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Szanowni Paostwo, 

 

 

Przewodnik, którą trzymają Paostwo w rękach, stanowi rezultat pracy 

wielu osób w ramach projektu „Szkoła Animatorów Nowoczesnych 

Technologii”, który został zrealizowany przez Fundację Forum Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii.  

 

Celem działao w projekcie było wsparcie organizacji pozarządowych  

w usprawnieniu ich działalności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

Uczestnicy projektu uczyli się poprzez praktyczne dwiczenia i rozmowy, które  

z każdym dniem szkoleniowym budowały coraz większą świadomośd  

i otwartośd, wiedzę i umiejętności w zakresie mobilizowania zasobów NGO przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Trenerzy przybliżyli m.in. zasady 

wdrażania i testowania rozwiązao IT w organizacjach, zasady szkolenia  

i tutoringu podczas wprowadzania rozwiązao IT oraz oceny efektów tego 

procesu.  

 

Przewodnik dla uczestników naszych szkoleo stanowi uzupełnienie 

spotkao oraz syntetyczne zestawienie elementów wiedzy. Natomiast osoby, 

które pierwszy raz mają stycznośd z tematyką stosowania rozwiązao IT  

w organizacjach pozarządowych zapraszamy do zapoznania się  

z przewodnikiem, który – jak mamy nadzieję – może stanowid inspirację do 

zgłębiania wiedzy we wspomnianym zakresie.  
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1. Technologie teleinformacyjne w organizacjach 

 

Działalnośd organizacji pozarządowych jest nieodłącznie związana ze 

społecznością lokalną, rozumianą jako związek mieszkaoców terytorium, 

posiadających poczucie przynależności do danej wspólnoty, a co za tym idzie 

poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy. Cechą społeczności lokalnej jest 

występowanie lokalnych więzów społecznych, zdolności do samoorganizacji  

w imię wspólnych celów i wspólnej świadomości społecznej zdeterminowanej 

warunkami lokalnymi. Więzi łączące członków społeczności powstają wobec 

potrzeby rozwiązywania wspólnych problemów.  

Całokształt interakcji, w jakie wchodzą 

organizacje pozarządowe obejmuje 

zróżnicowane grupy interesariuszy, zarówno 

w społeczności, sympatyków, jak i 

uczestników przedsięwzięd oraz instytucji 

lokalnych lub regionalnych. Współpraca 

organizacji pozarządowych z otoczeniem 

potrzebuje otwartego dialogu, oznaczającego 

przekazywanie przekonao, założeo, wartości i norm, prowadzącego do 

poznania kultur organizacyjnych i praktyk różnych podmiotów – do warunków 

tego procesu należy m.in.: zapewnienie kanałów komunikacji (rozwiązao) dla 

kontaktu i poszukiwania rozwiązao problemów, przy lepszym zrozumieniu 

perspektyw, kontekstów, potrzeb. 

Jednym z istotnych czynników 

sprzyjających kształtowaniu relacji między 

podmiotami, także dotychczas autonomicznymi, 

zwłaszcza w obliczu wzrostu złożoności życia 

społecznego i gospodarczego jest wykorzystanie 

rozwiązao teleinformatycznych (IT). Są one 

nieodzowne wobec zmian społeczno-

gospodarczych i występowania szybkiego tempa pracy, gdyż umożliwiają 

pozyskiwanie aktualnej informacji, prowadzenie wielu działao jednocześnie, 

przy zapewnieniu udziału różnych osób, grup i podmiotów.  
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Rozwiązania w tym zakresie stanowią potrzebny składnik zasobów 

zarówno wewnątrz danej organizacji (zarządzanie procesami wewnętrznymi) 

oraz w relacjach zewnętrznych – z otoczeniem, w którym organizacja zarządza 

swoją reputacją, promuje rezultaty swoich działao, z którego pozyskuje wiedzę 

i zasoby.  

Stosowanie technologii teleinformacyjnych sprzyja ograniczeniu czasu 

na prace biurowe, organizacyjne, jak i zwiększeniu zasięgu działao, lepszemu 

komunikowaniu się, kumulowaniu i szerszemu udostępnianiu wiedzy czy też 

prowadzeniu współpracy przez osoby oddalone od siebie. Z perspektywy 

organizacji znaczenie mają występujące ułatwienia w komunikowaniu się, 

współpracy i uczeniu się z uwzględnieniem wiedzy znajdującej się w dyspozycji 

wielu osób.  

Organizacje pozarządowe, która potrafią zaadoptowad do swych 

potrzeb narzędzia IT, mogą sprawnie i efektywnie kosztowo: 

 zarządzad organizacją (ludźmi, finansami, zadaniami za pomocą 

oprogramowania),  

 komunikowad się z otoczeniem (promocja dokonao, zapewnienie dostępu 

do informacji o realizowanych zadaniach, rekrutacja pracowników, 

wolontariuszy, partnerów, sponsorów),  

 stawad się organizacją uczącą się (pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, 

dzielenie się wiedzą, zarządzanie wiedzą),  

 realizowad współpracę wewnątrzsektorową – w zakresie dobrych 

praktyk, upowszechniania rozwiązao, bieżącej komunikacji, standaryzacji. 

Technologie teleinformatyczne umożliwiają wprowadzanie nowych 

wartości, pomysłów, projektów działania, a przez to przynoszą pozytywne 

rezultaty w funkcjonowaniu jednostek i grup społecznych – brak ich 

wykorzystania przez organizacje powoduje, że podmioty te pozostają 

wykluczone cyfrowo (potrzebę równomiernego rozwoju społeczeostwa 

cyfrowego podkreśla np. raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”), a także 

społecznie i ekonomicznie: organizacje pozarządowe mając niewielki dostęp do 

nowoczesnych technologii są naturalnie wykluczane z pełnego uczestnictwa ze 

społeczeostwa i „budują mur” względem innych instytucji życia społecznego. 
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Niewystarczająca wiedza praktyczna i teoretyczna w zakresie włączania 

technologii teleinformatycznych do praktyki organizacji1: 

 utrudnia szukanie pomysłów na funkcjonowanie, odnajdywanie 

odpowiedzi na problemy organizacji – nieumiejętne wyszukiwanie 

samodzielnie ciekawych pomysłów na działanie przez organizacje 

pozarządowe, 

 powoduje niewystąpienie integracji ze środowiskiem interesariuszy,  

w tym w zakresie m.in. usprawnienia komunikacji między ludźmi, 

uporządkowania relacji mieszkaoców z lokalnymi instytucjami, 

 nie pozwala członkom organizacji uczestniczyd w ich działaniach, jako 

partnerzy czy współtwórcy; co więcej, mieszkaocy często nie mają okazji 

dowiedzied się o istnieniu i przedsięwzięciach społecznych 

podejmowanych w ich gminie, 

 przyczyni się do tego, że metody wspólnej pracy czy wewnętrznego 

komunikowania będą sprowadzane do poziomu najmniej 

zaawansowanych członków organizacji, co ogranicza możliwości 

zwiększania wykorzystania narzędzi IT w organizacjach. 

Wprowadzanie technologii teleinformacyjnych do organizacji trzeba 

postrzegad jako element usprawnienia przyjmowanych przez organizację zasad 

działania. Technologia sama z siebie nie zapewnia wystąpienia wartości 

dodanej organizacji, natomiast niezbędne okazuje się jej stosowanie w celu 

pomijania elementów procesów (dotychczasowych rutyn), które są mniej 

skuteczne a nawet zbędne. Narzędzia IT powinny zapewniad sprawniejsze 

funkcjonowania podmiotów, ograniczad mało produktywne procedury oraz 

zapewniad zwiększoną sprawnośd realizacji procesów. 

W obliczu wzrostu złożoności funkcjonowania uzasadnione jest 

korzystanie z nowych narzędzi IT do wzmocnienia jakości komunikowania się  

i współpracy. Odpowiednio rozwinięte narzędzia mogą sprzyjad prezentacji idei 

i przekazywaniu informacji zwrotnej, tworzeniu oraz w funkcjonowaniu 

zespołów zadaniowych i projektowych.  

 

                                                           
1
 Zob. raport „Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych”, Pracownia Badao i Innowacji 

Społecznych Stocznia, 2011. 
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Zakres stosowania narzędzi IT może różnid się dla poszczególnych 

organizacji ze względu na kulturę organizacji i skalę podejmowanej działalności. 

