna słuszna 

wiara, jedna słuszna religia no bo czyli mała tolerancja. Ja w ogóle pochodzę z Białegostoku 

spod gdzie tam byłam w szkole średnia i jak przyjechałam do tego miasta, które pokochałam 
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ale widzę do dzisiaj ogromne różnice w tolerancji, czyli to co tutaj się dzieje to odrzucenie 

społeczne bo jesteśmy na przykład, ktoś jest ateistą albo agnostykiem to to jest już wyrzutek 

społeczeństwa, to świr bo pilnuje zwierząt a nie ma. My to widzimy, bo nasze działania są 

trochę inne i druga taka to jest, no to działania w mieście systemowe, to troszeczkę, przez to 

że propagowane są te imprezy, które zgodne są z kierunkiem, ja się wcale może nie dziwię ale 

Ci ludzie to też obywatele, tak czyli, nie chciałabym tutaj zahaczać o żadną politykę, bo myślę 

że taka opcja czy taka to będzie miała swoje, ale myślę że jest to trochę, czyli te trudności są 

że niszowe działania są mniej dotowane i mniej aprobowane, więc ludzie boją się odrzucenia. 

W3 

Myślę, że zawsze chyba najtrudniej jest wyłuskać liderów lokalnych, bo to tak naprawdę to 

za nimi później pójdą inni, bo zawsze na samym początku jakieś organizacji jest jakiś konkretny 

człowiek, który wywoła taką chęć w innych, jakoś tak pociągnie ich za sobą i chyba to jest 

najtrudniejsze. Mam też takie wrażenie, że czasami też troszeczkę osób, przez to że jesteśmy 

takim obszarem typowo wiejskim, rolniczym jednak i z racji tego, że ta dostępność miejsc pracy 

czy nawet rozrywek różnego rodzaju, jest bardzo ograniczona, ona ma też wpływ na to, że 

takie osoby młode, które takimi liderami mogłyby być tylko uciekają. I to też od razu powoduje 

to, że ta przyszłość lokalna, może się nie rozwijać tak dobrze jakby mogła, gdyby tutaj więcej 

osób zostawało. Ale to jest taka niestety typowa specyfika obszarów typowo wiejskich, gdzie 

duże miasto jest stosunkowo daleko mimo wszystko. Bo to nie jest tak, że tu jest sypialnia 

dużego miasta, osoby te tutaj zazwyczaj uciekają, więc tutaj widzę zagrożenie dosyć duże i 

mam wrażenie, że ono jest od dość długiego czasu. Aczkolwiek czasami obserwujemy też takie 

sytuacje, że osoby młode, które gdzieś tam już były daleko w dużych miastach, w dużych 

korporacjach,  wracają. Tutaj nawet mamy przykład kolegi Dawida, który też z dużego miasta 

wrócił i wrócił tutaj i mam wrażenie, że też tak się dobrze spełnia i też coś fajnego robi. W4 

Myślę, że nas w dużej mierze ograniczają przepisy. Mimo, że z jednej strony one dały nam 

szanse na powstanie i na fajne funkcjonowanie, ale też są dużym zagrożeniem, takim który 

powoduje, że czasami my, czy nasze podmioty, które z nami współpracują, nasi wnioskodawcy, 

zniechęcają się do różnych rzeczy. I ja mam wrażenie osobiste, że to jest chyba jeden, z takich 

głównych czynników, który powoduje, że taka biurokracja, która niestety też u nas występuję, 

ale jest troszeczkę wynikająca z naszej specyfiki, powoduje takie zniechęcenie i mam takie 

poczucie wewnętrzne, że to jest największy nasz problem, na teraz. W4 

Było. Nie to że dużo, ale były takie słowa krytyki: a po co to, a kolejna, a wy to na wszystko 

macie pieniądze, a czemu wy poszliście po jakieś dodatkowe fundusze z gminy, czy coś tam. Bo 

tutaj jest może do tej pory przekonanie, że jak ktoś ma fundację, to ma nie wiadomo ile 

pieniędzy i za te pieniądze można wszystko sam sobie gdzieś tam organizować, że to wszystko 

tak łatwo, pięknie i cudownie przychodzi. A to jest kwestia taka, że w większości się na pewne 

rzeczy nawet dokłada, czy swój czas się poświęca prywatny. Może też takiej edukacji nie ma w 

tej sferze, czy pokazania, że to nie jest takie hop-siup i że na jakieś zajęcia, te pieniądze trzeba 

było wyskubać od sponsora, poprosić u wójta, napisać projekt. Projekt pisało się raz, drugi, 
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trzeci, może za czwartym razem dopiero poszedł. Też jest takie, że z tą Fundacją Eden(?) 

działamy i oni nawet sami proponują: "my Wam napiszemy projekt, rozliczymy ten projekt, 

tylko zróbcie te działania", i jest: NIE. I to jest taki problem, nie wiem co to za problem, że to 

trzeba zrobić coś więcej, czy to że coś nowego trzeba zrobić. Nie wiem, może to kwestia 

mentalności, czy czego, nie wiem. W5 

Jeszcze do końca nie jest to widoczne, ale wydaje mi się że ta epidemia koronawirusa, pewna 

taka izolacja domach, ograniczenia które były wprowadzane, dezinformacja, może 

powodować to, że ludzie będą coraz mniej chętnie angażować się w różne inicjatywy. Jedni z 

powodów obaw, że się zarażą, drudzy dlatego, że będzie im towarzyszyć jakaś doza nieufności, 

niechęci do podejmowania aktywności społecznej non-profit. Wydaje mi się, że to jest duże 

wyzwanie, jak działać na rzecz społeczności po epidemii, czy jeszcze w trakcie pandemii 

koronawirusa i tutaj widzę duże wyzwania z tym związane. Sam fa W6kt, że młodzi ludzie przez 

rok uczyli się zdalnie, byli gdzieś poza szkołą, poza środowiskiem, powoduje, że jest u nich coraz 

niższa motywacja, pojawiają się uzależnienia od różnych urządzeń mobilnych, od internetu, od 

komputera, pewna niechęć do działania, więc tutaj widzę duże wyzwanie. W6 

Z racji tego, że uważam, że jest wciąż za niska ta aktywność, to widzę szansę w tym, że jest 

pewna przestrzeń do zagospodarowania i są ludzie, którzy do tej pory nie angażowali się w 

różne działania, a może, jeśli oferta będzie dla nich jakaś ciekawa atrakcyjna, się w nie, włączą. 

Czyli generalnie, staram się tu być optymistą i pomimo tych wszystkich wyzwań i problemów, 

które są dziś widoczne wierzę, że mądra, ciekawa, bogata oferta może, nowe osoby, które 

nigdy się wcześniej nie angażowały, jakoś przyciągnąć do działania. W6 

kwestie polityczne to dla nas jest ograniczenie. Wiemy, że nie możemy być partnerem 

samorządu, bo on nie chce z nami współpracować, więc to taka duża bariera. Miedzy innymi 

PIK też przestał z nami współpracować, pewnie przez to już nie mamy tej współpracy, po 5 

latach powiedzieli 'nie', nie wiem nawet dlaczego tak do końca. Jakie jeszcze ograniczenia? 

