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Egzemplarz bezpłatny

Słowo wstępne

Poradnik młodych inicjatyw „Od Inspiracji do Realizacji, czyli słów kilka 
o  inicjatywach oddolnych” został stworzony z myślą o wsparciu wszystkich osób 
i organizacji angażujących się w rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa 
świętokrzyskiego, tak aby wspólnym wysiłkiem budować lepszą jakość życia w regionie.

Poradnik jest częścią projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. 
Wzmocnienie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie 
małych grantów”, realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Powstał jako 
odpowiedź na potrzeby młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, 
które angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
i potrzebują wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego.

Jako organizacja pozarządowa chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami, które 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zdobywało od podstaw przez ponad 13 lat. Mamy 
nadzieję, że niniejszy poradnik będzie drogowskazem dla młodych organizacji oraz 
grup nieformalnych, by ich działania w środowiskach lokalnych były jak najbardziej 
efektywne.

Chcemy zainspirować kolejne grupy i pokolenia do społecznej aktywności poprzez 
realizację inicjatyw.

Zachęcamy do wspólnego budowania społeczeństwa obywatelskiego – realizując 
inicjatywy oddolne, obywatelskie rozwijamy swoje „Małe Ojczyzny”.

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia Integracja i Rozwój
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I. INICJATYWA – CZYM JEST?  
CO MOŻNA REALIZOWAĆ W RAMACH 
INICJATYWY?

1. Czym jest inicjatywa?
Inicjatywa oddolna ma wiele definicji. Często spotkać można także inne określenia 

dla tego zjawiska jak inicjatywa obywatelska, lokalna, społeczna. Można ją ująć na 
różne sposoby i każdy będzie właściwy.

 � Inicjatywa to samozaangażowanie, celowe działanie osób, w ramach którego 
powstają konkretne rezultaty. Inicjatywa jest odpowiedzią na konkretną potrzebę, 
problem, na tyle istotny, że wymaga podjęcia aktywności lokalnej społeczności. 
Przykład: wytyczenie ścieżki rowerowej, festyn zorganizowany w  małej 
miejscowości przez mieszkańców, zabawa choinkowa dla dzieci, warsztaty 
rękodzieła dla kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich itd. 

 � Inicjatywę oddolną w odniesieniu do trzeciego sektora można porównać 
do ruchu społecznego będącego formą zbiorowego, spontanicznego działania 
zmierzającego do określonego celu i do wywołania zmiany w środowisku lokalnym. 
Przykład: utworzenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży, budowa placu 
zabaw.

 � Inicjatywę oddolną można określić jako projekt społeczny – działania 
ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego rezultatu w określonym czasie. 
Przykład: „Z angielskim na Ty” - laboratorium językowe dla mieszkańców 
realizowane na terenie gminy.

Każda inicjatywa angażuje konkretną, szeroką grupę osób a nawet całą 
społeczność lokalną, której konkretny problem dotyczy. Chęć działania widoczna 
jest od momentu sfomułowania pomysłu, poprzez realizację działań do momentu 
osiągnięcia zamierzonego celu.

Wyjątkowość inicjatyw polega na tym, że służą rozwiązywaniu problemów 
i zaspokajaniu potrzeb lokalnych. Są widziane oczami osób, których problem dotyczy 
i wymagają głównie ich aktywności. Inicjatywy zawsze służą dobru wspólnemu.
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2. Kto może tworzyć inicjatywę?
Inicjatywę może tworzyć każdy, natomiast celem poradnika jest wskazanie 

możliwości realizacji inicjatyw przez członków grup nieformalnych, stowarzyszeń 
czy fundacji.

 � Grupa nieformalna to zrzeszenie minimum trzech pełnoletnich osób wspólnie 
realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego. 
Osoby te mogą łączyć zainteresowania, pasja czy miejsce zamieszkania. Cechą 
grupy nieformalnej jest to, że nie posiada osobowości prawnej.

 � Stowarzyszenie tworzy grupa (przyjaciół, znajomych, współpracowników, 
członków rodzin), która ma wspólne potrzeby, zainteresowania (np. interesuje 
się muzyką, sztuką, żeglarstwem, itp.) lub wspólny cel (np. chce chronić przed 
zapomnieniem ginące zawody, dziedzictwo kulturowe swojego środowiska, 
interesujący obiekt) albo wspólny interes (prawny, artystyczny, zdrowotny). 

Podstawą działalności stowarzyszenia są ludzie (członkowie), którzy często 
zaczynają działać nieformalnie, spontanicznie organizując jakieś wydarzenie lokalne. 
Często jest to grupa przyjaciół, którzy postanowili razem zrobić „coś” pożytecznego, 
bądź też osoby, którym „coś” przeszkadza i chcą to zmienić (np. wesprzeć osoby 
niepełnosprawne czy pomóc bezdomnym zwierzętom). Jeszcze lepiej jeśli początkowa 
inicjatywa okaże się sukcesem, wówczas powstaje pomysł, aby rozwinąć działalność, 
a stąd już tylko krok od sformalizowania grupy jako stowarzyszenie zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 � Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie 
bądź gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na 
realizację celów wyznaczonych przez założyciela lub założycieli, ustanawianą 
przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub 
w testamencie), uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Fundację, tak jak stowarzyszenie, tworzą ludzie. Jednak o powołaniu fundacji 
i o tym, czym będzie się zajmować, decyduje zazwyczaj jedna lub kilka osób (fundator 
lub fundatorzy), które chcą osiągnąć jakiś ważny społecznie cel (np. zająć się osobami 
uzdolnionymi, wspomagać niepełnosprawnych) i na ten cel przekazują majątek. 
W sensie prawnym fundacja to ten właśnie majątek (pieniądze, papiery wartościowe, 
ruchomości, nieruchomości). Fundator może przekazać majątek także na to, aby 
osiągnąć cel ważny gospodarczo (np. rozwój ekonomiczny określonego obszaru).

Podstawą prawną do funkcjonowania obu typów organizacji pozarządowych są:

 � Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) [patrz Rozdział V, załącznik nr 13]

 � Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 
z późn. zm.) [patrz Rozdział V, załącznik nr 14]

NALEŻYSZ DO GRUPY NIEFORMALNEJ  
I CHCESZ DZIAŁAĆ ZE ZNAJOMYMI?  

ZAŁÓŻ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ.