Warunkiem wprowadzania nowych narzędzi jest dokonanie analizy 

dotychczasowego przebiegu procesów i wyznaczenia kierunków dostosowao  

w podmiocie. Analiza procesów umożliwia identyfikację charakteru systemu 

wzajemnie powiązanych działao (czynności), obejmujących przepływy pracy, 

zasobów itp. realizowanych w celu zaspokojenia potrzeb (np. produktów, usług, 

informacyjnych) zgłaszanych przez interesariuszy, w tym odbiorców wyników 

procesu.  

Wtedy organizacja będzie mogła zaadoptowad narzędzia do swych 

potrzeb. Trzeba przy tym uwzględnid dotychczasowe zachowania indywidualne 

i organizacyjne – istniejące już rozwiązania, sposoby postępowania. Co ważne, 

wprowadzanie nowych narzędzi IT wymaga uczenia się nowych rozwiązao, 

które następuje z uwzględnieniem więzi, sieci powiązao dotyczące osób  

z różnym poziomem zaufania i wzajemności. Barierą dla zmian mogą byd 

utrwalone więzi i wspólne (niekiedy o inercyjnym charakterze) spojrzenia, 

wartości i normy. 

Dlatego, zanim ktoś pokusi się narzucid jakieś rozwiązanie usprawnienia 

pracy osobom w organizacji, należy przyjrzed się zasobom IT, które w chwili 

obecnej funkcjonują w pracy zdalnej jej członków. Jeśli organizacja przymierza 

do uspójnienia dostosowanych narzędzi IT, istotne jest, aby dad osobom  

w organizacji możliwośd testowania różnych rozwiązao i wspólnego 

zdecydowania, co przynosi efekty w pracy i czy komunikacja między osobami 

jest bardziej płynna. 

  



 

6 
 

2. Nowoczesna infrastruktura informatyczna 

 

Nowoczesna infrastruktura opiera się na przesłankach, które od kilku lat 

rządzą rozwojem technologii: 

 mobilnośd, oznaczająca możliwośd wykonywania wszelkich czynności 

niezależnie od miejsca w jakim znajdujemy się. Do tego celu służą nam 

wszelkie rozwiązania elektroniczne, które nie ograniczają nas pod 

względem rodzaju sprzętu czy koniecznością podłączenia do stałego 

źródła energii, 

 wirtualnośd, która pozwala, abyśmy nie posiadali fizycznie produktów dla 

korzystania z nich np. nie musimy mied książki itp., aby ją czytad. Mogą 

one bowiem znajdowad się zeskanowane i udostępnione w internecie  

(w chmurze) oraz dostępne za pomocą urządzenia mobilnego,  

 prostota, która wymaga, aby daną czynnośd wykonad niezwłocznie, 

niezależnie od czasu i miejsca. Przykładowo, gdy wyświetlenie treści 

internetowych zajmuje więcej niż 3 sekundy, wtedy większośd 

użytkowników wpisuje nowy adres lub zamyka przeglądarkę. 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana  

technologii 
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Mimo, że wiele z urządzeo i usług wyróżnionych w pierwszym rzędzie 

schematu jeszcze istnieje i funkcjonuje, to wypierają je nowe rozwiązania:  

 komputer z uwagi na dążenie do mobilności i chęd dostępu z każdego 

miejsca może byd zastępowany w komunikacji przez tablety, smartfony 

lub laptopy, 

 składowanie danych, występujące dotychczas na dyskach z danymi, coraz 

częściej jest wspierane przez składowanie danych na serwerach 

dostępnych zdalnie, 

 dostęp do sieci, przesyłanie danych nie potrzebuje konieczności 

podłączenia naszych urządzeo to stacjonarnych technologii. Prostota  

i mobilnośd działania przeważa nad bezpieczeostwem dostęp do naszych 

urządzeo osób do tego niepowołanych, 

 integracja danych, która – zamiast wprowadzania tych samych danych  

w wielu miejscach (bazach) – umożliwia zastosowanie usług 

(API/WebServices) przyczyniając się do wymiany danych elektronicznie 

bez ingerencji w systemy informatyczne.  

Rozwój technologii w kierunku inteligentnych zachowao (kolejnym 

wyzwaniem rozwoju sieci jest budowa jej w oparciu o sztuczną inteligencję – 

idea ta określana jest w skrócie WEB 3.0) powoduje, że Internet w znacznym 

stopniu będzie stymulował rozwój animacji zintegrowanej, pozwalając na 

sprawne docieranie do interesariuszy i beneficjentów. 

 

 

3. Narzędzia IT na potrzeby animacji społecznej 

 

Animacja społeczna to wszelkie 

aktywności oraz działania podejmowane w 

obszarze społecznym. Animacja tym samym 

jest podstawowym elementem osiągania 

celów organizacji społecznej oraz 

wyznacznikiem sensu ich istnienia.  
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Animując społeczeostwo będziemy korzystad zatem z różnych form 

działalności, takich jak:  

 szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje, 

 spotkania nieformalne, towarzyskie, integracyjne, 

 kampanie medialno-reklamowe, promocje, 

 zrzeszanie się w organizację, zespoły, grupy formalne i nieformalne. 

Wyróżnione formy animacji prowadzą do realizacji określonego celu lub 

celów, który nam przyświeca. Aby je osiągnąd musimy wykorzystywad 

narzędzia, czyli środki ich realizacji. 

Rozwój animacji społecznej możliwy jest dzięki realizowanym 

działaniom, które prowadzid możemy za pomocą środków tradycyjnych  

i elektronicznych. Animacja społeczna jest uzupełniana o elektroniczne 

rozwiązania dotyczące komunikacji. W dobie Internetu powstało wiele 

narzędzi, które służą do rozwoju relacji, a tym samym okazują się nieodzowne 

dla budowy działao społecznych. Te dwa kierunki oddziaływania tworzą efekt 

wspólny nazywany zintegrowaną animacją społeczną.  

 

 

 

Na narzędzia tradycyjnej animacji społecznej składają się: 

 plakat, ulotka, wizytówka, billboard, 

 film, nagranie dźwiękowe, 

 przekaz słowny, pokaz, różne formy prezentacji. 

 

 

Animacja

E-
Animacja

ZINTEGROWANA 
ANIMACJA 

SPOŁECZNA
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Na narzędzia e-animacji społecznej składają się: 

 serwisy społecznościowe, 

 blogi i miniblogi, 

 fora internetowe, 

 strony internetowe, 

 e-mail, kalendarz, 

 narzędzia wspierające zarządzanie czasem i zadaniami. 

Narzędzia e-animacji mają wpływ na komunikację z otoczeniem 

zewnętrznym i osobami / instytucjami w pobliżu. Podstawowe narzędzia 

komunikacji zewnętrznej to: 

 czaty i komunikatory on-line, 

 serwisy społecznościowe, 

 poczta elektroniczna (e-mail), 

 systemy zarządzania danymi CRM/CMS, 

 strony internetowe oraz blogi, 

 fora internetowe, 

Z kolei podstawowe narzędzia komunikacji wewnętrznej obejmują: 

 czaty i komunikatory on-line, 

 systemy zarządzania pracą, 

 systemy zarządzania danymi CRM/CMS, 

 strony internetowe oraz blogi, 

 poczta elektroniczna (e-mail), 

 serwisy społecznościowe. 

Z powyższej kategoryzacji narzędzi wynika, że głównym formą 

komunikacji spełniają komunikatory niezależnie od grupy z jaką 

współpracujemy. W przypadku kolejnych narzędzi na uwagę wskazuje, że 

większośd z nich jest powtórzonych, ale zajmują one inny priorytet. 

Warto w przypadku komunikacji zewnętrznej zwrócid uwagę na serwisy 

społecznościowe oraz strony internetowe. Z kolei, gdy rozpatrujemy 

komunikację wewnętrzną narzędzia związane z pracą grupową. 
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4. Analiza zasobów związanych z wykorzystaniem nowych technologii 

 

Zarządzanie to proces obejmujący różne działania ukierunkowane na 

osiąganie celów organizacji. Dotyczy to zarówno organizacji biznesowych,  

jak i non-profit, a zatem również organizacji pozarządowych.  