Sama nie wiem czy to będzie, bo tu było wcześniej pytanie o wyzwanie, i finansowo jakoś tam 

sobie radzimy, mimo że nie możemy korzystać ze środków regionalnych, po unijne nie 

sięgaliśmy, choć może to by było bardziej takie możliwe żeby pozyskać, ale zawsze to jest dla 

nas jakieś wyzwanie, temu też sięgamy po środki unijne Erasmus'owe, bo przecież tam jest 

mniej polityki w tym wszystkim. I co jeszcze? Nie wiem, jakie jeszcze ograniczenia zewnętrzne 

mogą nas dotknąć. Nie wiem, nie spodziewamy się teraz jakiś jeszcze zmian w przepisach 

dotyczycących partycypacji, wręcz przeciwnie można by powiedzieć, że przepisy, mimo 

wszystko, jakoś, ustawy idą rozwojowo. Znaczy na przykład teraz rady seniorów uzyskują 

kolejne możliwości, czy rady młodzieżowe też się zmieniają, przepisy mają, mają mieć więcej 

kompetencji, więc to będzie bardziej jeszcze poszerzone kompetencje ruchów młodzieżowych i 

opisane bardziej szczegółowo. To jest to jakaś szansa, oczywiście zależy na jakim warunku 

staną. W8 

- To też jakby trudne, bo ten czas pandemii pozwolił, znaczy był ten moment ze się wszystko 

otworzyło i że ludzie zaczęli wychodzić, ale też mam wrażenie że dalej jest jakaś taka obawa i 
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że ta społeczność trochę nie wie jak ma, co ma robić jak ma robić, teraz wszystkie te wydarzenia 

co się dzieje na granicy i totalnie jakieś nie wiem, kosmos. Że ciężko się w tym wszystkim 

odnaleźć i jakoś tak budować, ja przynajmniej mam takie spostrzeżenia, że te osoby z którymi 

jakoś wcześniej udawało mi się nawiązywać współpracę i wspólnie coś działać, myśleliśmy o 

tym żeby zmieniać tą lokalną społeczność i to co dzieje się wokół to teraz wszyscy się jakoś 

wycofali i trochę jakby stracili energię do tego. To bardzo jakby moja osobista perspektywa 

do tego, to nie jest jakieś wyciąganie wniosków z tego co tutaj szerzej się dzieje. W9 

po polsku rozumiana rewitalizacja niestety często i wyrzucić brzydkich ludzi i położyć ładną 

kostkę no teraz to jeszcze na szczęście też posadzić drzewa albo nie wycinać ale jeszcze tego, 

tego aspektu społecznego, no i te polityczne zmiany, które mam wrażenie że trochę to jest tak 

że coś się buduje na rzecz otwartości i właśnie różnorodności społecznej w Białymstoku, potem 

przychodzi PIS i to wycina w pień i nie tyle, że trzeba zaczynać od nowa ale trzeba w ogóle 

zaczynać inaczej i na jakimś zupełnie innym polu niż można było działać wcześniej. Nie było 

różowo wcześniej też, ale jakoś przynajmniej nie przeszkadzali a teraz to już tak trzeba się 

mocno głowić jak to poukładać. No i na przykład trzeba się zastanawiać na ile udział w naszym 

ogródku osób o rożnych orientacjach i tożsamościach płciowych ma być ujawniony a na ile ma 

być zachowany dla siebie, no polaryzacja to na pewno, to, to widzimy i to jest takie właśnie że 

z jednej strony idą do przodu jakieś zmiany społeczne takie włączające mniejszości, włączające 

migrantów, mówiące o tym, że Białystok jest Naszym domem, Waszym domem, może być 

domem dla wszystkich co raz głośniej ale z drugiej strony co raz głośniej praca dla polaków, 

Białystok dla Polaków, no więc to też tego spięcia wzrostu.. W10 

- No myślę, że ta polaryzacja jest w pewnym sensie do tego takim jakimś polem, że można 

zagospodarować te emocje, można tak, i one w ogóle, zastanawiam się też na ile 

zaangażowanie on-line uważać za zaangażowanie społeczne, wydaje mi się że no, tutaj można 

się temu przyjrzeć jakoś bardziej życzliwie niż dotychczas, no jest w tym moim zdaniem 

potencjał, bo jest w tym energia, w tym, nawet w tym spięciu, tylko żeby tą energię 

przekierować bardziej na jednak rozmowę i danie ludziom takiej kompetencji akceptacji, że 

ktoś ma inaczej, ale z drugiej strony nie mylić tego z, jakby, akceptacją dla niesprawiedliwości 

i nierówności, że możesz mieć inaczej ale czy masz równe prawa i czy ja mam takie samo prawo 

powiedzieć myślę jak ty, i czy mam takie samo prawo korzystać z takich samych opcji różnych, 

nie wiem, zaangażowania, układania sobie życia jak inni to tutaj tego bym nie chciał wiedzieć. 

W10 

- Widzę dużo zmian, niestety na gorsze. Jest to związane z tym, że środki finansowe 

przeznaczone na organizacje pozarządowe, niestety są albo na takim samym albo na 

niższym poziomie niż były. W11 

- Przy działaniach ostatnich społecznych, to było związane ze zmianą ustawy i wyrokiem w 

sprawie aborcji czy innymi działaniami, zauważyłem bardzo duże ożywienie nowych grup 

społecznych, osób które do tej pory, być może coś robiły ale robiły to w cieniu, były ukryte, a 

teraz wyszły z tego cienia i coś robią. Także tu jest bardzo duży plus, że…W11 
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- Na pewno ograniczenia ekonomiczne. Czyli obecne wprowadzenie tak zwanego Nowego 

Ładu, mocno ograniczyło środki finansowe, wpływy ze środków do jednostek samorządu, tak 

naprawdę im ma mniej samorząd tym samorząd może mniej przekazać dla organizacji 

samorządowych na realizację różnych projektów, działań. Także tu jest na pewno mocne 

ograniczenie. Ograniczenie tutaj też może być związane z Nowym Ładem, bo tutaj nie wiadomo 

jeszcze jak to tutaj zostanie ukształtowane, wpływy z 1%. W11 

Wyzwania to są duże, bo po pierwsze ta społeczność obecnie, nie mówię że tylko tutaj, ale 

generalnie taka społeczność wiejska, to trzeba ich tak troszeczkę bardziej motywować do 

udziału, bo na przykład nie ma tak, że jak się wywiesi plakat to od razu wszyscy przyjdą. Więc 

trzeba do jakiegoś działania, do kształtowania takich wartości, które tak naprawdę są 

pozytywne i są ważne, a są nie dostrzegane, przez tą społeczność, ta droga nie jest taka prosta, 

musimy do nich do tych ludzi dotrzeć, musimy rozmawiać, odpowiednio rozmawiać, tak żeby 

zachęcić do udziału, zwrócić ich uwagę. Chociażby na przykład pająki to w wielu osobach pająki 

budzą lęk, więc trzeba tak je przedstawić, pokazać, oswoić z danym tematem stopniowo. 

