
                                                                         
 
 
 

 

 
 

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
 Członek Sieci SPLOT 

Biuro: Damrota 4/36, 45-064 Opole, Tel/fax (077) 441 50 25, e-mail: biuro@ocwip.pl, www.ocwip.pl 
NIP 754-28-54-541  REGON 160063918 

Konto: BRE BANK S.A. O/Opole  59  1140  1788  0000 5092  9200  1001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT  
Z BADANIA FOCUSOWEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

„CENTRA WSPARCIA NGO – PROJEKT DŁUGOFALOWEJ POMOCY DLA 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRZEZ 
REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZADOWYCH,  

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH  
ORAZ  

DOLNOŚLĄSKĄ FEDERACJĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
 
 
 
 
 
 

Raport opracował zespół: 
Dorota Bednorz 
Izabella Kaznowska 
Sonia Lenarczyk 
Katarzyna Weideman 

 
 
 

Rybnik, kwiecień 2011 r. 



                                                                         
 
 
 

 

 
 

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
 Członek Sieci SPLOT 

Biuro: Damrota 4/36, 45-064 Opole, Tel/fax (077) 441 50 25, e-mail: biuro@ocwip.pl, www.ocwip.pl 
NIP 754-28-54-541  REGON 160063918 

Konto: BRE BANK S.A. O/Opole  59  1140  1788  0000 5092  9200  1001 

 
 
 
 
 
Spis treści 
 
Informacje o badaniu..........................................................................................................................3 

Przedmiot i cel badania.......................................................................................................................3 

Metodologia badań ............................................................................................................................4 

Omówienie wyników badania............................................................................................................4 

Zasoby ludzkie ................................................................................................................................5 

Zasoby techniczne i administracyjne ...............................................................................................7 

Odbiorcy działań ...........................................................................................................................10 

Współpraca...................................................................................................................................11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
 
 
 

 

 
 

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
 Członek Sieci SPLOT 

Biuro: Damrota 4/36, 45-064 Opole, Tel/fax (077) 441 50 25, e-mail: biuro@ocwip.pl, www.ocwip.pl 
NIP 754-28-54-541  REGON 160063918 

Konto: BRE BANK S.A. O/Opole  59  1140  1788  0000 5092  9200  1001 

 
 
Informacje o badaniu 
 
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt 
długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Regionalne Centrum Wsparcia 
Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz 
Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. 
 
Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych i obejmowało przedstawicieli organizacji pozarządowych korzystających ze 
wparcia tejże instytucji. 
 
Badanie ma charakter dwuetapowy – niniejszy raport stanowi podsumowanie pierwszej części 
postępowania. 
 
Przedmiot i cel badania 
 
Postępowanie badawcze było skupione wokół następującego problemu głównego: 
 
Jakie są potrzeby i problemy organizacji pozarządowych korzystających z usług centrów 
wsparcia prowadzonych przez Opolskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych? 
 
W postępowaniu badawczym posługiwano się  następującymi problemami/pytaniami 
szczegółowymi: 

1. Problemy i potrzeby związane z zasobami ludzkimi (ilość i zaangażowanie członków, 
wolontariuszy, ewentualnie także pracowników, pozyskiwanie nowych osób do 
organizacji, wiedza i kwalifikacje personelu, praca zespołowa, komunikacja  
i umiejętności interpersonalne w zespole, kompetencje zarządcze: delegowanie  
i podział zadań). 

2. Problemy i potrzeby związane z zasobami technicznymi i administracyjnymi (lokal, 
sprzęt, wyposażenie, obsługa prawna, księgowa i finansowa, wewnętrzne procedury, 
regulaminy). 

3. Problemy i potrzeby związane z odbiorcami działań (wykonywanie podstawowych, 
statutowych działań dla klientów/podopiecznych). 
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4. Problemy i potrzeby związane ze współpracą (współpraca wewnątrz sektora  
– nawiązywanie kontaktów, sieciowanie; współpraca z administracją publiczną, 
współpraca z sektorem prywatnym, współpraca z mediami i otoczeniem). 

 
W każdym z powyższych obszarów poruszano dodatkowo kwestie związane z finansowaniem 
poszczególnych aspektów funkcjonowania instytucji.  
 