Zarządzanie organizacją pozarządową obejmuje działania zorientowane 

na: 

 planowanie – przewidywanie działao w przyszłości i układanie ich  

z wyprzedzeniem w spójne sekwencje prowadzące do założonych celów, 

 podejmowanie decyzji – określanie, które z działao będą realizowane, 

jakie rozwiązania zostaną wdrożone, kto i w jaki sposób będzie tego 

dokonywał itp. Z podejmowaniem decyzji wiąże się ponoszenie 

odpowiedzialności za ich skutki, 

 organizowanie - zapewnianie odpowiednich warunków do realizacji 

placów i wykonywania podjętych decyzji, 

 kontrolowanie – sprawdzanie, czy podjęte decyzje są wykonywane  

w sposób właściwy, czy plany są realizowane zgodnie z przyjętymi 

założeniami, 

 przewodzenie – pokazywanie ludziom związanym z organizacją kierunku 

działania, motywowanie ich do podejmowania wysiłku, wspieranie ich  

w tym wysiłku. 

W procesie zarządzania uwzględnia się różnego rodzaju zasoby, w tym: 

 zasoby ludzkie, 

 zasoby finansowe, 

 zasoby rzeczowe, 

 zasoby informacyjne (np. wiedza). 

Dobre zarządzanie powinny cechowad: 

 sprawnośd – korzystanie z zasobów mądrze i bez marnotrawstwa, 

 skutecznośd – działanie z powodzeniem2. 

                                                           
2
 Por. Griffin R.W., „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 38. 
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Nowoczesne technologie pomagają w zarządzaniu organizacjami 

podnosząc poziom sprawności i skuteczności podejmowanych działao  

w każdym z wyżej wymienionych aspektów zarządzania. Dobrze wykorzystane 

narzędzia IT pozwalają zaoszczędzid czas, przyśpieszają podejmowanie decyzji, 

ułatwiają kontakt między członkami organizacji oraz ich klientami, 

beneficjentami, sponsorami, odbiorcami. 

Analiza zasobów organizacji związanych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii w zarządzaniu nią pozwala na zidentyfikowanie 

potrzeb organizacji w tym zakresie, co pozwoli zastosowad lepsze rozwiązania, 

które doprowadzą do zwiększenia sprawności i skuteczności procesu 

zarządzania. Podczas przygotowania analizy zasobów organizacji należy wziąd 

pod uwagę kilka ważnych aspektów dotyczących metodyki prowadzenia 

analizy: 

 

Działania 
obejmujące:

•planowanie

•podejmowanie decyzji

•organizowanie

•kontrolowanie

•przewodzenie

Działania 
ukierunkowan

e na:

•zasoby ludzkie

•zasoby finansowe

•zasoby rzeczowe

•zasoby informacyjne

Cechy zarzą-
dzania:

• sprawnośd

• skutecznośd
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1) Cele analizy – należy określid po co jest prowadzona analiza, co dzięki 

niej ma zostad osiągnięte. Cele takie posiadają dwa wymiary: 

 poznawczy – określający jakie informacje i dane należy zebrad  

w trakcie badania, 

 użytkowy – określający, w jaki sposób, do czego i przez kogo zebrane 

dane zostaną wykorzystane. 

 

2) Obszar analizy – zarządzanie organizacją obejmuje duży zakres działao, 

w których mogą byd używane narzędzia bazujące na nowoczesnych 

technologiach. Należy jasno określid zakres analizy dzieląc go na 

poszczególne obszary (np. obszar komunikacji wewnątrz organizacji, 

obszar związany z planowaniem działao, obszar związany z promocją). 

 

3) Kryteria analizy – określają pod jakim kątem będą analizowane zasoby 

organizacji (np. narzędzia IT, umiejętności posługiwania się nimi)  

w wybranym obszarze, np.: 

 skuteczności – w jaki stopniu wykorzystywanie danego zasobu 

przynosi zamierzone skutki, 

 powszechności – jak często i przez ile osób wykorzystywane są 

określone zasoby, 

 adekwatności – na ile wykorzystywane zasoby są dostosowane do 

potrzeb organizacji i umiejętności osób z nich korzystających, 

 różnorodności – jakie różne zasoby są wykorzystywane przez 

organizację. 

 

4) Pytania kluczowe – to pytania, które stawia sobie ten, kto prowadzi 

analizę. Określają, czego chce się dowiedzied prowadząc analizę. Są 

ściśle powiązane z celami, obszarem i kryteriami analizy (np. W jakim 

stopniu skuteczne są narzędzia wykorzystywane przez organizację do 

kontaktowania się pomiędzy jej członkami? Jak powszechnie, przez ile 

osób, są one wykorzystywane?). 
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5) Źródła danych – określają skąd będą czerpane informacje potrzebne do 

analizy. Takimi źródłami mogą byd: 

 osoby posiadające potrzebne informacje (warto zastanowid się kto 

to ma byd!): 

 osoby wewnątrz organizacji – jej członkowie, pracownicy, 

 osoby związane z organizacją – wolontariusze, okazjonalni 

współpracownicy, 

 osoby z zewnątrz – odbiorcy działao organizacji, partnerzy 

instytucjonalni, 

 dokumenty zawierające potrzebne informacje, 

 strony internetowe, profile na portalach społecznościowych. 
 

6) Narzędzia i techniki analizy – oznaczają sposób, w jaki będą 

pozyskiwane informacje z zaplanowanych źródeł. Mogą to byd, np.: 

 ankiety, w tym ankiety on-line (np. przygotowane w formularzach 

Google), 

 testy (np. sprawdzające wiedzę i umiejętności pracowników), 

 obserwacje lub autoobserwacje członków organizacji, 

 wywiady – odpowiednio przygotowane indywidualne i grupowe, 

 przegląd stron internetowych i dokumentów. 
 

W procesie zarządzania zespołami 

z wykorzystaniem narzędzi IT 

najważniejszy jest użytkownik. Z tego 

względu warto, aby razem ze 

współpracownikami przygotowad system 

nowoczesnego zarządzania, poznad ich 

potrzeby rozwojowe i pomóc rozwiad 

obawy związane ze stosowaniem 

nowoczesnych technologii.  

Doświadczenie podpowiada, że po przełamaniu pierwszych oporów  

i podjęciu prób skorzystania z odpowiednich aplikacji ich użytkownicy patrzą na 

nie przychylniej i dostrzegają korzyści płynące z ich stosowania.  
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5. System zadaniowy w trzech krokach 

 

Sprawne zarządzanie czasem wymaga korzystania ze zestawu narzędzi 

umożliwiających kontrolę naszej aktywności. Poniżej przedstawiono propozycję 

wykorzystania trzech prostych narzędzi, które ułatwią dochodzenie do naszych 

celów niezależnie czy będziemy wykorzystywad je w życiu osobistym czy  

w rozwoju ścieżki kariery: 

 e-mail – jako zestawienie zadao do zrobienia w ciągu najbliższych godzin  

i dni, 

 kalendarz dla wsparcia dłuższego okresu planowania, 

 system zarządzania zadaniami np. Asana – kompleksowe rozwiązanie 

obejmujące dwa wyróżnione narzędzia oraz pracę grupową. 

 

Na pocztę e-mail można patrzed przez 

pryzmat skrzynki pocztowej, ale również jako 

narzędzie wspierające w wykonywaniu 

codziennych zadao – skrzynka poczty 

przychodzącej (z ang. inbox) jest w stanie pełnid 

rolę listy zadao. Wspomnianą listę można 

uzupełniad jeśli okaże się, że informacje jakie do 

niej przychodzą nie wystarczają nam do 

wykonania naszych działao.  

Warto, aby na potrzeby zarządzania czasem poczta była jak najbardziej 

pusta i zawierad jedynie treści do wykonania zamiast jedynie pełnid funkcję 

zestawienia wielu przeczytanych lub nieprzeczytanych wiadomości.  

Warto również zwrócid uwagę na katalogowanie i archiwizowanie, 

filtrowanie i odznaczanie poczty oraz innych treści, a także możliwośd 

stworzenia jednego kompleksowego miejsca odbioru poczty dla wszystkich 

skrzynek pocztowych. 
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Kalendarz elektroniczny wspiera zarządzanie działaniami 

długoterminowymi, zaś od tradycyjnego (papierowego) różni się przede 

wszystkim możliwością pracy grupowej, dopisywaniem nowych terminów lub 

wydarzeo oraz weryfikacją nakładania się realizowanych zadao na siebie  

(w pracy grupowej możemy natychmiast uzyskad wiedzę, że w tym terminie są 

inne ważne spotkania).  