Zmiana następuje stopniowo, to postrzeganie powinno być stopniowo, ale jeśli nic nie 

będziemy robić, to nie nastąpi żadna poprawa, żadna taka edukacja, takie postrzeganie 

swojego otoczenia. I to co wpływa tak naprawdę na nasze zdrowie, czyli czyste środowisko 

wpływa na nasze zdrowie, czyli na naszą największą wartość, którą często nie możemy kupić 

za pieniądze, więc ta dobra jakość życia to na to musimy tutaj zwrócić uwagę. Bo to globalnie 

nie jest podkreślane, że takie środowisko czyste, te wartości, nie są przekazywane globalnie, 

więc takie kształtowanie lokalne jest o wiele trudniejsze, jeśli powszechnie panuje taki nadal 

konsumpcjonizm, taka maksymalizacja zysku, nie patrzenia jak do tego zysku dochodzimy, to 

trudno jest to przekazać takiemu przeciętnemu obywatelowi, jeśli tego nie ma w przekazie 

odgórnym czy takim w kraju. Jeżeli o tym się nie mówi, że to jest ważne, że to jak żyjemy, że to 

jest dla nas najważniejsze, bo o co chodzi? Że osoba, która jest bogata, będzie ją stać na to, 

żeby pojechać w czyste środowisko, czyste miejsce, gdzie jest czysta woda, czyste powietrze, 

ale osoba która jest biedniejsza powinna bardziej dbać o to, bo to wpływa na jej jakość życia. 

Więc jeśli te wartości nie są podkreślane, to to wcale nie jest takie proste zadanie, żeby to 

przekazać tutaj lokalnie. Tu i teraz, mając do dyspozycji tylko swoje przekonania, możemy 

właśnie tylko wpływać na tą zmianę rozmawiając z ludźmi, pokazując, że można inaczej, 

ciesząc się z tego, że super mamy tutaj gdzie jesteśmy, że może nie stać nas na super 

samochód, ale naprawdę możemy dojechać szczęśliwie ciesząc się i po prostu żyć w zdrowym 

środowisku. W13 

nasze społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do aktywności. Jak się im coś przygotuje, to ja 

się jeszcze pofatyguję i pójdę, ale żeby bezpośrednio zaangażować się w jakieś działanie, to już 

nie koniecznie, ale staramy się to zmieniać i widzę tu szansę. Szczególnie pandemia pokazała 

to że ludzie jednak potrzebują kontaktu między sobą. Można powiedzieć, że super że w 

internecie dużo rzeczy jest, wszystko można znaleźć. Ale z punktu widzenia historyka, to że 

teraz są akta metrykalne, które można znaleźć, więc nie trzeba jeździć po archiwach, to jednak 

nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego. Właśnie w przypadku tego święta 
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Pułku, kiedy spotykały się rodziny, teraz żołnierze już nie żyją, ale rodziny tych żołnierzy i one 

opowiadają: "a w którym roku służył twój ojciec /dziadek?", "a mój opowiadał takie historie, a 

mój mi opowiadał taką historię", przywożą swoje pamiątki po tym dziadku, jakiś dyplom, jakieś 

zdjęcie i mają wspólny temat, a potem przechodzą do tematów współczesnych, tego co kto 

robi dzisiaj, a jak się życie ułożyło itd itd. Więc ludzie potrzebują kontaktu i staramy się im tą 

przestrzeń stwarzać. Tutaj widzę tą szansę. Ale ludzie też szukają: modne są te badanie 

genealogiczne, szukają z myślą że gdzieś tam jest zapis że dziadek służył, albo też czasem do 

nas piszą: "a może w waszym pułku służył? bo mam zdjęcie takie i wiem że był w kawalerii". 

My mamy o tyle dobrze, że mamy zachowane rozkazy z 15-lecia czy z 25, 38 rozkazy pułkowe, 

żeśmy je zindeksowali, i jak ktoś napisze to jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dana osoba była 

w pułku, a jak była to co robiła. Tu się zawsze śmieję, że najlepsi są tacy co byli wybitni albo 

podpadali, albo w jedną albo w drugą stronę przeginali, bo o takich średniakach to się nie 

pisało, że on przybył albo urlop dostał. A o tych wybitnych i wybitnych w drugą stroną, to się 

zawsze coś w rozkazach znalazło i to są czasem banalne rzeczy, np. że dostał przepustkę gdzieś 

tam i ostatnio było: "aaa to już wiem, bo to stamtąd właśnie moja babcia jest, a nikt nie 

wiedział dlaczego on stamtąd ma tą kobitę, a i to pewnie wtedy, na tej przepustce, to moja 

babcia została poczęta" <śmiech>. Więc są to takie historie miłe, sympatyczne. W14 

To właśnie jest forma tej aktywności, bo jak na warsztaty to bardzo chętnie, bo to jest też 

jakaś aktywność, ale już na przykład sprzątanie czy pielenie ogródka to już jest trochę inna 

aktywność i wtedy już jest trochę opór. Myślę, że nasze zaangażowanie w dzieci, to jest 

długofalowa strategia działania jednak, myślimy że jak one dorosną to mamy nadzieję, że tutaj 

zostaną. Ja jestem takim przykładem takiego działania, bo w moim dzieciństwie Towarzystwo 

Przyjaciół Lipska w Lipsku działało prężnie, dla mnie to zawsze było takie 'łał, to tacy fajni 

ludzie, tak dużo robią' i potem był taki okres stagnacji, potem ja dorosłam i nagle też tu jestem, 

o czym jakoś nie marzyłam, chyba, że tak będzie. To mam nadzieję, że tak będzie z moimi 

dziećmi, które teraz nas obserwują.  Wychowujemy sobie następców. Taką mamy nadzieję. 

W15 
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WSPÓŁPRACA  

 

Organizacje pozarządowe i ich liderzy bardzo cenią sobie współpracę zwłaszcza z innymi 

organizacjami, grupami nieformalnymi oraz społecznością lokalną, czyli swoim najbliższym 

otoczeniem. 

Z organizacjami, to właściwie cały czas opowiadałam o tym sieciowaniu, to najważniejsze, to 

jest ten temat, który najbardziej cieszy, że to się udaje. Żadnej formalnej struktury nie mamy, 

jeśli organizacje zdecydują, że chcą formalność to wtedy to założymy, jak nie, to możemy dalej 

działać tak jak działamy, na zasadzie grupy na facebooku, telefonów i spotkań przy okazji 

różnych projektów, albo i bez projektów, albo wspomnianego szkolenia migowego. Ostatnio 

mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie o tematach społecznych, bo nie było lekcji z języka 

migowego, ale pogadaliśmy o ważnych tematach, które są dla nas ważne, dla trzeciego 

sektora. Znowu uciekłam, widzisz, w dygresję.. W2 

- Tak, współpracujemy, byliśmy kilkakrotnie patronem w projektach w mikrodotacjach i bardzo 

dużo wtedy współpracowaliśmy z grupami nieformalnymi i to naprawdę było tak co roku ze 

dwie trzy organizacje, które korzystały z naszego wsparcia, z pomocy, dużej pomocy. Często 

wyłaniają się oni z naszych projektów, powstają te grupy, tak jak wspominałam o tym 

malarstwie, poza tym z innymi organizacjami no to chociażby nasz projekt Centrum 

Organizacji, to przychodzą tu ludzie jako uczestnicy projektu ale też współpracujemy właśnie z 

białostockim OWOPem i współpracujemy w tej kwestii, korzystamy bardzo z ich wsparcia, 

fachowych, eksperckich spotkań, z administracją współpracujemy ostatnio tylko w taki sposób 

że piszemy wnioski konkursowe do marszałka czy Prezydenta miasta. W3 

Organizacje, które działają w Orli, od jakiś dwóch, trzech lat, spotykamy się raz na jakiś czas, 

albo przy okazji gdy pojawi się jakaś możliwość złożenia pieniędzy na grant. To wtedy 

słuchawka i rozmawiamy: co można, kto może od siebie złożyć, kto może tamto. Nie ma też 

tak, że jedna organizacja składa na wszystko. Tylko na przykład: ktoś lepiej się czuje w pracy w 

tematach żydowskich, to ktoś tam składa, ktoś bardziej z dziećmi, ktoś bardziej z dorosłymi i 

jakoś tak między siebie dzielimy trochę, można tak powiedzieć. Chociaż nie zawsze to wychodzi. 