Przeprowadzone badanie miało więc na celu więc poznanie potrzeb przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, ale także – określenie kierunków i celów przyszłych działań podejmowanych 
przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Wyniki badania mają się więc 
przełożyć na większą efektywność i skuteczność działań podejmowanych w przyszłości. 
 
 
Metodologia badań 
 
Badanie miało formę wywiadów fokusowych, które przeprowadzone zostały w dwóch 
terminach: 

 Dwa wywiady w dn. 27.03.2011 – grupa uczestników badania została podzielona na 
dwa mniejsze zespoły – pierwszy tworzyli głównie członkowie zarządów organizacji, 
drugi – członkowie niepełniący funkcji zarządczych. W wywiadach łącznie uczestniczyło 
18 osób.  

 Dwa wywiady w dn. 03.04.2011 – grupa uczestników badania została podzielona na 
dwa mniejsze zespoły – pierwszy tworzyli głównie członkowie zarządów organizacji, 
drugi – członkowie niepełniący funkcji zarządczych. W wywiadach łącznie uczestniczyło 
17 osób.  

 
Wywiady zostały uzupełnione o krótkie ankiety zawierające informację o samoocenie własnej 
wiedzy i umiejętności przez uczestników badania. 
 
 
Omówienie wyników badania 
 
Zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami metodologicznymi, badanie obejmowało 
cztery obszary funkcjonowania organizacji pozarządowych: kwestie związane z zasobami 
ludzkimi, zasobami technicznymi i administracyjnymi, odbiorcami działań i współpracą ze 
środowiskiem zewnętrznym. Poniżej przedstawione zostaną więc wyniki postępowania  
w odniesieniu do wymienionych obszarów. 
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Zasoby ludzkie 

 
Badane osoby wskazały szereg problemów, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi  
w ich organizacjach: 
 

 Trudności związane z pozyskiwaniem nowych członków lub/i wolontariuszy  

Uczestnicy badania sygnalizowali, iż posiadają niewystarczającą wiedzę na temat tego, jak 
zachęcać ludzi do aktywności społecznej i włączać ich w działania swoich organizacji, jak 
docierać do potencjalnie zainteresowanych osób, w jaki sposób prowadzić rekrutację 
wolontariuszy czy nowych członków, jak zaplanować tego typu działania i je systematycznie, w 
sposób ciągły realizować. 
  

 Niska aktywność członków 

Mimo, w przeważającej części badanych organizacji, dużej ilości członków, respondenci 
wskazywali na trudności w ich angażowaniu do działania i motywowaniu do nieodpłatnej pracy 
na rzecz swoich organizacji. W części organizacji aktywność członków ogranicza się bowiem 
wyłącznie do płacenia składek, w niektórych ciężko jest nawet wyegzekwować ten obowiązek. 
Takie nieaktywne członkostwo blokuje działalność organizacji (np. w przypadku 
nieuczestniczenia w walnych zgromadzeniach), poza tym obniża motywację do działania osób 
angażujących się w prace organizacji. W niektórych z badanych organizacji powoduje to, iż 
częściej korzysta się ze wsparcia osób z zewnątrz niż z zasobów własnych organizacji. 
Uczestnicy wskazywali na niską wiedzę na temat aktywizowania zasobów ludzkich swoich 
organizacji: Nie potrafimy podtrzymywać zaangażowania, może to nasza wina, nie wiemy jak 
wykorzystywać potencjał osób które do nas przychodzą, np. wolontariuszy. 
 

 Niechęć kadry do doszkalania się 

Mimo, iż większość z badanych organizacji oferuje swoim członkom i wolontariuszom 
możliwość bezpłatnego uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach oraz zwrot poniesionych w 
związku z tym kosztów (np. zwrot kosztów dojazdu), respondenci wskazywali na problemy ze 
zmotywowaniem członków organizacji do podnoszenia kwalifikacji (mimo,  
iż niejednokrotnie wymaga tego specyfika działalności organizacji, jak również jest to czynnik 
warunkujący możliwość rozwoju i profesjonalizacji organizacji). Co więcej, mimo iż część osób 
dysponuje stosunkowo dużą ilością wolnego czasu (np. emeryci), a części z nich udział  
w szkoleniach mogłyby pomóc w przyszłej karierze zawodowej (np. uczniowie i studenci), 
brakuje chętnych do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji.  
 



