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Wstęp 

 

Cel i przedmiot badao, podstawowe pytania badawcze 

 

 Badanie zostało przygotowane i zrealizowane w sierpniu 2009 roku, z inicjatywy 

Lokalnej Organizacji Grantowej Programu „Działaj Lokalnie” - Stowarzyszenia W.A.R.K.A. oraz 

ogólnopolskiego koordynatora tego Programu - Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Za 

projekt i wykonanie badao odpowiedzialne były studentki, odbywające praktyki w 

Stowarzyszeniu, w ramach Programu „Citi helps students. Students help locally”. Przed 

rozpoczęciem badania, studentkom nie była znana specyfika lokalnych organizacji 

pozarządowych powiatu grójeckiego.  

 

 

Marta Barszczewska – studentka V roku socjologii  

w Collegium Civitas w Warszawie, specjalizacja: psychologia 

społeczna.  Zainteresowania: kino hiszpaoskojęzyczne, fotografia, 

organizacje pozarządowe.  

 

 

Karolina Bobryk – studentka I roku polityki                       

społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz III roku 

egiptologii. Zainteresowania: poezja, filozofia, społeczności 

lokalne. 

 

 

 

 

 

 

 W okresie od września do listopada 2009 roku Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zamierza 

zorganizowad cykl szkoleo, skierowanych do przedstawicieli lokalnych organizacji 

pozarządowych i innych aktywnych grup. Tematyka szkoleo będzie dotyczyła budowania 

wizerunku organizacji, zarządzania projektem oraz pozyskiwania środków finansowych na 

działalnośd. W związku z planowanymi szkoleniami, za cel badao przyjęto: 

 zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych wśród lokalnych organizacji 

 rozpoznanie oczekiwao i pomysłów wobec planowanych szkoleo 

 

Pośrednim celem badao jest natomiast rozpoznanie potrzeb lokalnych organizacji  

w związku ze szkoleniami planowanymi w dalszej perspektywie czasowej – umożliwi to  

w  przyszłości opracowanie takiego harmonogramu szkoleo, który będzie stanowił trafną 

odpowiedź na potrzeby lokalnych organizacji. 
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Kolejna częśd badania poświęcona została postrzeganiu Lokalnej Organizacji 

Grantowej - Stowarzyszenia W.A.R.K.A. przez inne organizacje pozarządowe i inicjatywy 

obywatelskie powiatu grójeckiego. Za cel tej części badao przyjęto analizę współpracy 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. z innymi organizacjami, a w szczególności uzyskanie odpowiedzi 

na pytania: 

 jak postrzegana i oceniana jest Lokalna Organizacja Grantowa -                   

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.? 

 jaki charakter mają relacje pomiędzy Stowarzyszeniem W.A.R.K.A., a innymi 

lokalnymi organizacjami? 

Pośrednim celem tej części badao, jest udoskonalenie współpracy między 

Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. i lokalnymi organizacjami.  

 

Charakterystyka próby 

 

 Badania zrealizowano posługując się próbą celową - znalazły się w niej organizacje 

pozarządowe i nieformalne inicjatywy działające na terenie powiatu grójeckiego, które 

zostały wybrane z bazy organizacji pozarządowych. Organizacje, które znalazły się w próbie, 

działają w różnych częściach powiatu, reprezentują odmienne interesy, a także w różnym 

stopniu związane są ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. Z próby wykluczono Ochotnicze Straże 

Pożarne, głównie z powodu odmiennej specyfiki działania. Nie udało się zrealizowad 100 % 

próby, ponieważ spośród wszystkich 30 organizacji, uczestnictwo w badaniach podjęło  

17 przedstawicieli lokalnych organizacji, którzy stanowili naszych respondentów. Pozostała 

grupa nie wzięła udziału w badaniach, podając jako główny powód brak czasu lub 

nieobecnośd. Z kilkoma spośród Organizacji, w ogóle nie udało się nawiązad kontaktu - 

najprawdopodobniej z powodu nieaktualnych danych kontaktowych. O kilku organizacjach 

uzyskano informację, że zaprzestały swej działalności. Przeprowadzenie badania wiązało się 

więc z gromadzeniem zaktualizowanych danych organizacji pozarządowych na terenie 

powiatu grójeckiego, jako że nie wszystkie te informacje są we wspomnianej bazie aktualne. 

Łącznie zrealizowano 17 wywiadów, jednak w ramach tej grupy znalazło się kilka 

organizacji, wobec których pytania kwestionariuszowe okazały się nieadekwatne (z powodu 

np. zawieszenia działalności). Mimo tego, dane pozyskane podczas rozmów z takimi 

organizacjami, uznane zostały za cenne dla całości badao, dlatego zostały uwzględnione w 

niniejszym raporcie.   