Czasami jakiś projekt nie pójdzie, bo ktoś coś tam zawalił, ale to już kwestia jest tego, że tak 

już czasami się dzieje. Mamy współpracę z GOK'iem, więc nie mamy problemu z wynajęciem 

pomieszczeń, czy świetlic. Czy remiz strażackich na salę, to też nie ma problemu. W5 

mamy takie współprace z różnymi podmiotami, partnerskie i one głównie dotyczą jakiś 

konkretnych projektów, czyli realizacja jakiś konkretnych działań i mamy takich stałych, którzy 

do nas co jakiś czas wracają. Zarówno w sferze badań jak i tak jak mówiłam PIK umów, czy 

Technotalent'ologiczne, wiemy, że to są ci nasi partnerzy, którzy co jakiś czas, czy w miarę 

regularnie, do nas wracają i podejmujemy jakieś wspólne rzeczy. Czyli to są właśnie instytucje 

publiczne, samorządy konkretne, które gdzieś tam do nas się zgłaszają i tutaj to jest bardziej 

w formule albo wolontariackiej, znaczy takiego naszego społecznego zaangażowania, albo 
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odpłatnej działalności statutowej po prostu. Więc w takim zakresie. Kiedyś podpisaliśmy też z 

uczelnią jakieś porozumienie konsorcyjne, w jakiś sposób można powiedzieć, że ono działa, bo 

na przykład my jesteśmy powiązani z uczelnią przez personalia.W8 

- To może tak po kolei. Inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Część projektów 

które realizujemy, realizujemy jako partnerzy, tutaj na chwile obecną z tego co wiem jesteśmy 

jedyną organizacją pozarządową która prowadzi projekty partnerskie w Suwałkach, z grupami 

nieformalnymi no to przykładowo ta współpraca w tej Różowej Skrzyneczce. Grupa 

nieformalna która się skrzyknęła, chciała to zrobić, przyszły osoby, dla nas to była dodatkowa 

zachęta, że to co robimy jest słuszne. Oprócz tego, w związku z prowadzeniem Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych współpracujemy z dużą ilością organizacji, nawet 

przez wsparcie tych organizacji sprzętowo. Przez te kilka lat jak działamy rozwijaliśmy się 

trochę pod kątem, wyposażenia, dużo organizacji takich rzeczy nie posiada a my nie widzimy 

przeciwwskazań, że można coś pożyczyć komuś żeby zrealizował jakieś działania. W11 

Współpracujemy, bo przede wszystkim z racji tego, że tych podmiotów, które np. kultywują 

tradycję 9. Pułku Strzelców Konnych trochę jest, bo jest hufiec ZHP, który jest imienia 9. Pułku 

Strzelców Konnych, są strzelcy, którzy nawiązują do tej tradycji, jest szkoła imienia 9. Pułku 

Strzelców Konnych, więc w sposób oczywisty współpracujemy. Współpracujemy z innymi 

organizacjami kawaleryjskimi albo kultywującymi tradycję pułków kawalerii, z Fundacją 

Kawalerii Polskiej, która tutaj powstała. Oczywiście współpracujemy z samorządem szczebla 

różnego, ale nie tylko z samorządem ale i organizacjami jak WKU i wojsko, bo jest batalion w 

Giżycku, który kultywuję tradycję 9. Pułku Strzelców Konnych i tutaj bardzo dobrze się nam 

współpracuje. Mamy też wymianę, uczestniczymy w swoich świętach, wspólne projekty. Z kim 

jeszcze współpracujemy? Ze wszystkimi innymi stowarzyszeniami, z którymi się da, że tak 

można powiedzieć. 

Partnerem organizacji jest także samorząd. Współpraca z administracją publiczną zazwyczaj 

układa się dobrze, jednakże liderzy zauważają pewne ograniczenia 

Z administracją staramy się, różnie bywa, bo są takie miejsca gdzie faktycznie jest otwartość. 

Tematyka niepełnosprawności, z która jesteśmy coraz bardziej kojarzeni, u jednych wzbudza 

strach, bo pojawiły się nowe wymogi, które samorządy muszą spełniać. Więc podchodzą do 

nas jak do kogoś kto przyjdzie i będzie kontrolował, co nie jest prawdą, bo my zwykle mówimy, 

że możemy pomóc, a nie skontrolować. Oczywiście, że doceniamy jak ktoś zwraca uwagę na 

kwestie dostępności, a jak ktoś nie zwraca, to my zwracamy tą uwagę i mówimy, ale nie zawsze 

jest to temat, który jest naturalny w działalności, mówiąc delikatnie, samorządu. Teraz jest on 

bardziej narzucony i większość samorządów potraktowała to jako kolejny obowiązek, nie 

bardzo czując, że w ten sposób realizuje swoje misje, swój cel, a samorządność jest dla ludzi, 

dla mieszkańców, a wśród nich są osoby z niepełnosprawnościami. Nie każdy ten temat lubi. 

Niektórzy być może chcą być z nami w kontakcie, bo myślą że im jakoś bardzo pomożemy, no 

pomagamy oczywiście, ale są też i takie samorządy, które są faktycznie otwarte, ale nie jest 

ich dużo. W2 
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- Z administracją publiczną współpraca układa się różnie. Są osoby w administracji publicznej, 

które są bardzo przychylne dla organizacji pozarządowych i są te mniej przychylne, które 

bardziej wychodzą z założenia, że organizacja ma po prostu coś robić, wykonać zadania 

administracji tak naprawdę ale najlepiej, żeby zrobiła to woluntarystycznie, gdzie my jesteśmy 

wielkim przeciwnikiem takiego podejścia, bo to że ktoś pracuje w organizacji pozarządowej, to 

nie znaczy że nie ma z tego tytułu czerpać korzyści finansowych, czyli po prostu wypłaty. Ale 

nie ukrywam, że współpraca na przykład z niektórymi jednostkami budżetowymi układa się 

bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie. Przykładne tutaj dla nas jest ministerstwo spraw 

zagranicznych, które bardzo mocno wspiera nas w różnych działaniach. W11 

Centrum Aktywności Lokalnej, bo dawali nam te pomieszczenia, my tam prowadzili to, teraz 

też będziemy tam prowadzić projekty. Kiedyś chcieli też z urzędem migrantów, który jest na ul. 

Mickiewicza, Urząd Spraw Cudzoziemców, chcieli tam porozdawać ulotki, ale nam nie 

pozwolili, no i chyba my tak zrozumieli, że to chyba będzie ciężko. Bo bardzo by my chcieli 

współpracować z urzędami, żeby informację dać, że jest taka organizacja. W7 

zapraszamy do współpracy, wtedy kiedy uważamy rzeczywiście że potrzebujemy współpracy, 

nie zapraszamy do sztucznej współpracy, co no, jakoś nie stosujemy zasady, że im więcej 

pomysłów tym lepiej, chociaż są takie momenty gdzie tworzymy forum, bo też projekty o 

różnorodności do tego są stworzone, ale generalnie tak, współpracujemy, staramy się też 

wspierać takie ruchy społeczne, które uważamy za wartościowe, między innymi klimat i ten 

cały wątek działania na rzecz opamiętania się na rzecz ludzkości, no a z administracją publiczną 

współpracujmy wtedy kiedy administracja chce współpracować z nami, my wyciągamy rękę 

często jest odrzucana, a jak jest odrzucana kilka razy z rzędu to jej po prostu na jakiś czas nie 

wyciągamy, a potem sprawdzamy czy coś się zmieniło, no a jak się okazało że się nie zmieniło 

to znowu.. nie kierujemy energii tam gdzie ona po prostu nie ma szans odpowiedzi energią. 