Kalendarz zapewniany przez Google ma dodatkowe atuty w postaci 

możliwości korzystania z już istniejących kalendarzy w sieci, opcji integracji / 

przekazywania danych na stronę internetową, poprzez pocztę Gmail lub do 

systemów zarządzania zadaniami (m.in. do Asana), a także sposobnością 

powiadamiania o ważnych terminach za pomocą SMS. 

 

 

 

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania zadaniami np. Asana 

zmienia sposób myślenia na temat zarządzania zadaniami poprzez 

usprawnienie procesu komunikacji i zarządzania działaniami w ramach grupy 

osób, który może przebiegad za pomocą jednego narzędzia. Podejście takie jest 

zgodne z najnowszymi trendami zarządzania przedsięwzięciami. 
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6. Dysk Google 

 

Google Drive (dysk) (dostępne dla użytkowników poczty Gmail poprzez 

stronę https://drive.google.com) służy do przechowywania i udostępniania 

plików oraz tworzenia i edytowania wybranych rodzajów plików. Narzędzie 

„Dysk” można zainstalowad w komputerze - powstanie wtedy folder, który 

będzie automatycznie synchronizowany z dyskiem w sieci. 

Na dysku można tworzyd foldery i umieszczad tam dowolną liczbę 

plików (ograniczona jest ilośd miejsca dostępna dla użytkownika – bezpłatnie 

15 GB). Dostęp do tych folderów i plików możliwy jest z każdego miejsca  

i komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową i połączenie  

z internetem. Foldery i pliki mogą byd udostępniane innym użytkownikom. 

Mogą oni mied wówczas dostęp do nich w zakresie określonym przez ich 

właściciela (np. tylko przeglądanie lub z możliwością edycji, usuwania, 

wprowadzania zmian itp.) Jeśli udostępniony zostanie folder, wówczas 

wszystkie pliki w folderze udostępnionym są udostępnione. 

Pliki i foldery udostępnione użytkownikowi przez innych znajdują się  

w folderze „Udostępnione dla mnie”. 
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Na dysku można tworzyd i edytowad dokumenty tekstowe, arkusze 

kalkulacyjne, rysunki, prezentacje - dostępne po kliknięciu na przycisk „Nowy”. 

Stworzone i umieszczone na dysku dokumenty, arkusze, prezentacje można 

udostępniad innym osobom. 

Udostępnione dokumenty, arkusze, prezentacje mogą byd edytowane 

przez kilka osób jednocześnie. Podczas wspólnej pracy użytkownicy mogą 

korzystad z wbudowanego czatu lub zostawiad sobie komentarze, na które 

mogą wzajemnie odpowiadad. Taka forma pracy jest znakomitą alternatywą dla 

spotkao roboczych wymagających pokonywania dużych odległości oraz dla 

przesyłania mailem różnych wersji dokumentów. 

Udostępnianie dokumentu lub folderu jest bardzo proste: wystarczy 

podad adresy mailowe użytkowników, którym udostępniany jest zasób oraz 

określid ich poziom uprawnieo.  

 

 

Dysk pozwala tworzyd formularze, czyli proste ankiety i wysyład je do 

wypełnienia przez różnych adresatów (ankieta może byd rozesłana mailem lub 

udostępniona poprzez zamieszczenie linku).  
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W ankiecie można zastosowad różnego typu pola w zależności od 

charakteru i celu pytania, np.: 

 pola tekstowe z możliwością wpisywania odpowiedzi w jednym lub wielu 

wierszach (dodatkowo istnieje możliwośd określenia kryteriów 

poprawności danych), 

 pytanie jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru z listy, 

 pytanie z możliwością wyboru z rozwijanej listy, 

 pytanie macierzowe (siatka), 

 pytanie ze skalą, 

 pole daty i czasu. 

Ankietę można dzielid na strony (części) oraz sterowad przechodzeniem 

pomiędzy stronami. W treści ankiety można również zamieścid obraz lub film.  

Osoby zarządzające ankietą mogą decydowad o przyjmowaniu lub 

zablokowaniu odpowiedzi. 

Zebrane wyniki przechowywane są w arkuszu kalkulacyjnym; można  

w łatwy sposób wykorzystad je do dalszych prac statystycznych i redakcyjnych. 

Dysk generuje automatyczny raport na podstawie wyników ankiety. 

 

? 
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7. Serwisy społecznościowe 

 

Serwisy społecznościowe zaczęły pełnid ważną rolę w momencie gdy 

przeglądarki internetowe stały się na tyle zaawansowane technologicznie, aby 

w pełni interpretowad wyznaczniki technologii WEB 2.0. To właśnie ta idea 

przyświecała rozwojowi komunikacji dwukierunkowej w sieci, a serwisy 

społecznościowe (tzw. social media) stały się ich jednym z głównych kół 

napędowych. 

Między użytkownikami w Internecie zachodzi interakcja, która 

umożliwia komunikację za pomocą narzędzi elektronicznych. Sam użytkownik 

staje się głównym miejscem odniesienia w stosunku do zachodzących działao, 

podejmując decyzje wpływa tym samym na otoczenie. Technologia, która 

umożliwiła interakcję użytkowników w sieci oznaczona została jako WEB 2.0. 

jako kolejna wersja dochodzenia do idealnej komunikacji elektronicznej.  

Trudno jest współcześnie określid chronologię powstawania portali  

i serwisów społecznościowych. W tym zakresie najważniejszym jest wiedzied, 

które z nich przeistoczyły się w masowe kanały dystrybucji informacji  

i umożliwiały tym samym efektywne funkcjonowanie w otoczeniu. 

Liderem stał się Facebook, który posiada największą liczbę 

użytkowników, pozostawiając konkurentów daleko w tyle. Nie 

oznacza to jednak monopolu, gdyż wiele mediów 

społecznościowych znalazło nisze, które wykorzystują często  

w lepszym stopniu niż Facebook. 

Najbardziej znane serwisy społecznościowe posiadają 

zróżnicowane funkcjonalności, przy czym nie zawsze 

najważniejszym elementem popularności jest zróżnicowanie 

funkcji, a jednocześnie ich prostota. Przykładowo, postrzegany za 

stosunkowo intuicyjny Facebook ma przynajmniej 4-krotnie więcej 

aktywnych użytkowników niż Google+ (na grudzieo 2015 r. liczba 

aktywnych użytkowników serwisu Facebook wynosi ok. 1,4 mld 

osób, zaś w przypadku Google+ ok. 350 mln osób). 
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8. Narzędzia wspierające tworzenie treści i ich dystrybucja do grup odbiorców 

(marketing treści) 

 

Marketing treści jest coraz ważniejszą techniką stosowaną w docieraniu 

do odbiorców. Oznacza tworzenie wartościowych treści i ich dystrybucja do 

zdefiniowanych grup odbiorców z wykorzystaniem rozmaitych form przekazu,  

a więc nie tylko komunikat tekstowy, ale także wizualny bądź multimedialny. 

Dzięki marketingowi treści firmy mogą zwiększyd świadomośd marki, 

budowad wizerunek podmiotu zaangażowanego w tematykę, którą zajmuje się, 

co pozwala na pozyskiwanie zainteresowania odbiorców. W przypadku 

organizacji pozarządowej odbiorcy mogą angażowad się w tematy, którymi 

organizacja zajmuje się. Wynikiem przemyślanego marketingu treści może byd: 

 wzrost liczby nowych odwiedzających strony i serwisy prowadzone przez 
organizację,  

 wzrost liczby powracających użytkowników (będącej wynikiem 
zainteresowania treściami), 

 wzrost ilości czasu spędzonego na stronie internetowej organizacji, 

 wzrost liczby fanów, 

 wzrost liczby pobrao materiałów udostępnianych przez organizację, 

 wyższa liczba wzmianek o organizacji w Internecie. 

Marketing treści stanowi 

formę budowania zainteresowania 

użytkowników w sposób pośredni 

poprzez dostarczanie im 

użytecznych treści, które mogą, ale 

nie muszą doprowadzid ich do 

skorzystania z produktu lub usługi. 