 

Narzędzia 

 

 Badania przeprowadzono wykorzystując dwa ustandaryzowane kwestionariusze do 

wywiadu bezpośredniego face to face. Metoda ta uzupełniona została o 

nieustrukturalizowany wywiad. W badaniach zastosowano więc głównie pomiar ilościowy – 

uzupełniony jednak o wywiady jakościowe, które wniosły ciekawe wątki do całości badao. 
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Postrzeganie Lokalnej Organizacji Grantowej - Stowarzyszenia W.A.R.K.A. 

przez organizacje pozarządowe i inne  inicjatywy obywatelskie powiatu 

grójeckiego 

 

 

Badanie przeprowadzone na próbie 17-tu organizacji pozarządowych i inicjatyw 

obywatelskich powiatu grójeckiego miało na celu zbadanie tego, jak postrzegana jest Lokalna 

Organizacja Grantowa - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. oraz zdefiniowanie potrzeb i oczekiwao 

lokalnych organizacji, by udoskonalid współpracę między Stowarzyszeniem, a innymi 

organizacjami.  

 

Jak wskazują wyniki ze zrealizowanych badao – wszystkim przedstawicielom 

organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich powiatu grójeckiego znane jest 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. i jego działalnośd.  

 

Wśród znanych inicjatyw, podejmowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A., 

najczęściej wymieniane były: Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”, piknik Vivat 

Pułaski oraz organizacja szkoleo dotyczących pozyskiwania funduszy na działalnośd 

organizacji – te trzy projekty wymieniane były zdecydowanie najczęściej. Wskazano również 

inicjatywy takie jak: Kazikowy Jarmark, Wioska „Działaj Lokalnie”, Konkurs „Dobroczyoca 

Powiatu”, Kino nad Pilicą, Lato w Mieście, Forum Organizacji Pozarządowych oraz Akcja 

Społeczna „Zdrowy Uśmiech”. Zdecydowanie najlepiej z tych inicjatyw oceniona została 

organizacja Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”. Bardzo wysoko notowano 

także organizację pikniku Vivat Pułaski oraz realizację szkoleo.  

 

Niejednokrotnie, jako najbardziej wartościowy wskazywano całokształt działao 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A., argumentując, iż Stowarzyszenie pobudza społecznośd lokalną 

do działania i integruje ją, promuje powiat oraz umożliwia innym organizacjom 

pozarządowym pozyskiwanie środków finansowych na działalnośd oraz podnoszenie 

kompetencji poprzez organizowanie tematycznych cyklów szkoleo.  

 

Zauważono również, iż dzięki działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A., działające na 

terenie powiatu grójeckiego przedsiębiorstwa, stają się otwarte na potrzeby mieszkaoców 

i współpracę z organizacjami, ponieważ uczestnictwo w konkursie skierowanym do 

lokalnych przedsiębiorców wiąże się z dużym prestiżem, a to jest mobilizujące dla 

przedstawicieli biznesu. 
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Niemal wszystkie spośród badanych organizacji współpracowały bądź aktualnie 

współpracują ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A., uczestnicząc w projektach realizowanych 

przez Stowarzyszenie. Największa częśd organizacji bierze lub brała udział w Lokalnym 

Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie” (8 organizacji). Jako pola współpracy wymieniane 

były także: uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, udział w Gali 

Biznesu, w Akcji Społecznej „Zdrowy Uśmiech” oraz w Konkursie Opowiedz… 

 

 

Pytanie – Czy Wasza Organizacja uczestniczy lub uczestniczyła w projektach realizowanych 

przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.? 

 

 

 

 

Niemal jednogłośnie respondenci zaprzeczyli istnieniu trudności we współpracy ze 

Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.  
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Działalnośd Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest bardzo ceniona wśród lokalnych 

organizacji. Spośród respondentów znających działalnośd Stowarzyszenia znaczna częśd 

zapytana o ogólną ocenę działalności oceniła ją „dobrze” lub „bardzo dobrze” (12 osób); 

poproszeni zaś o ocenę działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w zakresie odpowiadania na 

potrzeby społeczności lokalnej 10 respondentów dokonało równie przychylnej oceny. 

 

 

Pytanie – Jak ocenia Pan/Pani działalnośd Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w poszczególnych 

obszarach w skali od 0 do 5? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 Przy pytaniu o ocenę działalności Stowarzyszenia W.A.R.K.A w poszczególnych 

obszarach, niemal wszyscy respondenci ocenili poszczególne obszary działalności 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A. dobrze lub bardzo dobrze (ocena 4 lub 5 w skali od 0 do 5). 

Jedynie w zakresie obszaru „doradztwo” pojawiła się jedna ocena 0 (co oznacza że 

respondent ocenił działalnośd Stowarzyszenia na tym polu jako „bardzo źle”) i jedna ocena 3. 