JAK? DOWIESZ SIĘ W ROZDZIALE V PORADNIKA.

3. Chcesz działać w swoim środowisku? Jak zacząć?
 � Określ precyzyjnie, co chcesz osiągnąć dla siebie i innych.

 � Twoja działalność musi odpowiadać na realne potrzeby Twojego środowiska. 

 � Czerp wiedzę z różnych źródeł, od sąsiadów, znajomych, gazet, publikacji. 

 � Poznawaj historię ludzi, działań oraz tradycje, które mają znaczenie dla Twojej 
działalności.

 � Korzystaj z tego, co ktoś inny zrobił przed Tobą.

 � Buduj partnerskie relacje z instytucjami, działaczami w Twoim środowisku. 

 � Twórz sieć powiązań i współpracy. 

 � Bądź widoczny w swoim środowisku, pokazuj innym to, co robisz. Bądź 
przykładem.

 � Bądź zaangażowany i pełen entuzjazmu, jak oczekujesz tego od innych.

Jeżeli wraz z innymi mieszkańcami, przyjaciółmi czy znajomymi macie pomysł 
na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie 
złożyć wniosek o mikrodotację w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych 
Inicjatyw. Wzmocnienie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz 
udzielanie małych grantów” za pośrednictwem strony www.fio.sir.com.pl, aby 
wspólnie ten pomysł zrealizować. Więcej o projekcie oraz o tym, jak starać się 
o mikrodotację w Rozdziale III Poradnika.

4. Zmiana potrzebuje Lidera 
Rozwój społeczności lokalnej to proces społeczny, polegający na aktywności 

społeczności lokalnych, na uaktywnianiu lokalnych postaw prorozwojowych, 
tworzeniu instytucji społecznych w rozwój ten zaangażowanych. Jest to proces 
pracochłonny i niekiedy wręcz nowatorski. Ważną rolę w rozwoju społeczności 
lokalnej odgrywa postać lidera, który buduje społeczeństwo obywatelskie i wzmacnia 
kapitał społeczny. 

http://www.fio.sir.com.pl
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Lider społeczny zmienia swoje środowisko. Rozpoznaje potrzeby społeczności 
i na ich podstawie tworzy wizję zmiany, a następnie dokonuje tej zmiany poprzez 
angażowanie innych. 

Lider organizuje wspólne działania, członkowie społeczności zwracają się do niego 
ze swoimi problemami. Jest przywódcą, który potrafi pociągnąć za sobą ludzi oraz 
wyraża istotne interesy społeczności.

Potrafi postawić interes ogółu ponad interesem jednostkowym.

LIDER TO „ZAPALNIK”, KTOŚ, KTO WYCHODZI  
PRZED SZEREG, ABY DZIAŁAĆ TAM,  

GDZIE ŚCIEŻKI SĄ JESZCZE NIEPRZETARTE.

Zadaniem lidera jest pociągnąć za sobą innych, usprawnić działania, a przede 
wszystkim „widzieć więcej” – trafnie diagnozować rzeczywistość, zarówno w aspekcie 
jej braków, jak i zasobów. Lider radzi sobie z autostereotypami na temat społeczności 
i dąży do tego, aby wychodzić poza schematy i poznawać coraz lepiej siebie oraz swoje 
środowisko. Potrafi zyskać zaufanie swoją wiarygodnością, wizją i zaangażowaniem.

Jaki powinien być lider? Nie ma jednoznacznego profilu idealnego lidera, na 
który składają się konkretne umiejętności, cechy czy rysy osobowości. Można jednak 
wyodrębnić podstawowe obszary działania i rozwoju lidera.

Lider dokonuje zmiany w środowisku. 
Wyznacza jej kierunek i tworzy wizję, 
która wynika z potrzeb społeczności 
lokalnej. Podejmuje ryzyko i bierze 
odpowiedzialność za jej inicjowanie 
i skuteczne zrealizowanie.

Jak tworzyć wizję zmiany?

 � Pozwól sobie na marzenia.

 � Mierz wysoko, miej odwagę wysuwać pomysły, nawet szalone.

 � Analizuj potrzeby swojego środowiska. Zastanów się, jakie są jego braki i zasoby.

 � Korzystaj z doświadczeń innych. Szukaj wzorów i inspiracji tam, gdzie podobne 
zmiany wprowadzał już ktoś inny.

 � Sformułuj wizję zmiany pozytywnym, konkretnym i trafiającym do wyobraźni 
językiem.

 � Uwierz w swoją wizję zmiany. Jako jej lider musisz być do niej całkowicie 
przekonany.

 � Rozmawiaj o wizji ze swoimi współpracownikami.

DEKALOG LIDERA
 � Słuchaj członków swojego zespołu, szanuj 
ich zdanie, poważnie traktuj pomysły.

 � Wykorzystuj różnorodne kompetencje swoich 
współpracowników, pomagaj im rozwijać skrzydła.

 � Rozdzielaj zadania w taki sposób, aby były one 
ciekawym i pouczającym doświadczeniem.

 � Wyraźnie i konkretnie mów o swoich oczekiwaniach i standardach działania.
 � Ufaj członkom swojego zespołu, nie kontroluj ich na każdym kroku.
 � Zwiększaj swobodę działania współpracowników, ucz ich 
samodzielności, nie bierz pełnej odpowiedzialności za każdego.

 � Dziel się ze współpracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem.
 � Dbaj o ducha zespołu. Znajdź czas na wspólne świętowanie, 
wyrażaj innym uznanie za wkład w sukces każdego przedsięwzięcia.

 � Zauważaj każdego członka zespołu. Zwracaj uwagę na to, 
czy każdy czuje się potrzebny i ważny.

 � Znajdź i konsekwentnie wspieraj  
w rozwoju swojego następcę.
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 � Docieraj do ich aspiracji i potrzeb. Niech wizja będzie tym, co łączy.

 � Przekonaj innych do swojego pomysłu. Spraw, aby poczuli się zaangażowani już 
na etapie tworzenia wizji zmiany.

 � Wizja zmiany pozostanie tylko marzeniem, jeśli nie przełożysz jej na konkretny 
plan realizacji.

 � Pozwól sobie na niepewność, poczucie chaosu.

 � Uznaj, że nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć.

 � Elastycznie reaguj na zmiany sytuacji.

 � Bądź konsekwentny i wytrwały.