W10 

To tu przy okazji epidemii, to warto też powiedzieć, bo przecież jak się zaczęła epidemia, to nie 

wiadomo co będzie teraz, jak to jeszcze będzie oddziaływać długo. Ale przecież jak się zaczęła 

epidemia, to bardzo dużym ograniczeniem było to, że wiele osób nam się skarżyło, że 

samorządy się zamykają, przestają konsultować, odwołują budżety partycypacyjne, tłumacząc 

się też między innymi brakiem środków, bo pandemia kosztowała urzędy dużo i oni też musza 

się liczyć z niższymi podatkami itd. To w ostatnich badaniach wyszło, wyszły badania, już były 

robione od czasu pandemicznego, ile, to już nie pamiętam, nie powiem ci, ale ile samorządów 

nie zrobiło budżetu w tamtym roku na ten rok. To są duże liczby. Też kwestia w ogóle takiego 

zamknięcia się urzędów, nie konsultowania, to też jest takie ograniczenie i ryzyko, że to będzie 

krok wstecz. Wykorzystują niektórzy to tak bardzo, że unikają tworzenia, ale oczywiście, żeby 

tak tylko nie narzekać, to są też tacy, którzy idą z duchem czasu i wykorzystują nowe 

technologie, innowacje. Także ja poprowadziłam kilka procesów takich, w okresie pandemii, 

nawet u nas w regionie właśnie, i to się udało, to miało sens, miało ręce i nogi niekiedy. W8 
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Tutaj w ramach projektu, to była współpraca z gminami, z instytucją Biebrzański Park 

Narodowy, z ośrodkami kultury, i ta współpraca naprawdę była bardzo fajna, została nam 

udostępniona sala przez ośrodek kultury, wszystko w takiej przyjacielskiej atmosferze się 

wszystko odbywało. Burmistrz też przekazał cukierki dzieciom, burmistrz Goniądza. Pani z 

Ośrodka Kultury w Trzciannym też brała udział w wydarzeniu, także to też jest taka forma 

współpracy, że poświęcili swój wolny czas w niedzielę, żeby z nami się spotkać, żeby zobaczyć 

nasze działania, się przyjrzeć jak my to robimy. Ośrodek Kultury w Mońkach użyczył nam 

namiotu, nagłośnienia, Biebrzański Park pomógł nam poprzez oddelegowanie pracowników 

do pomocy, także naprawdę te instytucje. Natomiast jeśli chodzi o organizacje, to z 

organizacjami jeszcze nie współpracowaliśmy, natomiast na pewno poprzez udział w tych 

szkoleniach, poprzez to że poznaliśmy organizacje inne, to myślę, że sprawa jest otwarta i 

będziemy się starali współpracować z organizacjami, bo już jakieś wstępne deklaracje były, 

organizacje były zainteresowane, te inne, naszą działalnością i naszą ofertą, że takie 

prowadzimy zajęcia edukacyjne ciekawe. W13 

Ja oczekiwałbym wsparcia chociażby ze strony władz w zakresie oceny merytorycznej moich 

podopiecznych, czyli wychowanków, zawodników, którzy osiągają sukcesy co najmniej na 

szczeblu kraju. A takich trzeba doceniać i zawsze powinno się widzieć, zwłaszcza władze miasta 

powinny widzieć. Nie może być taką dewizą władz miasta, a także jakichkolwiek innych 

organizacji czy pozarządowych czy podlegających urzędowi miasta, czy burmistrzowi czy 

nawet ministrowi żeby nie doceniać tych ludzi którzy są na dole którzy pracują po to żeby 

właściwie reprezentować nasze barwy czy to klubu czy miasta, bo klub jest częścią miasta bo 

jak jedziemy na zawody i mówimy, że to jest taki klub z Hajnówki, to wiadomo, że 

reprezentujemy również Hajnówkę. I cieszyłbym się bardzo gdyby władze miasta, przede 

wszystkim władze miasta od czasu do czasu widząc osiągnięcia moich zawodników 

powiedzieli: „no good fajny ten chłopak jest”. F3 

Część organizacji podejmuje lub stara się podejmować współpracę z biznesem: 

Z biznesem to z biznesem społecznym, bo sami też przyczyniliśmy się do powstania paru 

przedsiębiorstw społecznych i faktycznie z nimi współpracujemy. Jeśli chodzi o biznes 

tradycyjny to przyznam, że są firmy które są sprawdzone, które jak jest jakaś akcja to pomogą. 

Niektóre chcą tylko pomóc tak, że "my damy wam kasę, a wy róbcie, bo my nie mamy czasu 

się angażować", no dobrze, to też się przydaje. Trudno mówić o takim typowym CSR, że się ktoś 

angażuje, czuje, ma swoją strategię itd., to nie. Na tych terenach, na których działamy, są takie 

firmy może dwie, może trzy, które patrzą trochę szerzej i coś tam już mają. Nawet jedna 

fundację założyła, ale nie ma takiego poczucia jeszcze, że organizacje społeczne mogą być 

naturalnymi partnerami, bardziej względy osobiste. W temat niepełnosprawności, jak ktoś ma 

w rodzinie kogoś i prowadzi biznes, to wiadomo, że będzie chciał się jakoś włączyć, na tyle na 

ile może. Jak ktoś nie rozumie tego tematu, to "po co to robicie?". W2 

- A z biznesem to na zasadzie wsparcia sponsorów i bywa tak, że przy projektach, tak 

współpracujemy, robiąc projekt to nasz bank bardzo nas wspierał nawet dał nam sporą 
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dotację, czy jakiś przedsiębiorca coś nam zafundował, tak z małym biznesem, bo sami jesteśmy 

tak wspominałam niewielką organizacją i a tym poziomie. W3 

- Zaczynamy to. I teraz głównie to ma wymiar szkoleń dla biznesu z różnorodności, z 

zarządzania różnorodnością dla firm, też współpracujemy z taką małą lokalną firmą podlaską, 

która zgłosiła pomysł sojusznictwa wobec osób LGBT i jesteśmy w takim procesie 

przygotowywania zespołu do tego i do objawienia tego sojusznictwa, więc w różny sposób tak 

i jest to dla nas kierunek który chcemy dalej rozwijać ten biznes. W10 

Z biznesem też współpracujemy, bo pozyskujemy sponsorów chociażby na nasze wydarzenie 

coroczne. Czasem uda się nam coś tam wyprosić też. Współpracujemy z biznesem, raz że 

pewna część członków jest taka z towarzystwa, które gdzieś tam w biznesie funkcjonuje i nas 

wspiera, ale też z takim biznesem, który nie jest powiązany z nami. Jak najbardziej też z innymi 

samorządami, bo jako Grupa Rekonstrukcyjna, bierzemy udział w innych wydarzeniach. 