 

Po zsumowaniu odpowiedzi respondentów okazuje się, że ogólnie najlepiej oceniona 

została działalnośd Stowarzyszenia w zakresie organizowania Lokalnych Konkursów 

Grantowych „Działaj Lokalnie”. 

 

 

Pytanie – Jak Pan/Pani ocenia działalnośd Stowarzyszenia W.A.R.K.A. w poszczególnych 

obszarach w skali od 0 do 5 (gdzie 0 oznacza „bardzo źle”, a 5 oznacza „bardzo dobrze”)? 

 

 
 

 

 

 

 

 



8 

 

  W kolejnym pytaniu respondenci poproszeni zostali o wybór trzech najbardziej 

wartościowych działao Stowarzyszenia W.A.R.K.A., a następnie uszeregowanie wybranych 

działao w kolejności od najważniejszych do mniej ważnych. Za najbardziej wartościowe 

działanie Stowarzyszenia W.A.R.K.A. respondenci uznali organizowanie Lokalnych Konkursów 

Grantowych (6 spośród respondentów uznało działalnośd na tym polu jako najważniejszą).    

5 respondentów za bardzo korzystne uznało również działania Stowarzyszenia w zakresie 

organizowania szkoleo i warsztatów. W dwóch przypadkach respondenci stwierdzili, że nie 

zauważają korzyści płynących z działalności Stowarzyszenia. 

 

Pytanie – Jakie działania Stowarzyszenia W.A.R.K.A. są dla Waszej Organizacji najbardziej 

wartościowe? Proszę wybrad trzy i uporządkowad w kolejności od najważniejszych. 

Najbardziej wartościowe d z i a ł a n i a  
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W pytaniu dotyczącym obszarów, w których Stowarzyszenie W.A.R.K.A. mogłoby 

wspomóc inne organizacje najwięcej spośród respondentów dostrzegło możliwośd pomocy  

w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalnośd, następnie w pisaniu  

i realizowaniu projektów, a także we współpracy z biznesem. 3 spośród respondentów 

stwierdziło, że nie może liczyd na pomoc Stowarzyszenia W.A.R.K.A., uzasadniając to 

stwierdzeniem „nie potrzebujemy pomocy”.  

  

Ponadto trzech badanych wymieniło dodatkowo inne obszary, w których dostrzegają 

możliwośd pomocy ze strony Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Wśród dodatkowych obszarów 

badani wymienili: „ogólne wsparcie ze strony Stowarzyszenia W.A.R.K.A.”, „udzielenie 

pomocy w zakresie współpracy z lokalną władzą”, a także „wspólne organizowanie imprez 

sportowych i rekreacyjnych”. 

 

 

Pytanie – W których  z obszarów Stowarzyszenie W.A.R.K.A. mogłoby wspomóc Waszą 

organizację? 
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Wszyscy spośród respondentów uznali działalnośd Stowarzyszenia W.A.R.K.A. za 

potrzebną. Badani motywowali to w rozmaity sposób. Pojawiały się takie uzasadnienia jak: 

pobudzanie aktywności społeczeostwa, wymiana wiedzy i doświadczeo, rola Stowarzyszenia 

W.A.R.K.A. jako opiekuna i partnera. Badani zwracali również uwagę na fakt, iż 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. mobilizuje do działania inne organizacje, wspiera ich działalnośd i 

pomaga w rozszerzeniu tej działalności. 

 

Najwięcej spośród badanych, czerpie informacje na temat działalności Stowarzyszenia  

z mediów (z głównym naciskiem na prasę), poprzez kontakt osobisty z członkami 

Stowarzyszenia, a także za pomocą kontaktu telefonicznego.  

 

 

Pytanie – Skąd Wasza Organizacja czerpie informacje na temat działalności 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A.? 

 

  
 

 

Jako najdogodniejszą drogę kontaktu respondenci uznali: pocztę mailową, kontakt 

osobisty oraz kontakt telefoniczny. 
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Najwięcej respondentów jako najbardziej pożądane informacje na stronie 

internetowej Stowarzyszenia W.A.R.K.A. uznali „informacje na temat konkursów 

kierowanych do organizacji pozarządowych” oraz „informacje na temat szkoleo i warsztatów 

skierowanych do organizacji pozarządowych”. Ponadto dwie spośród organizacji zaznaczyły, 

że w ogóle nie korzystają ze strony internetowej Stowarzyszenia.  

 

 

Pytanie – Jakie informacje chciałby/chciałaby Pan/Pani pozyskiwad ze strony internetowej 

Stowarzyszenia W.A.R.K.A.? 