 � Bądź wierny sobie i swoim wartościom, nie rezygnuj z marzeń.

Jak angażować innych?

 � Angażuj innych nie tylko do działań, ale też do tworzenia wizji. Mów, co jest 
celem tych działań. 

 � Słuchaj opinii i pomysłów innych osób.

 � Pytaj i rozmawiaj z ludźmi tak długo, dopóki nie zdobędziesz pewności, że 
uznają wizję zmiany za własną.

 � Rozmawiaj o swoim pomyśle z wpływowymi osobami w Twoim środowisku. 
Zaangażuj ich do wspólnego działania.

 � Zapraszaj ludzi do takich działań, w których jest możliwe odniesienie sukcesu.

 � Wychodź poza utarte ścieżki, bo ludzie potrzebują inspiracji. 

 � Bądź szczery i prawdziwy w swoich działaniach.

 � Spotykaj się z ludźmi, słuchaj ich i mów ich językiem, odwołuj się do tego, 
co jest dla nich ważne.

 � Dziękuj ludziom za wszystko, co od nich dostajesz, za ich zaangażowanie i dobrą 
wolę.

My sami musimy być zmianą,  

którą pragniemy widzieć w świecie.

Mahatma Gandhi

Lokalny lider poszukuje możliwości dokonywania zmian. Potrafi rozpoznawać 
potrzeby i możliwości środowiska, również te ukryte, umie je zhierarchizować. Wie, 
jak na tej podstawie nakreślić wizję zmian w społeczności lokalnej. Ma pomysł, 
konkretną, innowacyjną ideę zmiany i odwagę podjęcia ryzyka, by jej dokonać. 

5. Przykłady inicjatyw 
Mieszkańcy wsi nieopodal Opatowa stwierdzili, że nie mają miejsca na wspólne 

spotkania. Także dla dzieci nie ma miejsca bezpiecznego i zapewniającego rozrywkę. 
Kiedyś można było spotykać się częściej, ale w czasach telewizji i internetu coraz 
trudniej namówić sąsiada nawet na krótkie spotkanie. Wspólnie więc postanowili coś 
z tym zrobić. Na placu, który stanowił wspólną własność, zaplanowali wybudowanie 
małego placu zabaw i zadaszonego miejsca spotkań przy ognisku. Mieszkańcy całej 
wsi włączyli się do realizacji inicjatywy. Wspólna praca łączyła sąsiadów i pokolenia. 
A miejsce wspólnych spotkań będzie teraz pielęgnowane przez każdego z mieszkańców.

Członkowie Stowarzyszenia „Siedlisko” z Nowego Kazanowa zorganizowali 
zabawę choinkową dla najmłodszych. Impre-
za zgromadziła blisko 50 dzieci, którym to-
warzyszyli rodzice i opiekunowie. Milusińscy 
bawili się przy rytmach znanych i lubianych 
przebojów dla dzieci. Na sali królowały 
księżniczki, wróżki, kowboje oraz inne baj-
kowe postacie. Nie zabrakło również słodkie-
go poczęstunku, podczas którego uzupełnia-
no utracone w tańcu kalorie. Zabawa została 
zorganizowana jako odpowiedź na brak or-
ganizacji czasu wolnego dla najmłodszych. 
Upominki i cała oprawa artystyczna odbyła się dzięki ludziom dobrej woli, bez dota-
cji.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Wiejskich Tradycji w Bedlnie na początku swojej 
działalności zorganizowało spotkanie in-
tegracyjne dla organizacji pozarządowych, 
będące również inauguracją współpracy 
z  administracją publiczną. Zostało ono 
bardzo profesjonalnie przygotowane. Pod-
czas spotkania można było podziwiać 
członkinie grupy śpiewające kolędy oraz 
pozazdrościć im kreatywności. Do współ-
pracy Stowarzyszenie zaprosiło szkołę, 
której uczniowie wystawili premierę Jase-
łek w nowej – młodzieżowej konwencji. 
Program artystyczny uświetniło Stowarzy-

szenie „Żurawinki”. Spotkanie w Bedlnie to przykład tego, że jeżeli się chce, to można 
działać, a współpraca się opłaca. 

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z Zaborowic organizuje dla mieszkańców 
swojej miejscowości spotkania o różnym charakterze. Przykła-
dem jest spotkanie z okazji Tłustego Czwartku, gdzie przybyli 
goście mogli skosztować pączków przygotowanych przez człon-
ków stowarzyszenia. Innym razem zespół stowarzyszenia zorga-
nizował wycieczkę integracyjną dla mieszkańców miejscowości 
Zaborowice, Pieradła, Mniów. Wycieczka zaczęła się w Jaskini 
Raj, gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzili jaskinię oraz dowiedzie-
li się o życiu ludzi w epoce kamienia łupanego. Następnie udali 
się do stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielc. Działania 
organizowane były ze środków własnych stowarzyszenia. 

„Kino Pod Gwiazdami” to inicjatywa Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Spo-
łecznego Gminy Strawczyn. Pokazy filmowe „Kino Pod Gwiazdami” zostały zorga-

nizowane po raz pierwszy w 2012 roku. Idea 
przedsięwzięcia jest prosta. Widzowie spotykają 
się wieczorem w wyznaczonym miejscu, przyno-
szą ze sobą koce, karimaty, leżaki, itp., aby móc 
obejrzeć filmy w gronie znajomych. „Kino Pod 
Gwiazdami” cieszy się każdego roku dużą popu-
larnością wśród mieszkańców gminy Strawczyn 
oraz sąsiednich miejscowości. Ponadto pokazy 
filmowe to nie tylko dobra zabawa, ale także moż-
liwość inspirowania społeczeństwa. Przed głów-

nymi filmami prezentowane są spoty promujące różne inicjatywy społeczne. 

6 Grudnia jest wyjątkowym dniem dla każdego dziecka i dlatego z inicjatywy 
Anny Zapały-Śledź, Sylwii Bętkowskiej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Plusik” powstał pomysł zorganizowania 
zabawy mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Miedziana Góra. 
„Ponieważ same pamiętamy bale karnawałowe organizowane w zakładach pracy 
naszych rodziców, to żałujemy, że ta tradycja zanikła. Dostarczała ona mnóstwo 

radości, pozwalała na rozładowanie energii, a przede wszystkim dawała możliwość 
integracji różnych grup dzieci. Poza tym stwierdziłyśmy, że większość inicjatyw na 
terenie naszej gminy jest skierowana do starszych dzieci, młodzieży oraz seniorów. 
Stąd pomysł na Zabawę Mikołajkową dla najmłodszych. Wszyscy z niecierpliwością 
wyczekiwali tego dnia.