                                                                         
 
 
 

 

 
 

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH 
 Członek Sieci SPLOT 

Biuro: Damrota 4/36, 45-064 Opole, Tel/fax (077) 441 50 25, e-mail: biuro@ocwip.pl, www.ocwip.pl 
NIP 754-28-54-541  REGON 160063918 

Konto: BRE BANK S.A. O/Opole  59  1140  1788  0000 5092  9200  1001 

 Trudności w podziale zadań i organizacji pracy 

Badani sygnalizowali nierówny podział obowiązków wśród członków swoich organizacji oraz 
trudności w odpowiednim podziale pracy. Najczęściej większość obowiązków spoczywa na tej 
samej – zwykle kilkuosobowej, grupie (składającej się głównie z członków zarządu organizacji). 
Pozostali członkowie angażują się sporadycznie lub wcale.  
Problemy występują także przy egzekwowaniu wykonania zadeklarowanych przez 
poszczególnych członków organizacji zadań. 
W przypadku organizacji zatrudniających płatny personel, respondenci także wskazywali na 
trudności w precyzyjnym określeniu zakresów obowiązków i kompetencji poszczególnych osób. 
Problemy pojawiają się także wtedy, gdy trzeba coś zrobić na rzecz organizacji oprócz 
obowiązków zawartych w płatnej umowie (np. napisać projekt, pozyskać środki finansowe na 
inwestycję). 
Sytuacja taka może powodować szybsze wypalenie się zaangażowanych osób, konflikty  
zespole oraz odpływ najaktywniejszych członków i w efekcie stagnację organizacji. 
Dobrze obrazują to słowa jednej z uczestniczek badania: Wszystko robią ci sami ludzie, głównie 
zarząd, a jak ktoś przychodzi z członków, to chce żeby mu zapłacić za godzinę. Taki utarty 
schemat i trudno jest to zmienić, a brakuje nam ludzi i pomocy, bo my jesteśmy już 
przemęczone. 
 

 Duża rotacja kadry 

Z powodu braku stabilnych źródeł finansowania, część organizacji nie zatrudnia stałego 
personelu i opiera swą działalność wyłącznie (bądź w przeważającej części) na pracy członków i 
wolontariuszy. Sporadycznie do pracy są pozyskiwani stażyści i wolontariusze, lecz brak 
mechanizmów ich zatrzymywania w organizacjach po zakończeniu stażu czy praktyki. 
Powoduje to m.in. chaos organizacyjny, trudności w skomunikowaniu się, problemy  
z przepływem informacji, skupianie się głównie na wprowadzaniu nowych osób do pracy 
zamiast na działaniach służących rozwojowi organizacji. 
 

 Problemy związane z komunikacją i przepływem informacji 

Uczestnicy badania sygnalizowali trudności związane z zorganizowaniem sprawnego systemu 
przepływu informacji oraz zaplanowaniem kanałów komunikacji dostosowanych do specyfiki 
działań organizacji oraz odpowiednich dla wszystkich członków organizacji. 
Obrazują to słowa jednego z uczestników: (Jest) problem głuchego telefonu – informacja, która 
przechodzi przez kilka ogniw jest zniekształcona i często powoduje konflikty. 
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Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zarządzania personelem 
organizacji? 

 
 
Większość badanych przedstawicieli organizacji wskazało, iż posiada przeciętną wiedzę  
i umiejętności dotyczącą zarządzania personelem organizacji – wskazywali oni, iż posiadają 
ogólną wiedzę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, wymagającą jednak doprecyzowania 
oraz dopracowania narzędzi do codziennej pracy. Popierali to także m.in. stosunkowo krótkim 
czasem funkcjonowania organizacji lub niedługim okresem zajmowania kierowniczego 
stanowiska. Wśród osób, które oceniły swoją wiedzę i umiejętności wysoko, część wskazała, iż 
posiada swoje prywatne doświadczenie, zdobyte zapewne w innych miejscach pracy oraz że 
nabyli doświadczenie dzięki uczestnictwu w wielu szkoleniach oraz indywidualnemu 
coachingowi. Natomiast aż 1/6 badanych oceniła swoje umiejętności w ww. zakresie jako złe i 
bardzo złe. 
 