 

 
 

  

Wśród dodatkowych sugestii na temat działalności Stowarzyszenia pojawiły się 

wzmianki na temat bardzo dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem. Natomiast organizacje, 

które do tej pory nie miały okazji współpracowad ze Stowarzyszeniem wyraziły chęd 

nawiązania współpracy.  
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Oczekiwania i pomysły ze strony lokalnych organizacji i nieformalnych 

inicjatyw obywatelskich w kwestii szkoleo planowanych przez  

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

 

 

Badanie przeprowadzono na próbie 17-tu organizacji pozarządowych i inicjatyw 

obywatelskich powiatu grójeckiego. Głównym celem badania było poznanie pomysłów  

i oczekiwao lokalnych organizacji w związku z planowanymi przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 

szkoleniami,  tak by były one odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania tychże organizacji.  

 

Niemal wszystkie badane organizacje deklarują chęd poszerzenia swej działalności na 

cały powiat grójecki lub podjęcie kolejnych inicjatyw, lecz we wszystkich wywiadach 

przywoływano materialny aspekt działalności organizacji – respondenci często wskazywali na  

trudności w pozyskiwaniu środków finansowych jako przeszkodę dalszego rozwoju.  

 

Ogół ankietowanych uważa, że istotne jest komunikowanie otoczeniu o działalności 

organizacji, ułatwia to bowiem utrzymanie dobrych relacji z darczyocami oraz pozyskiwanie 

przedsiębiorców do współpracy, a także zwiększa szanse na zdobycie grantu w konkursach 

grantowych. Wskazywano ponadto, iż komunikacja z otoczeniem odgrywa fundamentalną 

rolę w pozyskiwaniu  wolontariuszy i nowych członków organizacji oraz zachęca do 

korzystania z oferty organizacji. 
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Najbardziej popularnymi metodami komunikowania o działalności organizacji są 

artykuły prasowe i „poczta pantoflowa”. Często wykorzystywane są również zdjęcia  

z przeprowadzonych działao oraz materiały promocyjne takie jak plakaty czy ulotki. 

Wielokrotnie wskazywano także stronę internetową jako stosowane narzędzie komunikacji. 

Kanałem komunikacji, z którego organizacje korzystają najrzadziej są filmy z realizowanych 

projektów. Najczęściej wynika to z braku odpowiedniego sprzętu lub braku kompetencji.  

W obliczu odpowiedzi uzyskanych w tym pytaniu, wydaje się że szkolenia z zakresu używania 

kamery, mogłyby byd dla Organizacji wartościowe, jednak pojawia się wątpliwośd ile spośród 

Organizacji dysponuje odpowiednim sprzętem. Wśród odpowiedzi „inne” pojawiały się takie 

jak: komunikacja poprzez inne organizacje i instytucje, wykorzystanie „gadżetów” takich jak 

długopisy, wizytówki, wykorzystanie tablic informacyjnych, bannerów, poczty e-mailowej, 

kontaktów osobistych. Jako narzędzie komunikacji wymieniona została również parafia.  

 

 

Pytanie – W jaki sposób Wasza Organizacja komunikuje otoczeniu o swoich działaniach? 
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Poproszone o ocenę własnych kompetencji w zakresie korzystania z poszczególnych 

narzędzi komunikacji, organizacje zdecydowanie najwyżej oceniły swoje kompetencje  

w zakresie dokumentowania własnych działao za pomocą zdjęd. Niemal równie dobrze 

oceniona została współpraca z mediami i tworzenie materiałów promocyjnych, takich jak 

ulotki czy plakaty. Najniżej oceniona została umiejętnośd dokumentowania własnych działao 

za pomocą kamery oraz przygotowywanie publikacji, rozumianych jako wydania książkowe 

poświęcone organizacji i jej działaniom.  

 

 

Pytanie – Jak ocenia Pan/Pani kompetencje Waszej Organizacji w zakresie informowania 

otoczenia o działalności Waszej Organizacji za pomocą poszczególnych narzędzi? 
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Dodatkowo każda z organizacji została poproszona o uszeregowanie narzędzi 

komunikacji od najbardziej do najmniej efektywnych. Odpowiedzi badanych wskazują na 

znaczące rozbieżności w postrzeganiu tychże narzędzi. Dodatkowo, wielu z badanych nie 

potrafiło uporządkowad narzędzi, uzasadniając, że uważają je za równie efektywne. 