Na uczestników czekały gry, konkursy z nagrodami i poczęstunek. Nie zabrakło 
tortu z Mikołajem oraz wizyty gości specjalnych, a do tańca zapraszał profesjonalny DJ. 
Na koniec wszystkie dzieci dostały Mikołajowe czapki na pamiątkę oraz słodkie paczki, 
które wręczał sam Święty Mikołaj. Organizacja zabawy okazała się sukcesem! Udało 
się dzięki wspaniałym ludziom, którzy nam pomagali na każdym etapie przygotowań, 
czy to przy strojeniu sali w remizie, czy przy zorganizowaniu poczęstunku, czy przy 
samej zabawie z dziećmi.” – opowiadały Organizatorki.

Po tym sukcesie organizatorzy rozwinęli skrzydła. Wiedzieli już, że w społeczności 
lokalnej jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy oraz to, że znajdą się osoby 
chętne do działania. Uśmiech dziecka jest bezcenny, dlatego ich kolejnym krokiem 
była organizacja Balu Karnawałowego. Organizatorzy wyciągnęli wnioski i stwierdzili, 
że dzieci najbardziej cieszyła wspólna zabawa, a niekoniecznie prezenty. „Plusik” 
zakupił odpowiednie rekwizyty do gier i zabaw. Na koniec balu, dzieci dostały na 
pamiątkę piękne maski karnawałowe. Oczywiście nie zabrakło poczęstunku dla 
uczestników zabawy. Przygotowaniami do balu żyła cała gmina.

Czy i Ty chcesz zrealizować jakąś inicjatywę dla swojej społeczności lokalnej? 
Wejdź na stronę www.fio.sir.com.pl i DZIAŁAJ!!!

http://www.fio.sir.com.pl
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II. ZARZĄDZANIE INICJATYWĄ ODDOLNĄ

1. Jak zarządzać inicjatywą oddolną?

Inicjatywa oddolna, tak jak każde przedsięwzięcie, musi być kierowana 
i „zarządzana”. Aby osiągnęła sukces powinna spełniać kryteria takie same jak każde 
przedsięwzięcie.

Zarządzanie inicjatywą – od pomysłu do realizacji przedsięwzięcia

Inicjatywa i jej zarządzanie to nic innego jak zbiór czynności wykonywanych dla 
osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w określonym czasie. Na 
zarządzanie inicjatywą składa się kilka podstawowych etapów, które należy wykonać 
w określonej kolejności, aby można było osiągnąć założone cele. Jednorazowość 
inicjatywy jest jednym z jej kluczowych atrybutów, nie możemy bowiem nazwać 
inicjatywą działania powtarzalnego.

Zarządzanie inicjatywą krok po kroku (Zasada 5P)

 � pomysł – pierwszy krok polega na określeniu ogólnej wizji inicjatywy. Ustalamy 
m.in. cel główny inicjatywy, określamy jakich środków finansowych potrzebujemy 
do jej realizacji oraz czy dysponujemy odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, 
która będzie ją wprowadzała w życie. W celu określenia zapotrzebowania na 
daną inicjatywę konieczna jest również analiza otoczenia. Ponadto należy 
uściślić czas, jaki będzie nam potrzebny na realizację naszego przedsięwzięcia.

 � planowanie – umiejętne zaplanowanie inicjatywy już na początkowym 
etapie znacznie przybliża nas do osiągnięcia założonego wcześniej rezultatu. 
W tym celu powołuje się grupę inicjatywną oraz ustala, kto będzie pełnił 
funkcję lidera/koordynatora inicjatywy. To czas tworzenia harmonogramu, 
wykonania budżetu i określenia ram czasowych na wykonanie poszczególnych 
zadań przewidzianych w harmonogramie. Na tym etapie konieczne jest także 
uwzględnienie ryzyka, jakie może nastąpić podczas realizacji inicjatywy. 

 � praca – to realizacja wyznaczonych wcześniej zadań, by osiągnąć założone 
cele inicjatywy. Na każdy etap działań przeznaczony jest odpowiedni czas 
i koniecznym jest zmieszczenie się w jego granicach. Realizacja inicjatywy to 
przede wszystkim praca wspólna.

 � przegląd albo podgląd – w przypadku zarządzania inicjatywą, osobą 
odpowiadającą za wszystkie etapy realizacji jest lider/koordynator. To on/ona dba  
o właściwy dobór realizatorów inicjatywy oraz nadzoruje jakość wykonania 
poszczególnych zadań. Kontroluje przy tym wykorzystanie środków i czuwa 
nad całościowym budżetem inicjatywy.

 � podsumowanie – ten ostatni etap polega na zakończeniu wszystkich 
realizowanych działań. Bada się przy tym, czy osiągnięte zostały wszystkie 
wyznaczone cele. Wyciąga się również wnioski, które mogą być użyteczne przy 
kolejnych inicjatywach.

Prawidłowa realizacja poszczególnych etapów określonych szczegółowo 
w harmonogramie odnośnie zarządzania inicjatywą przyczynia się do osiągnięcia 
sukcesu organizacji pozarządowej lub grupy inicjatywnej.

2. Składowe zarządzania inicjatywą

 � Zakres inicjatywy – jest to możliwie jak najdokładniejsze i całkowite określenie 
oczekiwanego wyniku działania. Zakres nigdy nie określa konkretnych zadań 
mających na celu realizację inicjatywy. Odpowiada na pytanie, co powinno być 
zrobione. Wyznacza ramy do oszacowania kosztu i czasu realizacji. Zakres, koszt 
i czas tworzą parametry projektu, tzw. „magiczny trójkąt”.

 � Koszty inicjatywy (budżet) - można określić jako propozycję, prognozę albo 
plan wyszczególniający ilość środków potrzebnych, w określonym czasie, na 
sfinansowanie zamierzeń, wraz z propozycjami źródeł finansowania, np. budżet 
na organizację festynu, budżet na organizację zawodów sportowych.

