
















































Nie publiczny i nie prywatny, czyli pozarządowy

 
iznesem i administracją – mamy do czynienia z innym 

układem celów i zasobów. Spróbujmy przedstawić to grafi cznie, korzystając z prezentowanej często tabeli, 
z tym że zamiast zastanawiać się, czy mamy do czynienia z instytucjami prywatnymi, czy publicznymi, odwołaj-
my się do wykorzystywanych zasobów. W ten sposób wyodrębniamy obszary, gdzie dominuje sektor publiczny, 
prywatny, sektor organizacji pozarządowych i nowej ekonomii społecznej (ekonomii socjalnej). Oczywiście np. 
biznes i organizacje mogą czerpać ze środków publicznych, a część organizacji może mieć cele nastawione 
na interes konkretnych osób i grup (jak w w ekonomii socjalnej). Co więcej, coraz częściej mamy do czynienia 
z instytucjami typu hybrydowego, które mieszają wszystkie te porządki. Jednak powinniśmy przyjąć, że sto-
warzyszenia i fundacje, które opierają się jedynie na zasobach publicznych, są po prostu elementem sektora 
publicznego, zaś te, które mają jedynie cele prywatne, należą do biznesu. 
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publiczny sektor publiczny sektor pozarządowy
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Warunki brzegowe, czyli co powinniśmy wiedzieć o organizacji

Organizacja pozarządowa powinna więc mieć zrozumiale zdefi niowany cel społeczny i dobrze rozpoznane za-
plecze społeczne. Na społeczny cel składają się wartości (dlaczego chcemy robić to, co robimy), benefi cjenci 
(dla kogo chcemy zmiany) i sama zmiana, czyli co w istocie chcemy zmienić. Z kolei zaplecze organizacji to 
praca społeczna (członków i wolontariuszy), poparcie społeczne (osoby, które znają i doceniają naszą organi-
zację) oraz wsparcie fi nansowe, czyli fi nansowy wymiar poparcia społecznego. Można to przedstawić na takim 
diagramie jak poniższy. Spróbujecie opisać w ten sposób swoją organizację?























Jak zaplanować strukturę – ogólny zarys modelu 

Pomiędzy zasobami a celami rozpościera się przestrzeń na zbudowanie naszej organizacji. Oczywiście, z na-
szych poprzednich rozważań wyłania się pewien zarys struktury. Mamy zatem nadzór, który pilnuje, aby or-
ganizacja dążyła do celu (czy działamy skutecznie), poziom działań, gdzie obok bezpośrednio zarządzających 
mamy pracowników (czasem płatnych, czasem wolontariuszy), oraz grupę docelową, do której trafi ają nasze 
działania, a także poziom kontroli. Najczęściej sprowadza się go jedynie do kontroli zgodności działań z zasa-
dami, jednak w istocie może to być sposób kontroli społecznej w imieniu zaplecza organizacji (czy działamy 
efektywnie).

Cele

Nadzór np. walne zebranie, rada programowa, społeczny zarząd

Działania zarządzający pracownicy (płatni i bezpłatni) grupa docelowa

Kontrola np. komisja rewizyjna, sąd koleżeński, walne zebranie

Zaplecze



















Mobilizacja zasobów, czyli od czego zacząć

Wcześniej już sygnalizowaliśmy, że są dwie podstawowe metody działania organizacji. Mobilizowanie zasobów 
społecznych i mobilizowanie zasobów fi nansowych. To ostatnie – określane często mianem fundraisingu – jest 
u nas podejściem dominującym. Ta książeczka w całości jest próbą przekonania polskich organizacji, że w per-
spektywie długofalowej równie skutecznym (a być może i skuteczniejszym) sposobem działania jest opieranie 
się nie na pieniądzach, a na wartościach niematerialnych, takich jak zakorzenienie w społeczności, zaufanie, 
poparcie społeczne, zrozumienie opinii publicznej, masowe członkostwo, działalność społeczna... Dlatego nie 
będziemy mówić o modelach fundraisingu ani modelach zatrudniania, wiele o tym już napisano i powiedziano, 
a skupimy się na mobilizowaniu zasobów niematerialnych, czyli – by posłużyć się dzisiejszą nowomową – ka-
pitału ludzkiego i przede wszystkim społecznego, będącego w zasobach organizacji.
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