 

Niemniej jednak, większośd respondentów wskazało stronę internetową jako 

narzędzie komunikacji, w zakresie którego najbardziej chcieliby podnieśd swoje 

kompetencje, żaden zaś z respondentów nie wskazał w tej kategorii filmu. Duża częśd 

organizacji w najmniejszym stopniu zainteresowana jest podniesieniem swoich kompetencji 

w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych, ponieważ mają w tym zakresie 

wystarczające umiejętności. Wszystkie niemal organizacje pozarządowe wykorzystują 

Internet do wyszukiwania informacji, dotyczących przede wszystkim sposobów pozyskiwania 

środków finansowych.  Wiele spośród organizacji prowadzi własną stronę internetową i 

korzysta z poczty e-mailowej. Pytanie o sprawiające trudności kompetencje związane z 

wykorzystaniem Internetu pozwoliło zauważyd różnorodnośd badanych organizacji. Częśd z 

nich zaprzeczyła istnieniu takich umiejętności, częśd zaznaczała, że tylko jeden z członków 

biegle porusza się po Internecie, lecz uznawała to za wystarczające na potrzeby ich 

organizacji. Częśd wreszcie wskazywała na brak podstawowych umiejętności, takich jak 

korzystanie z poczty e-mailowej, czy wyszukiwanie informacji. Stosunkowo najczęściej w 

kontekście tego pytania, mówiono o braku umiejętności budowania strony internetowej i 

zamieszczania tam danych. W celu informowania o swoich działaniach, organizacje 

najczęściej wykorzystują współpracę z mediami, przede wszystkim zamieszczając artykuły w 

prasie lokalnej. Stosunkowo wiele organizacji wykorzystuje również zdjęcia do 

dokumentowania swoich działao. Niewielu respondentów zadeklarowało wykorzystanie 

filmu, ze względu na powszechny brak kompetencji w zakresie dokumentowania działao za 

pomocą tegoż narzędzia.  

 

Pytanie – Czy Wasza Organizacja wykorzystuje poniższe narzędzia do dokumentowania 

swoich działao? 
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W ramach szkoleo w dziedzinie dokumentowania i przedstawiania działao, 

organizacje najchętniej poszerzą swe kompetencje w zakresie wykorzystania 

ogólnodostępnych programów do obróbki filmu oraz zwiększą swe umiejętności w zakresie 

dokumentowania projektów społecznych za pomocą kamery i aparatu fotograficznego. 

Badani najmniej zainteresowani byli informacjami technicznymi na temat używania aparatu 

fotograficznego. 

 

 

Pytanie – W poniższej tabeli proszę zaznaczyd 3 zagadnienia, które są dla Pana/Pani 

priorytetowe w ramach cyklu szkoleo dotyczących wzmocnienia kompetencji w zakresie 

dokumentowania i przedstawiania działao organizacji pozarządowych. 
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W ramach szkoleo w zakresie współpracy z mediami oraz wykorzystania Internetu, 

jako najbardziej wartościowe wskazywane były informacje na temat umiejętnego pisania 

artykułu prasowego i notatki prasowej. Równie często jak informacje techniczne na temat 

budowania strony internetowej, wybierano informacje na temat umiejętnego przygotowania 

materiałów promocyjnych. Żadna z organizacji nie wyraziła chęci wzmacniania swych 

kompetencji w zakresie korzystania z poczty e-mailowej. 

 

 

Pytanie – W poniższej tabeli proszę zaznaczyd 3 zagadnienia, które są dla Pana/Pani 

priorytetowe w ramach cyklu szkoleo dotyczących wzmocnienia kompetencji w zakresie 

współpracy organizacji pozarządowych z mediami oraz wykorzystania Internetu. 
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 W ramach cyklu szkoleo w zakresie tworzenia i realizacji projektu jako najbardziej 

preferowane okazały się umiejętności w zakresie poszukiwania źródeł finansowania 

projektu. Jak się okazało, wielu spośród respondentów zainteresowanych jest również 

tematyką zasad opracowania skutecznych wniosków konkursowych. Żaden z respondentów 

nie wskazał w tym pytaniu tematyki z zakresu wprowadzania zmian w projekcie. Niewielu 

spośród respondentów zainteresowanych jest zagadnieniami z zakresu: monitoringu i 

ewaluacji projektu, analizy ryzyka w projekcie, a także problemów wynikających ze złego 

zarządzania projektem. 

 

 

Pytanie – W poniższej tabeli proszę zaznaczyd 3 zagadnienia, które są dla Pana/Pani 

priorytetowe w ramach cyklu szkoleo w zakresie tworzenia i realizacji projektu. 
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Przy ocenie własnej organizacji w poszczególnych obszarach, zdecydowanie 

najczęściej pojawiające się określenie to - „dajemy sobie radę”. Do oceny własnych działao 

respondenci rzadko używali skrajnych określeo - „świetnie dajemy sobie radę” i „nie radzimy 

sobie”. Jak prezentuje poniższy wykres - respondenci najlepiej oceniają swoje organizacje w 

zakresie zarządzania organizacją, pozyskiwania informacji na temat konkursów, współpracy z 

mediami, wykorzystania Internetu i pozyskiwania środków finansowych. Natomiast najsłabiej 