 � Harmonogram – metoda organizowania pracy zbiorowej. Harmonogram 
wskazuje następstwa, kolejność czynności, może być uzupełniony 
o przewidywany (bądź oczekiwany) czas trwania, może też zawierać wymagane 
(lub wyliczone) terminy (data, godzina) początku i końca czynności. 
Harmonogram pomaga uświadomić zakres czynności oraz zależności między 
nimi, ułatwia też nadzorowanie i wczesne wykrywanie zagrożeń realizacji.

3. Zarządzanie zespołem

Zespół to grupa osób mająca wspólny, określony i dostrzegany przez wszystkich 
jego członków cel. Aby zespół działał sprawnie, wszyscy jego członkowie muszą mieć 
wolę współpracy, dobrze się komunikować, posiadać staranny i przemyślany podział 
zadań oraz dobrego lidera. Ponadto, dobry zespół powinien charakteryzować się 
poprawnymi relacjami, charakteryzującymi się pozytywną atmosferą, otwartością 
i brakiem większych konfliktów, wpływającymi na wewnętrzną motywację jego 
członków.
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Cechy wspomagające efektywność zespołu to:

 � wewnętrzna automotywacja poszczególnych członków zespołu – może ją 
wykreować dobry lider, ale znacznie lepiej, gdy jest naturalna;

 � zaufanie do innych osób – jeśli go brak, duża część energii zespołu poświęcana 
jest na niepotrzebną kontrolę. Brak zaufania ogranicza też szczerość i otwartość;

 � wspólnie ustalone zasady działania – najlepiej gdy jest to kodeks wypracowany 
przez wszystkich członków zespołu, inaczej może zostać uznany za narzucony 
i będzie łamany. Najlepszy kodeks zawiera zarówno wspólne wartości, jak 
i procedury efektywnego działania;

 � budowanie na różnicach – umiejętność doprowadzenia do sytuacji, gdy 
odmienne opinie nie powodują konfliktu. Ich konsekwencją jest twórcza 
dyskusja, która szybko kończy się znalezieniem wspólnego rozwiązania;

 � elastyczność i otwartość na zmiany;

 � ciągłe doskonalenie się.

Każdy zespół przechodzi określony cykl życia, na który składa się pięć etapów:

1. „Budowa i integracja”

Pierwszym zadaniem jest dobór odpowiednich osób tak, by podział ról 
i kompetencji w zespole był odpowiedni. Ważne, by członkowie zespołu mieli 
zróżnicowane doświadczenie i umiejętności, przez co możliwym będzie dochodzenie 
do twórczych rozwiązań oraz wzajemne uzupełnianie się. Suma kompetencji 

Podsumowując: zarządzanie 
inicjatywą to szereg następujących 
w określonej kolejności działań, 
zmierząjących do efektywnego 
osiągnięcia celów, jak również 
związanych z budowaniem motywacji 
zespołu i właściwą komunikacją 
pomiędzy uczestnikami inicjatywy.

wszystkich członków zespołu powinna przewyższać listę kompetencji, potrzebnych 
do wykonania zadania, które przed nim stoi.

Kolejne zadanie to rzeczywista integracja zespołu. Jego członkowie poznają się, 
budują pozytywne relacje, powstaje wzajemne zaufanie.

Na tym etapie członkowie zespołu powinni poznać jasno sprecyzowane cele, 
zarówno te stojące przed każdym z jego członków, jak i przed zespołem w ogóle.

Faza ta musi skończyć się powodzeniem, aby poszczególne osoby stworzyły zespół, 
sprawnie realizujący wspólny cel.

2. „Docieranie się”

Na tym etapie ujawniają się pierwsze różnice w osobowościach i oczekiwaniach 
poszczególnych członków zespołu. Dochodzi zatem do fazy konfliktów. Jest to zupełnie 
normalne i lider nie powinien się tym zrażać. Jeśli prawidłowo przeprowadzi zespół 
przez tę fazę, jego członkowie nauczą się akceptować i szanować wzajemne różnice. 
Dopiero wtedy pojawią się pierwsze efekty synergii.

3. „Tworzenie synergii”

Jest to najlepszy okres w życiu zespołu. Ludzie są zintegrowani i dotarci, zadania 
podzielone. Wszyscy dążą do wspólnego celu. Rola lidera na tym etapie polega na:

 � wyznaczaniu celów, bez zbytniego ingerowania w planowanie zadań dla 
poszczególnych osób;

 � delegowaniu zadań;

 � motywowaniu członków zespołu, przeżywających okresowy spadek motywacji;

 � monitorowaniu, kiedy pojawią się symptomy kolejnej fazy życia zespołu.

4. „Kryzys wieku średniego”

Pojawiają się pierwsze oznaki zmęczenia i znudzenia, motywacja jest obniżona. 
Ludzie uważają, że nie rozwijają się, ponieważ od dłuższego czasu robią to samo. 
Rutyna powoduje z czasem pierwsze symptomy wypalenia i obniżoną jakość działania.

Jeśli lider nie odpowie na „kryzys wieku średniego”, zespół wchodzi w fazę „równi 
pochyłej”. Rutyna pogłębia się, coraz mocniej dokucza wypalenie zawodowe i poczucie 
braku rozwoju. Pierwsze osoby opuszczają zespół lub przeciwnie - dochodzi do 
wegetacji i „trzymania się stołków”. 

5. „Odnowa i reintegracja” lub „równia pochyła”

„Odnowa i reintegracja” jest prawidłową reakcją lidera zespołu na kryzys wieku 
średniego. Zadaniem lidera jest doprowadzenie ponownie do etapu synergii przez:

 � zmianę zakresu obowiązków;
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 � przedstawienie zespołowi nowych zadań;

 � wprowadzenie nowej osoby do zespołu;

 � awansowanie niektórych osób;

 � delegowanie większej odpowiedzialności i decyzyjności;

 � zaangażowanie zespołu we wspólne planowanie, konsultowanie swoich decyzji 
z zespołem;

 � szkolenia, wyjazdy integracyjne i motywacyjne.

III. ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ MŁODYCH INICJATYW 

1. O projekcie

„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania 
inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów” to projekt 
realizowany przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w okresie czerwiec 2014 – 
listopad 2016. W tym czasie SIR udzieli minimum 190 mikrodotacji na różnorodne 
inicjatywy oddolne w województwie świętokrzyskim. Łączna kwota przeznaczona na 
mikrodotacje to 950 000 zł! W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać 
ze wsparcia szkoleniowego i  animacyjnego z zakresu realizacji oraz rozliczenia 
mikrograntów.