Marketing treści nie jest reklamą 

prezentującą wprost walory danego produktu lub usługi. Rolą marketingu treści 

jest pokazanie użytkownikowi, że organizacja zna swój rynek i jest w stanie 

pomóc ludziom o wiele bardziej niż tylko dostarczyd im produkt lub usługę np. 

udzielid użytecznych porad. 
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Warunkiem dla zapewnienia skutecznej komunikacji z odbiorcami jest 

jej długoterminowy i przemyślany charakter, a nie jednorazowy. Marketing 

treści nie będzie on możliwy do zastosowania we wszystkich organizacjach 

pozarządowych m.in. ze względu na koniecznośd przeznaczenia czasu przez 

osoby w organizacjach, które zajmują się marketingiem, a także wyposażenia 

ich w odpowiednie narzędzia np. oprogramowanie do gromadzenia informacji, 

tworzenia treści oraz monitorowani skuteczności podjętych działao 

marketingowych.  

Planując działania dotyczące marketingu treści warto zapoznad się  

z praktycznym przewodnikiem „Narzędzia Content Marketingu…”3, który 

przedstawia ponad 70 narzędzi ułatwiających pracę osobom w organizacjach 

pozarządowych. Autorzy podręcznika rozróżnili narzędzia umożliwiające: 

 planowanie i poszukiwanie inspiracji do tworzenia atrakcyjnych treści, 

 tworzenie zasobów informacyjnych tj. wszelkie aplikacje i narzędzia, 

które pozwalają na zbudowanie dużego zbioru treści, 

 tworzenie treści (w tym m.in. tworzenie artykułów, treści wizualnych 

i dźwiękowych), 

 optymalizację treści pod kątem wyszukiwarek, 

 udostępnianie treści, 

 promocję i pomiar zainteresowania opublikowanymi materiałami. 

W tabeli zestawiono poszczególne narzędzia wraz z adresami internetowymi. 

 

Faza realizacji 
Nazwa 
narzędzia 

Więcej informacji 

Planowanie  
i poszukiwanie 
inspiracji do 
tworzenia 
atrakcyjnych treści 

Google 
Trends 

https://www.google.pl/trends 

Pinterest https://pl.pinterest.com 

Facebook 
Audience 
Insights 

https://www.facebook.com/ads/audience_insights 

Portal GUS http://stat.gov.pl 

                                                           
3
 Strykowski P., Grzesik K., Kamioska P., Słowik S., „Narzędzia Content Marketingu. Praktyczny 

Przewodnik”, Whitepress, https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/129/narzedzia-content-
marketingu-e-book 
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Faza realizacji 
Nazwa 
narzędzia 

Więcej informacji 

Zbieranie  
i przechowywanie 
informacji 

Feedly https://feedly.com 

Pocket https://getpocket.com 

Storify https://storify.com 

Flipboard https://flipboard.com 

Dropbox https://www.dropbox.com/pl 

Box https://www.box.com 

Google Drive https://drive.google.com 

Facebook 
Saved 

https://www.facebook.com/help/220284408163249 

Organizacja 
treściami 

Google Docs https://www.google.com/intl/pl/docs/about 

Google Keep https://www.google.com/keep/ 

Evernote https://evernote.com/intl/pl/ 

Asana https://asana.com/ 

Trello https://trello.com/ 

Tworzenie treści Penzu https://penzu.com/ 

Pixabay https://pixabay.com 

Canva https://www.canva.com 

Easel.ly http://www.easel.ly 

Prezi https://prezi.com 

Souncloud https://soundcloud.com 

Google 
Hangouts 

https://hangouts.google.com 

Dystrybucja treści Hashtagify http://hashtagify.me 

Youtube 
Trends 

https://www.youtube.com/trendsdashboard 

Hootsuite https://hootsuite.com 

Pomiar Google 
Analytics 

https://analytics.google.com 

Bitly https://bitly.com 

Goo.gl https://goo.gl 

Topsy http://topsy.com 

Klout https://klout.com 

 

Prowadzenie marketingu treści wymaga pozyskania wiedzy nie tylko  

o strategii jego prowadzenia, ale również zwracania uwagi na odpowiedni 

dobór, tworzenie i monitorowanie treści. Na wszystkich etapach można 

zastosowad wiele bardzo dobrych bezpłatnych i płatnych narzędzi, przy czym 

ich liczba stale rośnie. 
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9. Tablety i smartfony w pracy organizacji pozarządowej 

 

Urządzenia mobilne stanowią zbiorcze określenie urządzeo 

elektronicznych, które mogą byd wykorzystywane do przetwarzania, odbierania 

oraz wysyłania danych i informacji, takich jak zdjęcia, grafiki, dokumenty, 

prezentacje, teksty itd. Wśród urządzeo mobilnych wymienia się m.in. tablet, 

smartfon, czytnik e-booków, laptop (komputer przenośny).  
 

 

 
 

 

Współcześnie wzrasta znaczenie urządzeo przenośnych (mobilnych) 

takich jak tablety i smartfony. Urządzenia te swoją zwartą konstrukcją i małymi 

wymiarami pozwalają na wygodne ich transportowanie, a także korzystanie  

w miejscu zamieszkania lub pracy oraz poza nim.  

Tablety i smartfony można uznad za małe komputery, o stosunkowo 

dużej wielkości (przekątnej) ekranu względem tradycyjnych telefonów 

komórkowych. Korzystają one z technologii dotykowej – większośd czynności 

związanych z obsługą urządzenia można zrealizowad dotykając oraz 

przesuwając palcem na ekranie, co pozwala na zmianę wyświetlanego ekranu 

(pulpitu), uruchamianie i obsługę aplikacji zgodnie z potrzebami użytkownika.  
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Tablety i smartfony mają zwykle możliwości skorzystania z różnych 

rodzajów bezprzewodowej łączności (w konkretnym urządzeniu nie muszą 

znajdowad się wszystkie funkcje), np.: 

 (w przypadku przede wszystkim smartfonów) telefonii komórkowej 

(GSM), 

 łączności bezprzewodowej Wi-Fi,  

 Internetu Trzeciej Generacji (3G) oraz Internetu 4G (LTE). 

W tablecie i smartfonie znajduje się system operacyjny, będący 

programem odpowiadającym za uruchamianie urządzenia, wykorzystanie 

funkcji sprzętu (np. ekranu, kamery, klawiatury, głośnika) i za możliwośd 

instalowania oraz obsługi na nim aplikacji. W przypadku tabletów przeważa 

system operacyjny Android (którego twórcą jest Google), wymienid też trzeba 

system IOS (stworzony przez Apple) oraz Windows Phone (proponowany przez 

Microsoft).  

Szczególnie duży wzrost popularności w kilku ostatnich latach dotyczy 

urządzeo z systemem Android. System ten jest dostępny na urządzeniach wielu 

producentów, dzięki czemu wybór tabletów i smartfonów jest szeroki  

(są zarówno tanie urządzenia, o podstawowych zastosowaniach, jak i droższe, 

które posiadają rozszerzone funkcje).  

O rynkowym sukcesie tabletów i smartfonów zadecydowała ich 

przyjaznośd i wszechstronnośd, przy czym to zakres zainstalowanych aplikacji 

decyduje o tym, że nasz tablet staje się konsolą do gier, nawigacją w podróży, 

zbiorem książek, czytnikiem gazet, radiem itd.  

Systemy operacyjne umożliwiają łatwe instalowanie na nich 

oprogramowania – aplikacji, które poszerzają zakres zastosowao urządzeo  

i pozwalają na sprawne pozyskiwanie informacji, komunikowanie się, 

współpracę i uczenie się. Źródłem programów na system Android jest Sklep 

Play. Ten serwis internetowy został stworzony przez 

Google (odpowiadają oni też za wyszukiwarkę 

internetową, pocztę Gmail i inne rozwiązania). 

Znajdujące się w Sklepie Google Play aplikacje i ich 

aktualizacje nie są przeznaczone dla urządzeo mobilnych 

z innymi systemami operacyjnymi.   
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Cechą tabletów i smartfonów jest generalnie duże zużycie energii, które 

będzie zależed od liczby wykonywanych lub odbieranych połączeo, zakresu 

korzystania z aplikacji, przeglądania zasobów Internetu itp., jednak można 

przyjąd, że urządzenia te będą wymagad ładowania mniej więcej co jeden lub 

dwa dni. 