Wspieramy się też wzajemnie z innymi grupami rekonstrukcyjnymi. Tak więc współpraca jest 

szerokopłaszczyznowa. W14 

Jednakże dostrzega szereg ograniczeń we współpracy z sektorem biznesu takich jak: 

Ograniczenie jedno widzę, we współpracy z sektorem biznesu, że nie jest on zbyt mocno 

zainteresowany wspieraniem małych organizacji, które nie są jakoś szczególnie widoczne. 

Bardziej interesuje go współpraca z organizacjami, które dadzą mu widoczność, więc jakby 

tutaj nie liczę na jakąś współpracę wielką z tym sektorem. Jeśli chodzi o administrację, 

wyzwaniem są zmieniające się przepisy i coraz częściej widoczne wspieranie organizacji o 

profilu, który władzom może się podobać. W6 

Z lokalnymi biznesmenami zdarza nam się, ale takiej jakiejś.. Zresztą tu na naszym terenie nie 

ma dużych biznesmenów. Biedny region. W15 

Ograniczenia/wyzwania we współpracy to przede wszystkim zdaniem respondentów:  

 Niska aktywność społeczna i trudności z zaangażowaniem 

 Zmieniające się prawo 

 Ograniczone środki finansowe na działania organizacji 

 Nawiązanie długofalowego partnerstwa 

 Brak czasu na tworzenie stałych partnerstw 

 Trudności w znalezieniu wspólnego języka,  podtrzymanie relacji 

Ograniczeniem jest pandemia. Wyzwaniem – chęć działania oraz spotykania się, zdobywania 

wiedzy. Teoretycznie ludzie chcą, zgłaszają potrzeby, po czym nie przychodzą na spotkania. 

Wyzwaniem jest na nowo pobudzić aktywność, energię, wiarę że warto, że można. W1 

To kilka ograniczeń takich widzę. Jedna rzecz to zmieniające się przepisy, prawo, które jest 

takie mało przyjazne dla małych organizacji. Druga, to ograniczone środki, które trzeba 

pozyskiwać, wcale nie jest aż tak łatwo je pozyskać, a bez środków finansowych, powiedzmy 
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szczerze, nie da się robić działań o większym zasięgu. Trzecia rzecz to, coraz mniejsze (tak jak 

wcześniej rozmawialiśmy) zaangażowanie społeczne, zainteresowanie współpracą na rzecz 

społeczności, pracą na rzecz organizacji pozarządowych. W6 

Być może jakimś wyzwaniem, na pewno, jest podtrzymanie tego w ryzach. W sensie, żeby to 

nie było jednorazowe, że jeśli partnerstwo jest fajne, to żeby na przykład, fajnie byłoby w 

kolejnym roku czy następnym razem, też podjąć jakąś współpracę i tutaj może być wyzwanie 

niestety. Chociaż, tak jak teraz mamy w Erasmusie, mamy partnerów, z którymi można by było 

dalej coś zrobić, ale na przykład nie mamy czasu na to. Dla mnie wyzwaniem jest to, że ja nie 

mam czasu na tworzenie nowych projektów, które mogłabym partnersko z tymi podmiotami 

zrobić, albo na przykład ten partner technologiczny biznesowy, o którym mówiłam, jakby wiem 

że jest zainteresowany, mogłabym go, że tak powiem, zachęcić do dużego przedsięwzięcia, na 

które nie mam ludzi i czasu, a wiem że on by poszedł w to. Nie mam teraz potencjału takiego 

czasowego, żeby się tym zająć. Oczywiście też podtrzymanie takiej współpracy, ja wiem, znaczy 

myślę, że to jest jakimś wyzwaniem, nie mamy jakiś przemyślanych narzędzi takich 

podtrzymywania relacji. W8 

- No to wyzwaniem może być szukanie wspólnego języka we współpracy, sieciowanie różnych 

ludzi, jakby to większą aktywność i zasięgi tej działalności to co może być ograniczeniem to 

jakby tak sobie myślę, że każdy ma jakieś też obszar do działania i czasami tez nie chce 

wychodzić poza ten obszar i się zamyka właściwie na to czym się zajmuje i niekoniecznie chce 

się zajmować czymś więcej na przykład. Nie wiem czy to dobrze rozumiem, także tak. W9 

- W zasadzie to tak myślę sobie, że ograniczenia to chyba bardziej są w naszych głowach, że 

jak się chce współpracować to raczej się zawiąże taka współpraca, na pewno mała ilość 

stowarzyszeń i fundacji w naszym mieście bo jak przeglądamy te raporty i tabelki na przykład 

ile mamy stowarzyszeń i organizacji pozarządowych to to są takie dosyć duże liczby się 

pojawiają, sporo jest tych organizacji ale takich działających tak żeby naprawdę te działania 

były szczególnie widoczne w mieście to myślę że jakoś nie są chyba specjalnie, nasza, my tez 

postrzegamy nasza organizacje jako małą bo mamy tak naprawdę małe te wpływy ogólnie 

jeżeli chodzi o taki ten bilans roczny, czy tez realizujemy zaledwie po kilka dosłownie projektów 

rocznie, więc postrzegamy nasza organizacje jako malutką no ale właśnie o innych 

organizacjach w sumie jeszcze mniej słyszymy. W12 
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Wnioski i rekomendacje  

 

OBSZAR ZMIANA 

 Myśląc o zmianie na rzecz której działają badane organizacje respondenci odnosili się 

do celów organizacji. Wskazywali obszar działalności, pokazywali realizowane z 

sukcesem projekty, często wskazywali konkretne zamiary, część z nich zauważała, że 

działając na co dzień nie myślą o zmianie, nie myślą o zmianie społecznej raczej o 

konkretnym celu lub zamierzeniach 

 Tych mian i obszarów działania jest wiele. Odnosząc się do ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie można powiedzieć, że organizacje 

zagospodarowują wszystkie obszary pożytku publicznego.  

 Zmiany, na rzecz których działają organizacje dotyczą wielu poziomów terytorialnych: 

zmiany lokalne, regionalne ale także zmiany postaw konkretnych grup odbiorców. 

 Część organizacji widzi zmianę szerzej jako np.: zmiany w systemie edukacji w skali 

kraju lub w skali lokalnej 

 Opisując potrzeby lokalne organizacje skupiają się na potrzebach, na które same 

odpowiadają. Widoczne jest uwypuklanie tych potrzeb, na rzecz których działa dana 

organizacja. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ działając w danym obszarze 

organizacje stają się ekspertami odnośnie konkretnych potrzeb, problemów lokalnych 

i lokalnych kontekstów. 

 Organizacje działają z dużym udziałem swoich członków oraz często wolontariuszy. W 

działania organizacji starają się także włączać społeczność lokalną. Jednakże stopień 

włączenia społeczności lokalnej w działania organizacji jest różny: 

o organizacje realizujące działania na rzecz swoich odbiorców, poziom 

beneficjentów, odbiorców  projektu 

o organizacje realizujące działania na rzecz odbiorców -działania są 

poparte badaniami, diagnozą, konkretnymi potrzebami odbiorców 

o poprzez działania organizacji inspirowanie odbiorców do działań 

 W żadnym z przeprowadzonych wywiadów nie są stosowane metody uczestniczące, 

kiedy to działania organizacji są planowane i realizowane z dużym zaangażowaniem 

społeczności lokalnej od samego początku procesu. Respondenci podkreślają, że 

działają na rzecz danej grupy,  społeczności, nie zaś, że działają razem z nią.  