2. Kto może skorzystać z mikrodotacji?

O mikrogranty może się ubiegać:

a. Grupa nieformalna, spełniająca następujące warunki:

 � musi ją tworzyć minimum trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować 
działania w sferze pożytku publicznego;

 � nie może posiadać osobowości prawnej;

 � członkowie grupy nieformalnej muszą zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego i być osobami 
pełnoletnimi.

b. Młoda organizacja pozarządowa, która musi spełniać następujące warunki:

 � być wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku o mikrodotację;

 � roczny budżet organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł;

 � posiadać siedzibę, filę, oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co 
będzie potwierdzone wpisem w KRS;

 � nie zalegać z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON lub innych 
należności wymaganych odrębnymi przepisami.

c. Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne 
działanie jest skierowane na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków 
życia jego członków.

 � Jeśli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej i w jej skład 
wchodzą minimum 3 osoby, wówczas wsparcie przysługuje jej na zasadach 
przewidzianych w projekcie jak dla grup nieformalnych. Co ważne, działania 
tej grupy muszą mieścić się w sferze pożytku publicznego.

Do zespołu nie powinno się dobierać 
przypadkowych osób, postawić ich 
przed problemem, wierząc, że zostanie 
on rozwiązany. Lider powinien 
zdecydować, które osoby będą 
najbardziej przydatne do pracy 
nad daną inicjatywą.
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 � Jeśli grupa samopomocowa posiada osobowość prawną i spełnia warunki 
określone dla organizacji pozarządowej, to wówczas przysługuje jej wsparcie 
udzielone na zasadach określonych w projekcie dla organizacji pozarządowej.

d. Grupa nieformalna wspierana przez jeden spośród następujących podmiotów:

 � organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. 
stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość 
prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, 
izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty 
mieszkaniowe;

 � osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o  stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności ze sfery pożytku publicznego;

 � stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 � spółdzielnie socjalne;

 � spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmiot wpierający grupę nieformalną musi posiadać siedzibę, filę, oddział na 
terenie województwa świętokrzyskiego.

Na czym polega wsparcie grupy nieformalnej przez podmiot?

Na podmiocie wspierającym grupę nieformalną spoczywać będzie rozliczenie 
mikrodotacji uzyskanej przez tę grupę na działania zaplanowane we wniosku 
o mikrodotację.

3. Jakie działania można realizować w ramach inicjatywy?

Inicjatywy oddolne muszą mieścić się w zakresie tematycznym określonym 
w  Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, która definiuje działalność pożytku publicznego jako „działalność 
społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań 
publicznych określonych w ustawie”.

Inicjatywy zgodnie z Art. 4. ustęp 1 obejmują zadania w zakresie:

 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 3) działalności charytatywnej;

 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego;

 6) ochrony i promocji zdrowia;

 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej;

 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 15) wypoczynku dzieci i młodzieży;

 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 19) turystyki i krajoznawstwa;

 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

 21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
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 23) ratownictwa i ochrony ludności;

 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą;

 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami;

 27) promocji i organizacji wolontariatu;

 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka;

 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe mogą starać się 
o uzyskanie mikrodotacji na realizację inicjatyw ze wszystkich wymienionych 
wyżej sfer pożytku publicznego. 

Ponadto młode organizacje pozarządowe mogą starać się o uzyskanie 
mikrodotacji na drugi typ działania jakim jest rozwój organizacji pozarządowej. 
W ramach tego typu działania możliwe jest uzyskanie mikrodotacji m.in. na 
zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, 
oprogramowania komputerowego, pokrycie kosztów związanych z adaptacją lokalu, 
podniesieniem kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, poszerzeniem zakresu 
świadczonych usług.

4. Jak aplikować o dofinansowanie inicjatywy?

Jeśli masz POMYSŁ na działanie, oto kroki do otrzymania mikrodotacji:

1. Zapoznaj się z „Regulaminem projektu”, dostępnym na stronie internetowej 
projektu: www.fio.sir.com.pl.

2. Przystąp do wypełnienia wniosku o mikrodotację. 

We wniosku należy m.in. uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać 
problemy, które mają być złagodzone dzięki projektowi i cele, które Wnioskodawca 
chce zrealizować. Wnioskodawca wskazuje również kto będzie odbiorcą inicjatywy 

i jakie działania planuje, aby osiągnąć zakładane cele i rezultaty. We wniosku należy 
także określić jakie wydatki są niezbędne, aby zrealizować zaplanowaną inicjatywę.

Wnioski powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą generatora 
wniosków, dostępnego na stronie internetowej projektu. Aby skorzystać z tego 
narzędzia, należy najpierw utworzyć nowe konto użytkownika. Służy do tego 
moduł logowania i rejestracji nowego konta, dostępny na stronie głównej projektu.

W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej, 
co jest opisane w regulaminie projektu. Ze względów organizacyjnych, sugerowane 
jest składanie wniosków w wersji elektronicznej używając wskazanego wyżej 
narzędzia, gdyż procedura ta jest łatwiejsza, a ponadto opracowane narzędzie 
pozwala na uniknięcie wielu błędów formalnych czy technicznych. 

3. Sposób logowania do generatora wniosków i wypełniania wniosku szczegółowo 
opisuje „Instrukcja wypełniania wniosku o mikrodotację”, dostępna na stronie 
internetowej projektu , zapoznaj się więc z nią!

4. Wypełnij wniosek o mikrodotację i złóż go w terminie ogłoszonym w ogłoszeniu 
o naborze wniosków. Wniosek można wypełniać wcześniej i  wielokrotnie 
zapisywać, natomiast należy go przesłać w terminie podanym w ogłoszeniu 
(gdy prowadzony jest nabór wniosków na konkurs, na końcu generatora pojawi 
się przycisk „Złóż wniosek na konkurs”).