Przypuszczalnie tablety jeszcze przez kilka lat nie będą zastępowad 

komputerów w wielu zastosowaniach. Tablety wchodzą znacząco  

w zastosowania dotyczące komunikowania się, rozrywki, robienia zdjęd, 

kręcenia filmów itp., natomiast z trudnościami będą rozpatrywane jako 

pełnoprawne zastępstwo dla komputera w kwestiach biznesowych. Wśród 

barier dla pracy zawodowej z wykorzystaniem tabletu można wskazad m.in.: 

 brak wielu programów znanych z komputerów, 

 problemy w szybkim wpisywaniu treści, w tym w zakresie polskich liter,  

 stosunkowo niewielka wielkośd ekranu (około 7-10 cali dla tabletu 

względem około 13 cali i więcej w przypadku komputera), 

 koniecznośd odpowiedniego ustawienia tabletu (tradycyjnie jest on 

umieszczany na kolanach lub na blacie stołu). 

Jednocześnie jednak, dostępne są różne aplikacje ułatwiające pracę grupową, 

pozwalające na sprawne komunikowanie się, a nawet tworzenie dokumentów, 

dzięki czemu ich późniejsze modyfikowanie do wersji ostatecznej (np. 

prowadzone na komputerze) przebiega stosunkowo sprawnie. 

 Urządzenia mobilne działające na systemie operacyjnym Android 

pobierają oprogramowanie (aplikacje) zazwyczaj ze Sklepu Google Play. Pojęcie 

„aplikacja” można traktowad jako odpowiednik programu komputerowego. 

Korzystanie ze sklepu jest darmowe, wymaga jedynie zarejestrowania się 

(utworzenia konta użytkownika Sklepu). 

W podrozdziale została zestawiona lista aplikacji (z krótkim opisem), 

które umożliwiają rozpoczęcie przygody z tabletem lub smartfonem  

z systemem operacyjnym Android.  
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Programy użytkowe: 

 KD collage lub PicsArt – programy umożliwiają 

stworzenie materiałów graficznych (ulotek, 

plakatów, kartek okolicznościowych), 
 

 Polska prasa RSS lub MSN Wiadomości – 

programy zapewniają dostęp poprzez Internet 

do artykułów z różnych źródeł (serwisów 

informacyjnych), 
 

 CamScanner – umożliwia wykonywanie zdjęd np. pism, 

konwersję do PDF i wysyłkę pocztą itp., 

 

 Swype Keyboard lub SwiftKey Keyboard – 

wyróżnione aplikacje są popularnymi 

klawiaturami, które umożliwiają pisanie słów 

poprzez: 

 przyciskanie kolejnych liter (tradycyjny sposób pisania), 

 tworzenie słów poprzez przesuwanie palcem po kolejnych literach 

bez odrywania palca od ekranu,  

 dyktowanie słów lub zdao (wypowiadane słowa pojawiają się 

równocześnie jako tekst na ekranie).  

 

Programy dla osób komunikujących się: 

 Gmail – mobilna wersja programu do odbierania poczty, 

 GG, Skype lub Messenger – mobilne 

wersje znanych z komputerów 

programów do komunikowania się, 

 Facebook lub Facebook Lite lub Facebook Groups – 

programy zapewniają dostęp do aktualności zamieszczanych 

na Facebooku, drugi z wymienionych programów ma 

mniejsze wymagania sprzętowe, trzeci – zapewnia łatwy 

dostęp do grup tematycznych.  
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Aplikacje dla podróżników: 

 Bilkom – aplikacja przydatna osobom, które podróżują 

koleją: pozwala zaplanowad podróż, wybrad pociąg, 

dowiedzied się o czasie przejazdu, a także – dla niektórych 

przewoźników – zakupid bilet przez Internet, 

 Jakdojade.pl – aplikacja jest przewodnikiem po komunikacji 

miejskiej w głównych miastach Polski. Pozwala na 

wytyczenie trasy, aby wskazad jakimi środkami komunikacji 

publicznej dotrzemy oraz ile czasu to zajmie, 

 Skyscanner – program umożliwia wyszukiwanie dogodnych  

i konkurencyjnych cenowo połączeo lotniczych na kilka 

miesięcy naprzód, 

 MapFactor: GPS Navigation – program jest darmową 

nawigacją korzystającą z GPS. Wymaga dostępu do 

Internetu tylko przy pobieraniu oraz aktualizacji programu  

i map, natomiast wyszukiwanie tras oraz nawigowanie nie 

wymaga Internetu. Dostępne są w programie darmowe  

i systematycznie aktualizowane mapy dla wielu krajów, 

 Tłumacz google – aplikacja umożliwia tłumaczenie słów, 

zwrotów lub zdao między wieloma językami. Do korzystania 

zwykle potrzebny jest Internet, jednak możliwe jest 

zainstalowanie słowników na urządzeniu, dzięki czemu nie 

będzie wymagany dostęp do Internetu, 

 

Gry, które pozwolą dwiczyd sprawne korzystanie z ekranu: 

 Block Puzzle – zadaniem gracza jest wypełnienie klockami 

całej figury (np. prostokąta lub kwadratu), aby nie pozostały 

na ekranie niewypełnione elementy figury, 

 Draw Line: Classic – gra logiczna, która polega na 

poprowadzeniu palcem ciągłych linii między kropkami  

o tych samych kolorach, a jednocześnie nieprzecinających 

innych linii, 
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 Word Hex PL – gracz odnajduje w krótkim czasie słowa 

poprzez przeciąganie palcem po tablicy z literami. Co kilka 

chwil (głównie po krótkim czasie nieaktywności ze strony 

gracza) litery już zaznaczone są zastępowane nowymi 

literami. 

 

Programy hobbystyczne: 

 Cytaty – aplikacja stanowi wykaz najbardziej popularnych cytatów 

zgrupowanych w bloki tematyczne, 

 Najnaj życzenia – zawiera propozycje życzeo z podziałem na okoliczności, 

np. urodziny, imieniny, święta, 

 Przepisy.pl – program stanowi elektroniczną książkę kucharską. Zawiera 

przepisy podzielone na kategorie, dostarcza propozycji potraw na cały 

tydzieo, zawiera też porady kulinarne. 
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10. Design Thinking w projektowaniu strony internetowej 

 

Design Thinking jest metodą służącą 

do rozwiązywania rozbudowanych 

problemów i projektowania nowych 

produktów oraz usług, skupioną przez cały 

proces ich tworzenia na potrzebach 

użytkownika. Można ją zastosowad na 

przykład w tworzeniu koncepcji strony 

internetowej organizacji pozarządowej.  

Design Thinking bardzo mocno akcentuje znaczenie zrozumienia 

zachowao i oczekiwao użytkownika, bez których nie jest możliwe 

proponowanie użytecznych rozwiązao. Metoda ta powstała na Uniwersytecie 

Stanforda w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej. Jej podstawę 

stanowią badania nad kreatywnością i myśleniem wizualnym, które skupiały się 

w szczególności na wyjaśnieniu w jaki sposób do procesu projektowania 

produktów lub usług podchodzą przedstawiciele branż kreatywnych np. 

designu, architektury czy marketingu.  

Współcześnie w wielu organizacjach (m.in. Google, Apple, Frog Design, 

Instagram) Design Thinking stał się nie tylko procesem projektowania, ale 

również elementem kultury pracy, opartej na współpracy w zespołach  

i kreatywnym rozwiązywaniu problemów.  

Na czym polega Design Thinking i jakie wartości może dostarczyd 

organizacji? Design Thinking to filozofia kreatywnego poszukiwania nowych 

możliwości rozwiązao dla różnorodnych problemów/wyzwao. Opiera się na:  

 analizie potrzeb użytkowników w oparciu o badania jakościowe m.in. 

obserwację zachowao użytkowników (z wykorzystaniem wizualizacji 

poprzez zdjęcia, rysunki i mapy myśli),  

 uzupełnianiu obserwacji rozmowami (wywiadami pogłębionymi 

nastawionymi na zbieranie informacji),  

 poszukiwaniu ścieżek i kontekstów zachowao (przy wykorzystaniu 

odpowiednich pytao np. „co powoduje, że wyciągam z kieszeni telefon  

i w jakim momencie mogę go zastosowad?”), 
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 generowaniu pomysłów przez zespół projektowy (wg zasady „duża ilośd 

pomysłów może zapewnid wysoką jakośd rozwiązao”),  

 szybkie tworzenie prototypów (prototypowanie) rozwiązao, 

umożliwiające otrzymywanie informacji zwrotnej już na wczesnym etapie 

projektowania nowego produktu lub usługi, a przy tym także pozwala 

zweryfikowad założenia przyjęte w procesie projektowania. 