 

REKOMENDACJA: Aby działania organizacji były bardziej adekwatne warto uczyć liderów 

większego angażowania uczestników, społeczności już na etapie planowania działań, 

projektów, inicjatyw. Warto także promować wśród liderów metodę ewaluacji 

uczestniczącej, kiedy odbiorcy działań są angażowani od początku procesu ewaluacji także 

w planowanie procesu. Wiele organizacji działa na zasadzie dostarczyciela usług, eksperta, 
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zapewnienia wsparcia beneficjentom działań. Warto zwiększyć wiedzę liderów organizacji 

w zakresie metod angażowania nie tylko udziału mieszkańców, odbiorców czy społeczności 

w proponowane przez organizacje procesy. 

 

• Temat zmiany był również poruszany w wywiadach w kontekście pandemii 

koronawirusa, która doświadczyła organizacje w ogromnym stopniu (wywiady 

prowadzone w obliczu rozpoczynającej się 4 fali pandemii, ok. 1,5 roku od wybuchu 

pandemii w Polsce). Strategie, które przyjęły organizacje w sytuacji pandemii były 

bardzo różne. W niektórych przypadkach organizacje nie przyjęły żadnej strategii, 

zostały zaskoczone sytuacją, liderzy przyznają, że lockdown spowodował praktycznie 

„zamrożenie działalności organizacji”. 

 W innych organizacjach strategia komunikacji oparta na metodach zdalnych została 

wdrożona szybko. Część organizacji praktycznie całą działalność przeniosła do sieci. 

 Działalność organizacji często zależała od dostępności zasobów do działań 

oferowanych organizacjom przez samorząd. Zarówno w Białymstoku jak i w Łomży 

część organizacji korzysta z dostępności sal w Centrum Aktywności Społecznej 

(Białystok) Domku Pastora (COP Łomża) w sytuacji, gdy z powodu pandemii miejsca te 

zostały zamknięte organizacje straciły miejsce do prowadzenia cyklicznej codziennej 

działalności kierowanej do odbiorców. 

 Dla części organizacji problem zmiany w obliczu pandemii nie był dużym wyzwaniem, 

dostosowały swoją działalność do wprowadzanych obostrzeń, wprowadziły zdalne 

narzędzia komunikacji i zarządzania.  

 Część organizacji w sytuacji pandemii skupiła się na dostosowaniu działalności do 

potrzeb społeczności lokalnej np. organizując akcję szycia maseczek 

 Część respondentów zauważyła także pozytywne strony zmian wywołanych przez 

pandemię koronawirusa takich jak większe wykorzystanie narzędzi zdalnych, 

zapewnienie kontaktu dzieciom podczas zamknięcia szkół itp. 

REKOMENDACJA: Konieczność szkoleń z zakresu zdalnych narzędzi komunikacji i zarządzania 

kierowanych do mniejszych organizacji spoza obszarów dużych miast.  

 

OBSZAR WARTOŚCI 

 

 Obszar wartości, jakimi kierują się organizacje i liderzy nie był obszarem prostym do 

określenia. Respondenci często potrzebowali chwili, aby się zastanowić, przypomnieć 

sobie. Dla części z nich obszar wartości nie jest obszarem, nad którym zastanawiają się 

na co dzień. Miało to odzwierciedlenie w ich odpowiedziach, używali określeń, „myślę”, 

„tak mi się wydaje”, „mamy je spisane” 
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 Część organizacji i liderów łączy wartości ściśle z celami organizacji 

 Inni respondenci wskazywali jakimi wartościami kierują się w codziennym działaniu 

 Część respondentów wskazywała wartości same w sobie i odnosiła je do działań 

organizacji 

 

REKOMENDACJA: Potrzebne jest forum dyskusji o wartościach w organizacjach 

pozarządowych. Organizacje potrzebują rozmawiać o wartościach oraz o dbaniu o wartości 

w codziennym działaniu. Poprzez ilość zadań, obowiązków oraz obwarowań działalności 

organizacje nie mają czasu na refleksję nad tym w jakim celu i na rzecz czego działają i jakimi 

wartościami kierują się w codziennej działalności. 

 

 

OBSZAR PLANY I STRATEGIE 

 Przez strategię rozwoju organizacji pozarządowej możemy rozumieć, w uproszczeniu, 

planowe, konsekwentne dążenie do osiągania założonych celów, poprzedzone 

samookreśleniem się i służące realizacji jej misji. Planowanie strategiczne pozwala na 

systematyczne dążenie do oczekiwanej sytuacji, stanu, ułatwia planowanie operacyjne i 

finansowe. Ułatwia realizację działań zgodnie z misją i celami organizacji a nie w 

odniesieniu do dostępnych źródeł finansowych.  

 Część badanych organizacji posiada spisaną strategię i realizuje działania zgodnie z 

wytyczonymi priorytetami. Niestety organizacje posiadające strategię są w mniejszości. 
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W badanej grupie (wywiady indywidualne jedynie 2 organizacje na 15 badanych) 

posiada spisaną strategię. 

 Część badanych organizacji dostrzega potrzebę posiadania strategii i dąży do tego aby ją 

opracować, uczestniczy w projektach nacelowanych na wzmocnienie potencjału 

instytucjonalnego organizacji, pozyskuje środki finansowe na rozwój w tym opracowanie 

strategii organizacji. 

 Organizacje wskazują także inne dokumenty takie jak statut, misja organizacji w oparciu 

o które realizują swoje działania 

REKOMENDACJA: W działaniach edukacyjnych warto położyć nacisk na tematykę 

planowania strategicznego. Warto także uświadamiać organizacjom wartość posiadania 

strategii. Rekomenduje się indywidualną pracę mentorską z organizacją w celu opracowania 

strategii działań organizacji. 

 

 

 

 

OBSZAR LUDZIE W ORGANIZACJACH 

 Pozyskiwanie nowych członków, wolontariuszy to zagadnienie, nad którym część 

organizacji nie pochyla się często. Jak sami zaznaczają pozyskują nowe osoby niejako 

„przy okazji innych działań”, nie prowadzą naborów, nie ogłaszają się, nie promują. 

Wykorzystują okazje, łączą własne działania z działaniami innych instytucji takich jak 

np. szkoły, szkolne kluby wolontariatu. 

 Inni stawiają na relacje koleżeńskie, korzystają z dostępnych zasobów kadrowych, 

wśród osób, które znają. 

 Część organizacji myśli o tym, aby pozyskiwać nowe kadry w sposób bardziej 

zorganizowany 

 Część organizacji nie zawsze ma dobre doświadczenia w pozyskiwaniu nowych 

członków, nie wszyscy rozumieją zasady działania i specyfikę sektora 

 Spośród badanych organizacji tylko jedna wskazała, że ma wewnętrzne dokumenty, 

procedury dotyczące pozyskiwania członków i zatrudniania pracowników. Wynika to z 

tego, że działa głównie w oparciu o odpłatną pracę pracowników. 

 pozyskują swoich członków, pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy 

głównie w oparciu o osoby, które wcześniej były uczestnikami działań organizacji, 

wywodzą się z uczestników projektów, czasami wolontariuszy. Wydaje się, że 

czynnikiem decydującym o włączeniu się nowej osoby w działania organizacji jest 

znajomość działań organizacji oraz chęć działania w zespole.  
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 Organizacje praktycznie nie poszukują kadr w otwartych naborach, nie informują o 

zasadach włączenia do stowarzyszenia, nie informują o zasadach członkostwa, 

sporadycznie kierują zaproszenia w otwartym naborze. 