5. Czekaj na wyniki oceny Komisji Oceny Wniosków.

6. Realizuj pozytywnie oceniony projekt i rozlicz przeprowadzoną inicjatywę.

5. Realizacja i rozliczenie inicjatywy

1. Realizację inicjatywy oddolnej można rozpocząć po ogłoszeniu wyników 
konkursu i podpisaniu umowy o mikrodotację. 

2. Realizacja inicjatywy powinna następować zgodnie z dofinansowanym 
wnioskiem oraz zawartą umową.

3. Realizator inicjatywy będzie musiał po jej zakończeniu przedstawić dokumenty 
finansowe potwierdzające dokonanie zakupów/poniesienie wydatków w ramach 
inicjatywy, a także opisać w  raporcie, co zostało zrealizowane w  ramach 
uzyskanego grantu. Raport będzie stanowił załącznik do podpisywanej umowy 
o mikrodotację.

4. Maksymalna kwota mikrodotacji, którą można rozliczyć w ramach inicjatywy 
wynosi 5 000 zł (jeśli taka była kwota uzyskanego dofinansowania).

5. Wydatki pokrywane z mikrodotacji są kwalifikowalne jeżeli są:

 � niezbędne do realizacji projektu,
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 � racjonalne i efektywne,

 � zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,

 � odpowiednio udokumentowane,

 � zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

 � zostały przewidziane w budżecie projektu,

 � poniesione zgodnie z zapisami Regulaminu projektu oraz umowy o udzielenie 
mikrodotacji.

IV. METODOLOGIA PROJEKTOWA 

1. Czym jest projekt?

Projekt to sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w pewnym 
określonym czasie, są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu.

Projekt można określić również jako zbiór aktywności charakteryzujący się 
następującymi cechami:

 � są ze sobą powiązane w złożony sposób,

 � zmierzają do osiągnięcia  celu, często poprzez wytworzenie unikatowego 
produktu, usługi bądź rezultatu,

 � posiadają zaplanowany z góry początek i koniec.

Z uwagi na znaczny wzrost znaczenia projektów we współczesnych organizacjach, 
w  ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił rozwój dziedziny nauki 
o zarządzaniu zwanej zarządzaniem projektami (ang. Project Management).

Standardowo projekt dzieli się na fazy, jak np.: koncept, planowanie, realizacja, 
zakończenie i ocena. Niektóre fazy mogą się powtarzać wielokrotnie, mówimy wtedy, 
że w projekcie może występować wiele interakcji. Różne standardy  zarządzania 
projektami precyzują sposób podejścia do realizacji projektu, określają procesy oraz 
procedury związane z realizacją projektu oraz podają tzw. dobre praktyki, których 
stosowanie wspiera skuteczne osiąganie celów projektu.

Projekt zawsze wprowadza zmianę. 

Inicjatywa lokalna również wprowadza zmianę, która podnosi jakość życia 
mieszkańców, niweluje drobne i większe problemy, wnosi nową jakość, dlatego 
właśnie zróbmy ją korzystając ze sprawdzonych narzędzi działania projektem. 

Rodzaje projektów:

 � miękkie – obejmuje takie działania jak np. warsztaty, szkolenia, seminaria.

 � twarde – inwestowanie w infrastrukturę, np. wyposażenie dla ochrony 
środowiska. Projekty te koncentrują się na sferze technologiczno-technicznej. 

Projekty „miękkie” mogą być częścią projektów „twardych”, jeżeli dotyczą procesu 
przygotowawczego i wdrażającego projekt. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_projektami
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iteracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_projektami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_projektami
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2. Logika projektowa

Logika projektowa to zamknięty schemat pokazujący drogę i plan działań jakie 
musimy przejść podczas tworzenia projektu.

Dwa pierwsze działania przedstawione w schemacie prezentującym logikę 
projektową są bardzo ważne. 

1. Bez problemu nie ma projektu! 

 � Wskazane problemy muszą być udokumentowane.

 � Problemy powinny być ze sobą powiązane.

2. Nieprawidłowo sformułowane cele przełożą się na nieosiągnięcie rezultatów. 

 � Cele muszą wynikać z opisanych problemów.

 � Działania muszą dawać konkretne mierzalne efekty.

 � Efekty działań muszą sprawiać, że cele projektu zostaną osiągnięte.

OPIS PROBLEMU
Jaka jest sytuacja wyjściowa?
Jakie są problemy, potrzeby?

FORMUŁOWANIE CELÓW
Po co ja to robię? 
Co chcę zmienić?

Gdzie mam się znaleźć 
w przyszłości?

DZIAŁANIE I HARMONOGRAM
Droga do celu
Jak ja to zrobię?

Co będę robił i kiedy?

EFEKTY DZIAŁANIA
Co osiągnę?

Jakie będą produkty
i rezultaty działań?

Wskaźniki

ZASOBY
Jakich zasobów potrzebuje?

Ile mnie to będzie 
kosztowało?

MONITORING, EWALUACJA
Jak to będę sprawował

monitoring?
Jak dokonam oceny?

 � Osiągnięcie celów projektu musi prowadzić do rozwiązania lub złagodzenia 
problemów.

W praktyce cele projektowe powinny spełniać cechy SMART:

Zanim napiszemy projekt warto wiedzieć:

 � Jakie problemy widzimy i chcemy rozwiązać przy pomocy naszego projektu?

 � Kogo dotyczą te problemy (określamy grupy docelowe), jak bardzo problemy są 
intensywne, jakie są przyczyny występowania tych problemów?

 � Czy dysponujemy danymi liczbowymi (zewnętrznymi lub własnymi), 
potwierdzającymi występowanie problemów i ich skalę?

 � Jaki będzie cel główny i cele szczegółowe projektu? Czy wynikają one ze 
zdiagnozowanych problemów?

 � Jakie rezultaty (wskaźniki) będą określać osiągnięcie zakładanych celów?

 � Jak liczyć/monitorować te rezultaty (wskaźniki)?

 � Ile osób zostanie objętych wsparciem? Jakie to będą osoby? Jaki będzie ich 
status?

SPECIFICkonkretny
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 � Jakie działania i w jakim czasie należy podjąć, aby przyczynić się do rozwiązania/ 
złagodzenia zidentyfikowanych problemów? Jakimi efektami zakończy się każde 
z nich?

 � W jaki sposób prowadzona będzie promocja projektu?

 � Jakie zasoby będą zaangażowane w realizację zaplanowanych działań?

 � Czy mamy potencjał, aby przeprowadzić takie działania?