U podstaw Design Thinking jest praca zespołowa, koncentracja na 

różnych aspektach usługi, a także poszukiwanie rozwiązao z uwzględnieniem 

zarówno możliwości organizacyjnych i technicznych, potrzeb użytkowników, jak 

i efektywności ekonomicznej. 

 
 

Proces tworzenia produktu lub usługi zgodnie z Design Thinking obejmuje 

pięd faz, wśród których wyróżnia się: 

 fazę empatii – obserwację użytkowników i ich zachowao, gdzie jest 

ważne stawianie otwartych pytao o przyczyny zachowao i zjawisk,  

a także obserwowanie i rozmawianie z użytkownikami (prowadzenie 

wywiadów). Nie próbujemy niezwłocznego poszukiwania rozwiązao 

obserwowanych problemów, lecz wyniki analizy zapisuje się bez 

dokonywania pogłębionych ocen, co umożliwia poszukiwanie historii, 

które pozwalają w wyraźny sposób opowiedzied o problemie, 

 fazę definiowania – na podstawie cech uczestników wywiadów  

i obserwacji opracowuje się profil osobowy tzw. personę, której celem 

Empatia

Definiowanie

Generowanie

Prototypowanie

Testowanie
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jest pomoc zespołowi projektowemu w głębszej diagnozie problemu oraz 

utrzymaniu właściwego kierunku w całym procesie projektowania 

(persona przypomina nam dla kogo projektujemy), 

 fazę generowania pomysłów – jest fazą tworzenia nowych rozwiązao dla 

zidentyfikowanych problemów. Uzyskuje się je poprzez prowadzone 

sesje burzy mózgów, których zasady powinny stymulowad wychodzenie 

poza oczywiste i znane do tej pory rozwiązania, a także stymulowad 

zespół do dostarczania dużej ilości pomysłów, 

 fazę prototypowania (obejmujące m.in. „myślenie rękoma”) –  

z wypracowanych i wybranych pomysłów tworzy się prosty prototyp 

rozwiązania. W przypadku tworzenia strony internetowej można użyd 

wszelkich dostępnych materiałów, chociażby papieru kolorowego, 

plasteliny, taśmy klejącej itp., a w przypadku prototypu usługi 

elementem pozwalającym na przetestowanie pomysłu może byd scenka 

lub filmik. Prototypowanie pozwala na sprawdzenie, czy odbiorca 

zrozumie nasz pomysł i odkryje w nim odpowiedź na swoją potrzebę,  

 fazę testowania – obejmującą prezentację prototypu w rzeczywistym 

środowisku w celu zebrania opinii użytkowników, a następnie poprawy 

stworzonego rozwiązania. Testowanie może byd przeprowadzane 

wielokrotnie w celu wprowadzenia poprawek i zwykle kooczy się nowymi 

usprawnieniami, dzięki którym produkt lub usługa mogą skuteczniej 

odpowiadad na zdiagnozowane potrzeby.  

Jakie wartości wyróżnione podejście może wnieśd do codziennej pracy 

organizacji pozarządowych? Duże znaczenie ma budowanie kultury współpracy 

polegającej na:  

 tworzeniu przestrzeni do bezpiecznego eksperymentowania (faza 

prototypowania), umożliwiającej szybkie wyciąganie wniosków na etapie 

wstępnych fizycznych koncepcji (prototypów), a nie gotowych produktów 

lub usług,  

 pobudzaniu innowacyjności na podstawie obserwacji (faza empatii), 

 stymulowaniu pracy zespołowej (faza generowania pomysłów), w której 

każdy uczestnik może dzielid się pomysłami. 
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11. Planowanie przedsięwzięd wsparcie rozwiązaniami IT 

 

Organizacje pozarządowe podejmują przedsięwzięcia (inicjatywy), które 

można rozumied jako projekty, czyli zorganizowane działania zmierzające do 

osiągnięcia określonego celu. Na każdą inicjatywę składa się zespół czynności, 

które mają specyficzne cechy jak: data rozpoczęcia, specyficzne cele i limity, 

ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realizatorów, budżet, rozkład czynności 

oraz data ich ukooczenia. Projekt powinien zatem odpowiadad na następujące 

pytania: co? kto? ile? gdzie? kiedy? jak? 

Wyzwaniem decydującym o możliwościach funkcjonowania i rozwoju 

organizacji pozarządowej jest zdolnośd do mobilizowania zasobów finansowych 

i rzeczowych, w czym pomagają rozwiązania IT (m.in. praca na edytorze tekstu, 

arkuszu kalkulacyjnym, obsługa generatorów wniosków o dofinansowanie). Ich 

zastosowanie jest możliwe w pracy koncepcyjnej nad planowaniem 

przedsięwzięd (tworzeniem koncepcji projektu), która wymaga znacznego 

zaangażowania merytorycznego i czasowego osób działających w organizacji. 

Warto przy tym przyjrzed się sposobie pracy osobom zaangażowanym w rozwój 

organizacji – ich nawykom, dyspozycyjności, sposobie komunikacji, 

preferencjom w zakresie stosowania narzędzi do pracy, w tym w zakresie IT. 

Ważne w projekcie jest uzasadnienie potrzeby – przedstawienie 

powodu, dla którego projekt powinien byd zrealizowany. Jego uświadomienie 

pozwala stworzyd spójny wniosek. Rolą projektu jest zaproponowanie działao, 

które pomogą ograniczyd problem bądź rozwiązad go. Pomysłodawca powinien 

pokazad, że zna problem, jego skalę, a także sposoby na jego ograniczenie / 

rozwiązanie.  

Działania podejmowane w zakresie grupy docelowej stanowią reakcję  

w odpowiedzi na pytania:  

 Kogo / czego dotyczy problem? 

 Jakie są jego przyczyny? 

 Co się stanie, jeśli problem nie zostanie rozwiązany? (jakie będą skutki 

zaniechania działao?) 
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Wskazanie problemów wymaga dobrej znajomości grupy docelowej, 

czego warunkiem jest diagnoza – w poszukiwaniu danych i informacji  

o odbiorcach warto skorzystad z danych statystycznych, wywiadów  

z konkretnymi osobami, badao ankietowych. Warto poszukad czy źródła 

(raporty, artykuły) pozwolą sprecyzowad opis grupy docelowej, uwzględniając 

takie cechy osób jak liczebnośd, wiek, płed, sytuację społeczną, potrzeby.  

Diagnoza powinna również przynieśd zestawienie listy problemów 

znanych w zakresie grupy docelowej. W pierwszej fazie identyfikacji 

problemów warto poszukiwad jak najwięcej problemów, dzięki którym będzie 

możliwe kompleksowe rozpoznanie sytuacji odbiorców działao.  

Kolejny krok obejmuje dokonanie wyboru konkretnego problemu lub 

problemów, który okazuje się najbardziej istotny dla grupy odbiorców (biorąc 

pod uwagę ich potrzeby, ale też uwzględniając preferencje sponsora 

zapewniającego finansowanie), a jednocześnie jest możliwy do rozwiązania 

poprzez działania organizacji.  

Następnie, wnioskowanie dotyczące danego problemu lub problemów 

można poszerzyd poprzez określenie przyczyn (dlaczego problem wystąpił?) 

oraz skutków (jakie konsekwencje przyniesie brak działao w zakresie 

zidentyfikowanego problemu?). Takie ujęcie tematyki zapewni zrozumienie 

czynników oddziałujących na problem (w tym określenie tych, które są  

w zakresie działania organizacji). 

We wskazaniu przyczyn występowania problemu można zapytad się: 

 Dlaczego tak się dzieje, że występuje ten problem? 

 Co dotychczas było robione a nie sprawdziło się? 

 Czego brakuje w działaniach osób / instytucji? 

Analiza skutków obejmuje odpowiedź na pytania o konsekwencje 

(skutki) nierozwiązania problemu, w tym wpływ na społecznośd (na innych 

ludzi), gospodarkę itp.? 

Informacje na temat problemu, przyczyn i skutków powinny zostad 

wzbogacane poprzez treści zawarte w źródłach zewnętrznych (raportach, 

artykułach itp.), co pozwoli zmodyfikowad lub uzupełnid tworzoną diagnozę. 

Przygotowana lista problemów będzie przydatna do wyszukiwania raportów  

z badao w Internecie – hasła dotyczące problemów mogą byd słowami 
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kluczowymi w wyszukiwarce. Wówczas przy tej okazji warto zastosowad 

sformułowanie filetype:pdf lub podobne, aby wyszukad opracowania 

umieszczone w internecie w postaci konkretnych plików. 
 