organizacje oceniają swoje umiejętności w zakresie współpracy z biznesem. Jednak, jak 

wynika z uzyskanych danych, przeważająca większośd organizacji z terenu powiatu 

grójeckiego, w swoim odczuciu radzi sobie całkiem dobrze na większości płaszczyzn. Wśród 

badanych organizacji, pojawiły się tylko dwie, które oceniły swoje umiejętności we 

wszystkich obszarach jako bardzo niewielkie. 
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Badanych poproszono o wskazanie obszarów, w których ich Organizacja chciałaby 

poszerzyd swoje  kompetencje, biorąc udział w cyklu odpowiednich szkoleo. Poproszono 

respondentów o wybranie trzech  najważniejszych dziedzin.  

  

 
 

Najwięcej spośród organizacji chciałoby poszerzyd swoje kompetencje, biorąc udział  

w szkoleniach w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalnośd organizacji  

(8 organizacji), następnie w pisaniu i realizowaniu projektów (6 organizacji), a także  

w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowej (5 organizacji) oraz 

w obszarze zarządzania finansami i księgowości (5 organizacji). 

Żadna z organizacji nie wskazała szkoleo z zakresu zarządzania organizacją, 

pozyskiwania informacji na temat konkursów, a także szkolenia z zakresu skutecznej 

komunikacji.  

Dodatkowo, jedna z organizacji w ogóle nie ma potrzeby podnoszenia swoich 

kompetencji, w żadnym z obszarów.   

 Zdecydowana większośd respondentów zadeklarowała chęd skorzystania  

z indywidualnych konsultacji ze specjalistą podczas szkoleo. Z dużym zainteresowaniem 

spotkał się również pomysł Konkursu Grantowego dla projektów, które zostaną utworzone 

podczas cyklu szkoleo – chociaż w tym wypadku pojawiły się również obawy i wątpliwości. 

Respondentom trudno było bowiem wyobrazid sobie pracę zespołową, wraz z członkami 

innych organizacji, nad wspólnym projektem -  zwracano tu uwagę na fakt, że organizacje 

mają różne profile działalności, a badani preferowaliby jednak pracę nad projektem zgodnym 

z dziedziną działalności swojej organizacji.  
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 Trzy organizacje, które nie zajmują się pisaniem projektów, pozyskując środki 

finansowe innymi drogami, nie wyraziły chęci wzięcia udziału w pisaniu wspólnego projektu 

podczas szkoleo.  

W pytaniu otwartym, dotyczącym zaprojektowania dowolnego cyklu szkoleo, 

pojawiło się bardzo wiele zróżnicowanych propozycji. 

 Podczas rozmów badani wielokrotnie zaznaczyli potrzebę szkoleo zwłaszcza z zakresu 

księgowości, czy podstaw rachunkowości. Jest to tematyka priorytetowa dla organizacji, tym 

bardziej że aktualnie wiele spośród nich korzysta z odpłatnej pomocy niezależnych 

księgowych, co znacznie obciąża ich budżet. Bardzo często zwracano też uwagę na potrzebę 

szkoleo z zakresu zarządzania finansami. 

 

Inne propozycje co do tematyki szkoleo, które pojawiły się wśród odpowiedzi to: 

 szkolenie z zakresu współpracy z wolontariuszami – jak dotrzed do wolontariuszy, jak 

ich zachęcid do współdziałania, jak zarządzad wolontariuszami 

 szkolenie z zakresu wykorzystania 'naturalnych zasobów' jakie stanowi społecznośd 

lokalna, nabycie umiejętności z zakresu współpracy ze społecznością lokalną 

 szkolenie z zakresu kompetencji psychospołecznych, nie związanych bezpośrednio  

z działalnością organizacji – np. jak radzid sobie ze stresem 

 jeden z przedstawicieli organizacji zwrócił uwagę na potrzebę szkoleo 

komputerowych od podstaw – reszta organizacji nie ma problemów związanych z 

korzystaniem z komputera więc takie szkolenie nie byłoby wartościowe z 

perspektywy reszty organizacji.  

 szkolenie z zakresu umiejętnego podziękowania dla darczyoców - jak docenid 

darczyoców aby w przyszłości chętnie ofiarowali swoją pomoc 

 warsztaty dotyczące dobrej współpracy z pracownikami - jak byd dobrym szefem 

 kurs dla liderów grup (by móc podzielid pracę w organizacji) 

 

 Poza proponowaną tematyką wielokrotnie dostrzegano również potrzebę wymiany 

doświadczeo pomiędzy organizacjami – wspólne szkolenie uznano za dobrą okazję ku takiej 

wzajemnej wymianie.  