Problem główny

Cel główny

Cel 1

Działanie 1

Efekty Efekty Efekty

Działanie 2 Działanie 3

Cel 2

Problem 1 Problem 2

V. ZAKŁADANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

1. Dlaczego warto założyć organizację pozarządową?

W 2012 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 80 tys. organizacji 
pozarządowych: 11 tys. fundacji i 72 tys. stowarzyszeń (nie licząc 
Ochotniczych Straży Pożarnych) – badania KLON/JAWOR. Organizacje te różnią 
się nie tylko formą prawną, ale również obszarem działań. W Polsce najwięcej działa 
stowarzyszeń sportowych i hobbystycznych, aż dla 38% organizacji jest to podstawowy 
obszar działań. Druga pod względem liczebności grupa organizacji koncentruje swoje 
działania na kulturze i sztuce. Kolejne 14% organizacji jako główny obszar swoich 
działań wskazuje „edukację i wychowanie”. Poza powyższymi obszarami, organizacje w 
Polsce zajmują się także m.in. usługami socjalnymi, pomocą społeczną, humanitarną, 
ratownictwem oraz ochroną zdrowia, rozwojem lokalnym.

Kto i dlaczego tworzy organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe (NGO) tworzą ludzie dla ludzi, zarówno dla otoczenia 
lokalnego, ale również po to, aby inwestować w rozwój członków organizacji, realizować 
swoje pasje czy zainteresowania. Założycieli i członków organizacji pozarządowych 
cechuje to, że zwykle są ludźmi aktywnymi, którzy lubią pomagać innym, chętnie 
podejmują nowe wyzwania i chcą realizować swoje pomysły oraz zdobywać cenne 
w dzisiejszych czasach doświadczenie. Osoby te dostrzegają problemy w swoim 
otoczeniu i chcą działać w celu ich rozwiązywania czy niwelowania. 

Jakie są korzyści z pracy czy działania w NGO?

 � Rozwój zawodowy 

Specyfiką pracy i działania w NGO jest duża zmienność i różnorodność zadań. 
Inicjatywy realizowane w sektorze pozarządowym wymagają nie tylko świetnej 
organizacji, kreatywności i umiejętności analitycznych przy tworzeniu i realizacji 
działań, ale często również podstaw marketingu i public relations. Standardy pracy w 
III sektorze wymogły potrzebę ciągłego dokształcania się. Pracownicy, a także osoby 
działające na rzecz organizacji mogą liczyć na szkolenia, warsztaty i konferencje, czyli 
ciągły rozwój zawodowy. Część z nich jest dofinansowana ze środków unijnych, można 
je odbyć bezkosztowo.

 � Satysfakcja z pracy

NGO to nie jedynie miejsce pracy z określonymi obowiązkami. To miejsce, 
gdzie można utożsamiać się z misją organizacji. W sektorze komercyjnym na ogół 
na pierwszym miejscu liczy się zysk, w NGO - rozwój, satysfakcja, relacje z ludźmi, 
działanie itp. Organizacje pozarządowe nastawione są na realizację celów społecznie 
użytecznych, dzięki czemu praca i działanie dla nich stanowi źródło satysfakcji 
i zaangażowania. Praca i działanie w trzecim sektorze pozwala na poznanie ciekawych 
osób, a także uczy nawiązywania relacji i współpracy w zespole. 
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 � Łączenie dobrego z pożytecznym

Praca w trzecim sektorze to nie tylko etat czy wolontariat. Można założyć i prowadzić 
własną organizację pozarządową. Bycie na swoim to szansa dla zdeterminowanych 
i ambitnych osób, chcących mieć duży wpływ na kształtowanie rzeczywistości oraz 
własnej kariery, a także wykonywać działania zgodne z wartościami i celami, które 
im w życiu przyświecają.

 � Lubisz pomagać innym?

 � Chcesz realizować swoje pomysły?

 � Cieszy Cię podejmowanie nowych wyzwań?

 � Chcesz zdobywać nowe doświadczenia?

 � Jesteś osobą aktywnie działającą?

Jeśli tak, to zachęcamy Cię do założenia organizacji pozarządowej!

2. Stowarzyszenie czy fundacja?

Dylemat, z jakim spotyka się większość osób na starcie przed założeniem 
organizacji to pytanie: założyć stowarzyszenie czy fundację?

Poniżej przedstawiamy zestawienie tych dwóch podmiotów. Decyzja należy do 
Was!

Stowarzyszenie
1. Tworzy grupa ludzi minimum 15 

osób.

2. Osoby te mają wspólne potrzeby, 
zainteresowania, cel lub wspólny 
interes.

3. Podstawą działalności stowarzyszenia 
są ludzie (członkowie), którzy często 
zaczynają działać nieformalnie, 
spontanicznie organizując jakieś 
wydarzenie lokalne.

Fundacja
1. Powoływana dla celów społecznie 

bądź gospodarczo użytecznych.

2. Wyposażoną w majątek przeznaczony 
na realizację celów wyznaczonych 
przez założyciela lub założycieli.

3. O powołaniu fundacji i o tym, czym 
będzie się zajmować, decyduje 
zazwyczaj jedna lub kilka osób 
(fundator lub fundatorzy), którzy chcą 
osiągnąć jakiś ważny społecznie cel.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć:  
jeśli masz ludzi - załóż stowarzyszenie, jeśli dysponujesz 

jakimś majątkiem lub pieniędzmi - załóż fundację

Podstawą prawną do funkcjonowania obu typów organizacji pozarządowych są:

 � Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 � Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 
z późn. zm.) 

Procedura zakładania stowarzyszenia:

Procedura zakładania fundacji:

Stowarzyszenie i fundacje rejestruje się w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

W województwie świętokrzyskim KRS prowadzi: Sąd Rejonowy – X Wydział 
Gospodarczy KRS, ul. Malików 146 a, Kielce.

Aktualne wzory formularzy oraz informacje dotyczące fomalności związanych 
z rejestracja można znaleźć na stronie internetowej sądu: www.kielce.sr.gov.pl

POWODZENIA!!!

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
powołanie 
i zebranie 
grupy inicjatywnej

opracowanie
projektu 
statutu
stowarzyszenia

zebranie
założycielskie

rejestracja 
stowarzyszenia
– KRS

pozostałe
czynności 
rejestrowe

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Zadanie 
dla fundatorów 
– co chcesz robić?

Sporządzenie 
aktu fundacyjnego 
u notariusza

opracowanie 
statutu

zebranie 
fundatorów

rejestracja 
fundacji 
– KRS

http://www.kielce.sr.gov.pl
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