 

Zasoby techniczne i administracyjne 

 
Respondenci wskazali następujące problemy w tym obszarze:  
 

 Trudności związane z siedzibą/lokalem organizacji 
Na tego rodzaju problemy zwracały uwagę wszystkie organizacje z Opola. W mieście brakuje 
lokali będących w zasobach gminy; lokale, które są przekazywane przez urząd są w złym  
(a nawet bardzo złym) stanie technicznym (Mamy budynek, który jest „bombą zegarową”, nikt 
go nie chciał, był bez niczego, nawet kable powyrywane). Wymagają kosztownych remontów 
i/lub są drogie w bieżącym utrzymaniu (np. wysokie koszty ogrzewania), a na tego rodzaju 
koszty (administracyjne, remonty) organizacjom pozarządowym jest bardzo trudno pozyskać 
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środki zewnętrzne. Nieco lepiej sytuacja wygląda poza obrębem dużych miast: wśród 
organizacji z terenów wiejskich ten problem praktycznie nie występuje.  

 
 Problemy związane z funkcjonowaniem biura organizacji  

Większość organizacji ma trudności związane utrzymaniem ciągłości działań administracyjnych. 
Brakuje zarówno sprzętu, jak i osób, które zapewniłyby stabilne godziny funkcjonowania 
organizacji. Z wypowiedzi uczestników wywiadu wynika, że większość członków organizacji 
aktywizuje się akcyjnie, tj. w zorganizowanie festiwalu, realizację projektu itp. Brakuje jednak 
osób, które prowadziły stałą i bieżącą obsługę administracyjną organizacji. Dotyczy to zarówno 
organizacji z terenów wiejskich, jak i miejskich. Poważnym utrudnieniem w tym zakresie jest 
brak sprzętu komputerowego lub jego zły stan techniczny, a także brak stałego dostępu do 
internetu: Wprawdzie mamy tylko telefon i leciwy komputer, obecnie nie mamy nawet łącza 
internetowego, choć mamy plan wejścia w XXI wiek. Jeśli pozyskamy środki to myślimy, że uda 
nam się to zrobić i przesunąć się o 30 lat. 

 
 Problemy związane z obsługą administracyjną (obsługa księgowa i prawna)  

Problemy występują również w zakresie obsługi księgowej organizacji. Zdecydowana większość 
organizacji wykorzystuje tutaj zasoby własne, tj. mają wśród swoich członków lub osób 
zaprzyjaźnionych księgowego lub księgową, która świadczy tego rodzaju usługi 
wolontarystycznie. Jednak pojawiają się obawy o jakość świadczonych usług księgowych:  
U nas w zarządzie jest Pan, który może zajmować się sprawami księgowymi i zajmuje się nimi 
charytatywnie (prowadzi biuro rachunkowe). Jednak on nie ma czasu na bieżąco śledzić tych 
wszystkich zmian i dlatego przegraliśmy jeden z konkursów. 
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Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zarządzania finansami 
organizacji? 

 
 
Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności i wiedzę w zakresie prawno-formalnych zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem organizacji? 

 
 
Wyniki przeprowadzonych ankiet są dość pozytywne: ponad 40% ankietowych odpowiedziało, 
że ich umiejętności i wiedza w zakresie zagadnień formalno–prawnych  
i zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych jest dobra lub nawet bardzo dobra. 
Respondenci upatrują trudności związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych 
przede wszystkim w warunkach technicznych, lokalowych itp. kwestiach nie związanych 
bezpośrednio z wiedzą i umiejętnościami w zakresie zarządzania organizacją pozarządową.  
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Odbiorcy działań 

 Trudności z promocją działań 

Większość badanych osób ma świadomość konieczności promocji prowadzonych działań, 
korzyści jakie może ona przynieść ich organizacjom, jednakże wiedza na temat sposobów,  
w jaki można ją zorganizować, nie jest wystarczająca. 
Część organizacji nie posiada strony internetowej czy materiałów promocyjno-informacyjnych 
o organizacji (ulotki, wizytówki), współpraca z mediami nie jest prowadzona w sposób 
systematyczny i zaplanowany, promowane są w większości jedynie poszczególne działania, a 
nie organizacje jako takie. Brakuje także wiedzy na temat tego, jak badać odbiór tychże działań 
promocyjnych, jak to się przekłada na wymierne korzyści dla organizacji. 
W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych, z promocji rezygnuje się  
w pierwszej kolejności. Jednakże ma to swoje skutki (Stowarzyszenia mają problemy  
z promocją, dlatego brakuje odbiorców działań; mówi się, że nic się nie dzieje). 
 