 Ponadto zwracano uwagę na potrzebę pracy nad własnym projektem podczas 

szkoleo. Dla respondentów dużo atrakcyjniejsza jest możliwośd odwołania się do swoich 

projektów, aniżeli odwoływanie się do wyabstrahowanych przypadków. Zwracano również 

uwagę na potrzebę konsultacji co do aktualnie realizowanych projektów (czy projekty są 

dobre, co można było zrobid lepiej).  

 Niejednokrotnie podkreślano, że konieczne jest, by szkolenia były prowadzone przez  

osoby wyspecjalizowane i  kompetentne. Badani kilkakrotnie zwracali uwagę na fakt, że w 

przeszłości zdarzyło im się uczestniczyd w mało wartościowych szkoleniach, prowadzonych 

przez niekompetentne osoby.  
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 Respondenci przyznali, że istotny jest również aspekt rozrywkowy szkoleo – 

proponowali wprowadzenie elementów rozluźniających i zabaw integracyjnych podczas 

szkoleo.  

 Jeżeli chodzi o preferowaną formę szkoleo, to szczególny nacisk kładziono na formę 

warsztatową, nie wykładową. Zaproponowano również szkolenie w formie wyjazdowej.  

 Zwrócono uwagę na potrzebę aktywizowania osób, które są członkami organizacji , 

ale nie zajmują w niej pozycji liderów. Szkolenia często skierowane są do liderów, a Ci często 

już posiadają odpowiednie umiejętności. Natomiast reszta członków organizacji, w których 

niejednokrotnie tkwi duży potencjał, z braku odpowiedniej wiedzy, nie potrafi tego 

potencjału wykorzystad. Zdaniem respondentów w szkoleniu powinna uczestniczyd nie jedna 

lecz 2,3 osoby z organizacji.   
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Podsumowanie badao przeprowadzonych wśród organizacji 

pozarządowych i inicjatyw społecznych powiatu grójeckiego 
 

W sierpniu 2009 roku na terenie powiatu grójeckiego pośród organizacji 

pozarządowych i inicjatyw społecznych przeprowadzone zostało badanie, którego celem było 

zapoznanie się działalnością tychże organizacji i ich potrzebami szkoleniowymi, w kontekście 

planowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. cyklu szkoleo w zakresie budowania 

wizerunku organizacji i pozyskiwania środków finansowych na działalnośd. Uzyskano również 

informacje na temat tego, jak postrzegana jest Lokalna Organizacja Grantowa - 

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przez inne organizacje. 

 

Ze zrealizowanego badania wyłonił się złożony obraz trzeciego sektora. Działające  

w powiecie grójeckim organizacje różnią się bardzo pod względem liczby członków oraz 

zakresu, metod i obszaru działania. Niektóre z nich gromadzą tylko kilkunastu członków, inne 

– kilkudziesięciu; częśd z nich prowadzi prężną działalnośd, częśd zaś pozostaje w uśpieniu. 

Pośród przebadanych organizacji były Kluby Sportowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Stowarzyszenia, Towarzystwa, i Fundacje. Większośd z tych organizacji ma swoją wyraźnie 

ukształtowaną misję, była ona formułowana i werbalizowana bez znaczących trudności. 

Jednakże wśród badanych było również kilka organizacji, które miały wyraźne trudności  

z odpowiedzią na pytanie o misję organizacji. 

 

Przedstawiciele organizacji deklarowali zazwyczaj, że ich organizacja „radzi sobie”, po 

chwili namysłu dodając wszelako, iż „na miarę możliwości” oraz deklarując chęd udziału w 

szkoleniach podnoszących kompetencje. Byd może oznacza to, że członkowie organizacji, 

pomimo potencjału, którym ich organizacja dysponuje, nie widzą dla niej możliwości 

dalszego rozwoju. Często hipoteza ta potwierdzała się podczas wywiadów, gdy zapytani  

o plany rozwoju, respondenci odpowiadali używając trybu przypuszczającego - 

„chcielibyśmy”, rzadko mówiąc o tym, co „chcą” zrobid. 

 

Przeważająca większośd organizacji zainteresowana jest wzmocnieniem swoich 

kompetencji w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych i pisania i realizowania 

projektów. Niejednokrotnie wskazywano też na potrzebę podniesienia umiejętności  

w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowej oraz w obszarze 

zarządzania finansami i księgowością. Żadna zaś z organizacji nie wykazała zainteresowania 

szkoleniami z zakresu zarządzania organizacją, pozyskiwania informacji na temat konkursów, 

a także szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji.  