REKOMENDACJA: Rekomenduje się promocję dobrych praktyk angażowania wolontariuszy, 

pozyskiwania nowych członków oraz zatrudniania pracowników. Transparentne zasady 

możliwości włączenia się w działalność lokalnych organizacji pozarządowych może znacząco 

zwiększyć aktywność społeczną. Wiele osób nie włącza się w działania społeczne i w 

działalność w organizacjach właśnie z powodu braku informacji w jaki sposób mogą włączyć 

się w działania organizacji, jak zostać wolontariuszem. Organizacje powinny w jawny, 

transparentny sposób pozyskiwać nowych członków, pracowników i wolontariuszy. 

 

 Podejście do wspierania i motywowania kadr w organizacji jest bardzo różne. Część 

organizacji nie dostrzega w ogóle potrzeby motywowania członków. Liderzy zakładają, 

że możliwość udziału w wydarzeniach i projektach realizowanych przez organizację są 

wystarczającym wsparciem dla członków, dzieje się tak zwłaszcza w organizacjach 

skupionych na wsparciu seniorów. 

 Część respondentów zwróciła uwagę, że motywująca jest dobra organizacja pracy oraz 

kompetentny koordynator. 

 Część liderów dostrzega potrzebę motywowania za pomocą instrumentów 

finansowych, elastycznych metod pracy, działań integracyjnych 

 Część organizacji motywuje poprzez możliwość udziału kadr organizacji w szkoleniach. 

 Większość badanych liderów nie wskazuje specjalnych narzędzi wspierających i 

motywujących kadry organizacji. Zwraca natomiast uwagę na specyfikę 

pracy/działalności w organizacjach, wskazuje dobrą atmosferę, dobre słowo, 

docenienie, własne działania i zaangażowanie liderów, dobre relacje w organizacji. 

REKOMENDACJA: W działaniach edukacyjnych warto szkolić liderów z metod angażowania 

społeczności oraz z metod motywowania i wspierania pracowników. Warto pokazywać i 

inspirować stosowanymi w polskich organizacjach systemami wspierania i motywowania 

pracowników 

 

 Większość organizacji i liderów biorących udział w badaniu ma swoje procedury 

podziału zadań i odpowiedzialności w organizacji. Jednakże są także organizacje, które 

widzą swoje deficyty w kompetencjach poszczególnych członków i pracowników np. 

związane z pisaniem nowych projektów.  

 Liderzy dostrzegają także, że część członków organizacji nie angażuje się w działania. 

Część liderów widzi, że zbyt dużo obowiązków spoczywa na ich barkach. 
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 Czynniki, które biorą pod uwagę liderzy przy podziale zadań to doświadczenie i wiedza, 

ale także to, czy ktoś się po prostu „sprawdza”. 

 Delegowanie zadań w wielu przypadkach nie jest aspektem zarządzania, który jest 

mocną stroną uczestniczących w badaniu liderów. 

 Część Organizacji korzysta z bardzo ograniczonych zasobów kadrowych liczących tak, 

jak w przypadku Fundacji z Białegostoku tylko dwie osoby. 

 Część organizacji nie ma jasnego podziału zadań, co generuje problemy organizacyjne 

i komunikacyjne 

 Barierą, którą widzą respondenci przy zatrudnianiu i delegowaniu zadań są 

ograniczone środki finansowe 

 Liderzy – zwłaszcza w organizacjach bazujących na wolontariacie, starają się nie 

zarzucić członków i wolontariuszy zbyt dużą ilością pracy, aby nie zniechęcić ich do 

działania 

REKOMENDACJA: Rekomenduje się w działaniach edukacyjnych kierowanych do liderów 

poruszać tematykę delegowania zadań i odpowiedzialności. Nieumiejętność delegowania 

zadań, obarczanie obowiązkami wyłącznie członków zarządów i liderów może prowadzić do 

wypalenia zawodowego. Nie służy także zwiększeniu zaangażowania społecznego. 

 

 Temat równości i działań równościowych jest tematem  dla części organizacji mało 

istotnym i stosunkowo świeżym, liderzy nie widzą konieczności działań w sferze 

równości szans 

 Cześć liderów dostrzega potrzebę działań równościowych zwłaszcza w obszarze 

równości szans płci oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

 Część respondentów zwraca uwagę na język równościowy, tak aby nie wykluczać osób 

i grup, nie pogłębiać nierówności, nie używać języka dyskryminującego 

 Część organizacji zwraca uwagę, że równość szans jest zasadą horyzontalną stosowaną 

w funduszach strukturalnych i programach krajowych 

 Większość organizacji stosuje zasady równościowe intuicyjnie. Nie wypracowały 

polityki, kodeksu zasad w tym obszarze 

 Część badanych organizacji stara się stworzyć formalne zasady przeciwdziałające 

dyskryminacji 

REKOMENDACJA: Organizacje potrzebują szkoleń w obszarze równości szans i dostępności. 

Jest to tematyka istotna w kontekście zasad horyzontalnych w programach operacyjnych 

funduszy strukturalnych UE oraz w kontekście ustawy o dostępności oraz Programu 

Dostępność Plus. 
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OBSZAR OTOCZENIE 

 Analizując otoczenie, organizacje widzą głównie swoje najbliższe otoczenie i czynniki, 

które bezpośrednio wpływają na ich działalność. 

 Dużym wyzwaniem które dostrzegają organizacje jest niewielkie zaangażowanie 

społeczne 

 Organizacje biorące udział w badaniu wskazały szereg ograniczeń w swojej codziennej 

działalności. Do tych ograniczeń zależy zaliczyć: 

o te związane z mentalnością, postawami społecznymi poszczególnych osób i grup, 

skłonnością do krytyki 

o oraz ograniczenia związane z niedoborami środków finansowych, kwestii 

organizacyjnych w tym lokalu na działalność 

 Organizacje pozarządowe i ich liderzy bardzo cenią sobie współpracę zwłaszcza z 

innymi organizacjami, grupami nieformalnymi oraz społecznością lokalną. 

 Partnerem organizacji jest także samorząd. Współpraca z administracją publiczną 

zazwyczaj układa się dobrze, jednakże liderzy zauważają pewne ograniczenia: 

ograniczone środki na zadania publiczne, ograniczona dostępność do lokali, lokalne 

ograniczenia współpracy. 

 Część organizacji podejmuje lub stara się podejmować współpracę z biznesem na 

zasadzie korzystania ze sponsoringu, lub rzadziej oferując usługi np. szkolenia 

antydyskryminacyjne 

 Ograniczenia/wyzwania we współpracy to przede wszystkim zdaniem respondentów:  

o Niska aktywność społeczna i trudności z zaangażowaniem 

o Zmieniające się prawo 

o Ograniczone środki finansowe na działania organizacji 

o Nawiązanie długofalowego partnerstwa 

o Brak czasu na tworzenie stałych partnerstw 

o Trudności w znalezieniu wspólnego języka,  podtrzymanie relacji 

REKOMENDACJA: Rekomenduje się działania edukacyjne w obszarze tworzenia stałych 

relacji z partnerami (zamiast incydentalnej współpracy) oraz w obszarze współpracy z 

biznesem. 

 