 
 

Na potrzeby różnych działao projektowych ważne jest, aby osoby 

zaangażowane w organizacji zbierały odnalezione opracowania tematyczne.  

Po sformułowaniu problemu, przyczyn i skutków zwykle następuje 

określenie celu projektu, wskazujących co zmieni się w sytuacji odbiorców lub 

w środowisku, gdzie jest realizowany projekt. Celami często wskazują jaką 

wiedzę pozyskają odbiorcy, czego nowego się nauczą, jak poprawią się ich 

umiejętności, jak zmieni się ich sytuacja życiowa, jakie pojawią się możliwości. 

Podczas planowania projektu trzeba wybrad metody i rodzaj działao 

podjętych w projekcie. Wśród metod można wskazad np.:4 

 warsztaty, szkolenia, spotkania, konferencje, seminaria, wykłady, debaty, 

 staże, wizyty studyjne, 

 coaching, mentoring, doradztwo, 

 zajęcia z odbiorcami, dostosowane do specyfiki projektu (rehabilitacyjne, 

sportowe, komputerowe itp.), 

 kampanie społeczne, wystawy, imprezy dla grup odbiorców (np. 

plenerowe), konkursy. 

W rozważaniach nad zadaniami potrzebne jest uszczegółowienie 

(zwymiarowanie) zadao. Należy także określid wskaźniki projektu, które 

pozwalają wskazad na ile projekt zbliża się do osiągnięcia zakładanych celów.  

                                                           
4
 Dadel M., „O projekcie i wniosku dla początkujących i tych, którzy chcą uporządkowad 

wiedzę”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014, s. 25-26. 
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Podczas określania zadao proponujemy skorzystad ze strategii Walta 

Disney’a, stosowanej do planowania realizacji projektów i poszukiwania 

kreatywnych rozwiązao. Strategia ta pozwala na spojrzenie z trzech perspektyw 

– marzyciela, realisty i krytyka: 

1) Rozpoczynając od fazy marzyciela warto zastanowid się, mając 

nieograniczone środki, co chciałbyś zrobid, aby rozwiązad problem 

postawiony w projekcie: Jak byście zaplanowali ścieżkę marzeo? (jakie 

działania, aktywności, metody). Warto pracując zespołowo wypisad na 

kartkach działania, zestawid w bloki tematyczne, a następnie – wpisad do 

pliku Worda, 

2) Zadaniem fazy realisty jest wprowadzenie limitów zasobów np. środków 

pieniężnych, sprecyzowanego czasu (dookreślony w celu projektu), po 

czym zastanowienie się w jakim zakresie ścieżka marzyciela jest „realna”. 

Pomocne w tym względzie są pytania: 

 Które z zadao są do zrealizowania w kontekście projektu? 

 Co z propozycji marzyciela zostawid w kontekście realizacji celu? 

 W jaki sposób mógłbym zapewnid realizację projektu (jak najbardziej 

wartościowych elementów) mimo ograniczeo?  

 Co ewentualnie zmienid lub co zrobid inaczej, aby zrealizowad cel 

(aby wykonanie było realne, a przy tym najbogatsze)? 

Na tej podstawie można zaznaczyd innym kolorem kwestie wskazane 

przez realistę, a także zapisad możliwe ograniczenia zakresu (skali) 

dotychczasowych, 

3) W trzeciej fazie (w fazie krytyka) potrzeba wyobrazid sobie rozmowę  

z osobą pełną obaw, widzącą potencjalne problemy, trudności w realizacji 

działao i stąd krytyczną. Uprzedzając jej pytania warto pomyśled jakie 

miałby „opory” taki krytyk – jakie widziałby problemy, trudności  

w realizacji działao, co może się nie powieśd?  

Na tej podstawie można zastanowid się jakie ewentualne dostosowania 

działao w projekcie wprowadzid, aby zniwelowad obawy (możliwe 

propozycje rozwiązania, alternatywy, argumenty przeciwne w razie braku 

zgody z krytykiem): 
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 Jakich odważnych pomysłów potrzeba, aby pozbyd się wskazanych 

przez krytyka wad? 

 W jaki sposób można zastąpid braki w projekcie, których dopatrzył się 

krytyk? 

 Jakie niekonwencjonalne pomysły mogą zmniejszyd lub usunąd 

problemy, które mogą pojawid się w trakcie wykonywania zadao? 

 

Do zapisania zadao w ramach planowanych działao można użyd 

tradycyjnych metod (kartka i długopis, karteczki samoprzylepne, itp.), ale 

można wykorzystad różne formuły pracy zdalnej np. współdzielony plik Word 

czy Excel w ramach Google, czy aplikacji mobilnych. Sposób zapisywania 

pomysłów osób uczestniczących w 

procesie tworzenia projektu 

powinien byd dopasowany do 

efektów jakie chce osiągnąd zespół, 

czasu jaki ma na przygotowanie 

wniosku oraz doświadczeo osób z 

wykorzystywania narzędzi IT. 

Najistotniejsze jest to, aby 

wygenerowane pomysły zostały 

spisane i przekazane do dalszej 

pracy w ramach organizacji. 

 

Ważną fazą przygotowywania koncepcji projektu jest określenie 

budżetu, który wskazuje ile będą kosztowad wykonywane działania (czynności). 

Uwzględnia się w nim informacje o wartości czynności, w jakiej formie zostanie 

pozyskana (umowa, usługa), jak została wyliczona kwota do zapłaty (jak 

skalkulowana). Kwoty wydatków powinny odzwierciedlad ceny rynkowe.  

W razie braku wiedzy ile powinien wynieśd dany wydatek trzeba zebrad takie 

dane od dostawców, aby zorientowad się, jaka jest rozpiętośd cen. 

Harmonogram projektu umożliwia zaplanowanie czasu realizacji 

poszczególnych działao, przy czym w poszczególnych kolumnach są kolejne 

przedziały czasu (np. kwartały, miesiące – zależnie od czasu trwania projektu 
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oraz intensywności działao). Harmonogram zwykle zawiera orientacyjne 

terminy ich rozpoczęcia i zakooczenia, natomiast bardziej szczegółowe 

zestawienia dat mogą byd potrzebne w czasie realizacji projektu. 

Do sporządzania budżetów i harmonogramów warto stosowad 

odpowiednie programy komputerowe (arkusze kalkulacyjne), które pozwolą 

uniknąd błędów logicznych oraz matematycznych. Można w tym zakresie użyd 

również arkusze dostępne on-line: zob. wycinek budżetu w postaci pliku na 

dysku Google, opracowanego na dwiczeniach w ramach projektu „Szkoła 

Animatorów Nowoczesnych Technologii”. 

 

 

 

  



 

38 
 

 

 

 
 

Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii to organizacja pozarządowa 

o charakterze non-profit, która przyjęła za cel działanie na rzecz rozwoju 

społeczeostwa informacyjnego oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych 

technologii. 
 

Aktywnośd Fundacji dotyczy szerokiego zakresu tematów obejmujących 

kwestie wykluczenia społecznego, przedsiębiorczości, rynku pracy, 

współdziałania samorządu i organizacji pozarządowych, a także nauki i biznesu. 

Podejmujemy przy tym zagadnienia wzmacniania współpracy, integracji działao 

różnych podmiotów przy wykorzystaniu rozwiązao IT: 

 mamy 9 lat doświadczenia w realizacji projektów w skali regionalnej, 

krajowej i międzynarodowej. W ich ramach prowadzimy szkolenia  

i doradztwo, a także świadczymy usługi eksperckie, 

 nasze działania wielokrotnie miały interdyscyplinarny charakter, co 

pozwala integrowad osoby i podmioty wokół tematyki wsparcia osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, 

 współpracujemy z szerokim gronem specjalistów z obszaru rozwoju 

lokalnego i regionalnego, IT, optymalizacji procesów. Do współpracy 

zapraszamy osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe, 

samorząd, przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, co pozwala 

nam planowad i realizowad interesujące przedsięwzięcia. 
 

Fundacja jest otwarta na współpracę umożliwiającą 

kształtowanie świadomości w zakresie IT, identyfikowanie oraz 

wdrażanie praktycznych rozwiązao w tym zakresie, a także 

zwiększanie wiedzy i umiejętności osób zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym. Zapraszamy do kontaktu: 
 

www.frnt.pl 
 

biuro@frnt.pl 