 

 Trudności w dotarciu do grupy docelowej 

Respondenci wskazywali na trudności, jakie dostarcza im odpowiedni dobranie kanałów 
komunikacji i dotarcie z informacją do grupy docelowej, do której kierują swoje działania  
– szczególnie w przypadku tych organizacji, których działania nie są adresowane do jednej, 
charakterystycznej grupy, ale do ogółu społeczności. 
 

 Problemy z odbiorcami działań 

Wśród trudności związanych ze współpracą z adresatami działań, uczestnicy badania 
wskazywali najczęściej na mentalność roszczeniową oraz krytykanctwo (Szybko i łatwo 
krytykują, nie cieszą się z tego co już się udało). 
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Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności i wiedzę w zakresie komunikacji i promocji 
organizacji? 

 
 

Większość ankietowanych oceniła swoją wiedzę jako przeciętną.  Duża jest także liczba osób, 
która uważa, iż umiejętności w zakresie promocji są wysokie i bardzo wysokie. Związane jest to 
m.in. z innymi doświadczeniami zawodowymi (np. praca w mediach) oraz bogatymi, 
długoletnimi kontaktami z mediami. Osoby, które oceniły swoją wiedzę nisko to głównie osoby 
z nowych organizacji, krótko w nich działające. 
 

Współpraca 

 
Najważniejsze kierunki współpracy wskazywane przez uczestników wywiadu to sektor 
publiczny i sektor pozarządowy: 
 

 Współpraca z administracją samorządową 

O charakterze i jakości tej współpracy decydują uwarunkowania lokalne; uczestnicy wywiadu 
podawali przykłady dobrej współpracy: My jesteśmy jedyni na naszym terenie, wszystkie 
zadania są nam zlecane przez gminę, współpracujemy ze starostwem – podpisują nam listy 
pochwalne, rekomendacje – nie mamy z tym problemu. 
Jednak w wypowiedziach przeważały głosy negatywne:  
- Burmistrz kiedyś nie chciał nam podpisać zgody na użyczenie konta - jak jeszcze nie byliśmy 
stowarzyszeniem, a mieliśmy jechać po odbiór nagrody do Warszawy. Dużo rzeczy powinniśmy 
robić w powiązaniu z gminą, my chcemy normalności, próbujemy, ale jest  
z tym problem. 
- Współpraca z administracją to jest zawsze bolączka – i tak chyba jest u wszystkich i tak będzie. 
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- Wychodzimy z inicjatywami do urzędu miasta, starosty – np. z kartą 3+ (tańsze bilety na 
basen, do kina itp. dla rodzin wielodzietnych) – ale bez żadnego odzewu. 
- U nas jest tak, że urząd gminy, na terenie której mieszkają podopieczni, nie jest nam 
przychylny. Znalazłyśmy ją (przychylność) w gminie obok, jest otwarta na nasze pomysły, dała 
nam budynek za przysłowiową złotówkę. 
 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

Współpraca wewnątrzsektorowa układa się dobrze. Z wypowiedzi uczestników wywiadu 
wynika, że nie występuje w ogóle zjawisko rywalizacji pomiędzy organizacjami – organizacje 
wzajemnie się wspierają:  

- Jeżeli chodzi o współpracę z innymi organizacjami to jest pełna i satysfakcjonująca, to jest 
chyba specyfika Opola, że wszyscy działamy na podobnych polach i nie ma siły nie 
współpracować. Nigdy nie odczułam i nie myślałam o tym w charakterze konkurencji między 
organizacjami. 
- Z innymi organizacjami jest współpraca – np. zapewniają atrakcje na festynach przez nas 
organizowanych, np. przejazdy motorówką, pokaz motorów dla dzieci itp. 
Respondenci, ogólnie rzecz ujmując, źle oceniają współpracę z administracją samorządową na 
poziomie lokalnym, nieco lepiej współpracuje im się z urzędami wojewódzkimi, 
marszałkowskimi, ministerstwami. Nie ma natomiast zastrzeżeń co do współpracy z innymi 
organizacjami – organizacje utrzymują ze sobą kontakty, wzajemnie sobie pomagają.   
 
 
 

 
       

 