 

W ramach szkoleo w dziedzinie dokumentowania i przedstawiania działao, 

najchętniej organizacje poszerzą swe kompetencje wykorzystania ogólnodostępnych 

programów do obróbki filmu oraz w zakresie dokumentowania projektów społecznych za 

pomocą kamery. 
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W ramach zaś szkoleo w zakresie współpracy z mediami oraz wykorzystania 

Internetu, za najbardziej wartościowe uznane zostały informacje na temat umiejętnego 

pisania artykułu prasowego i notatki prasowej oraz umiejętnośd przygotowania materiałów 

promocyjnych. Żadna z organizacji nie wyraziła chęci wzmacniania swych kompetencji  

w zakresie korzystania z poczty e-mailowej. 

 

Dodatkowo, podczas rozmów wielokrotnie zaznaczano potrzebę szkoleo zwłaszcza z 

zakresu księgowości, czy podstaw rachunkowości. Bardzo często podkreślano też 

zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu zarządzania finansami. Częstokrod wyrażano 

podkreślano wartośd, którą niesie ze sobą wymiana doświadczeo pomiędzy organizacjami – 

wspólne szkolenie uznano za dobrą okazję ku takiej wzajemnej wymianie.  

 

 Respondenci jednomyślnie uznali komunikowanie otoczeniu o działalności organizacji 

za kluczowe dla jej prawidłowego funkcjonowania. Do najbardziej rozpowszechnionych 

narzędzi komunikacji należą artykuły w lokalnej prasie i „poczta pantoflowa”. Często 

wykorzystywane są również zdjęcia z przeprowadzonych działao oraz materiały promocyjne 

takie jak plakaty czy ulotki. Najrzadziej wykorzystywanym kanałem komunikacji są filmy  

z realizowanych projektów, co znalazło odbicie w ocenie własnych kompetencji – organizacje 

najniżej oceniły swoją umiejętnośd dokumentowania działao za pomocą kamery. Najwyżej 

zaś organizacje oceniły swoje kompetencje w zakresie dokumentowania własnych działao za 

pomocą zdjęd, również wysoko oceniona została współpraca z mediami i umiejętnośd 

tworzenia materiałów promocyjnych.  

 

Z dużym zainteresowaniem spotkał się pomysł indywidualnych konsultacji ze 

specjalistą, jakkolwiek podkreślano niejednokrotnie, że konieczne jest, by osoby prowadzące 

szkolenia faktycznie były odpowiednio wyspecjalizowane i posiadały odpowiednie 

kompetencje. Sygnalizowano także potrzebę konsultacji co do aktualnie realizowanych przez 

organizację projektów oraz zwracano uwagę na potrzebę pracy nad własnym projektem 

podczas szkoleo.  

 

Pomysł przeprowadzenie Konkursu Grantowego dla projektów, które zostaną 

utworzone podczas cyklu szkoleo wzbudził tyleż zaciekawienia, co wątpliwości. 

Eksponowano trudności we wspólnej pracy nad projektem z członkami organizacji działającej 

w innym obszarze.  

 

Nierzadko poruszana była kwestia aktywizacji przedstawicieli własnej organizacji, 

którzy nie zajmują pozycji liderów – często tkwi w nich niewykorzystany potencjał. Problem 

ten jest ściśle związany z zauważoną podczas badao prawidłowością. Duża częśd organizacji 

opiera się na działalności jednej tylko osoby, lub też funkcjonuje dzięki wprowadzonej wśród 

jej członków specjalizacji. 
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Podczas rozmów na temat szkoleo, inicjatyw, czy wartości które wydają się 

organizacjom cenne, dotykane były takie tematy jak patriotyzm i szacunek do osób starszych, 

w kontekście powrotu do tradycyjnych wartości. Zaproponowano także zorganizowanie sesji 

naukowej dotyczącej tradycji naukowych powiatu oraz wystawy wydawnictw regionalnych z 

ostatnich 100 lat.  

 

 

 

Lokalna Organizacja Grantowa - Stowarzyszenie W.A.R.K.A. i jej działalnośd oceniane 

są na terenie powiatu grójeckiego dobrze i bardzo dobrze w każdym z aspektów swojej 

działalności, szczególnie dobrze jednak w zakresie organizowania Lokalnego Konkursu 

Grantowego i innych konkursów oraz w zakresie organizowania szkoleo i doradztwa. Co 

więcej, to właśnie „pozyskiwanie środków”, „pisanie projektów” i „współpraca z biznesem” 

najczęściej wskazywano jako obszary, w których Stowarzyszenie W.A.R.K.A. może wspomóc 

daną organizację. Informacje zaś z tego zakresu najczęściej wskazywano jako pożądane na 

stronie internetowej Stowarzyszenia.  

 

Organizacje, które współpracują ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A., bardzo wysoko 

oceniają tę współpracę. Te zaś organizacje, które do tej pory nie współpracowały ze 

Stowarzyszeniem, wyraziły chęd nawiązania współpracy.  

 

   

 

 

 


