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Etapy planowania strategii rozwoju

Tworzenie wizji

Wizja to określenie wzorcowej (idealnej) sytuacji funkcjonowania organizacji za 2 lub 5 lat (w zależności od stopnia stabilizacji jej
działalności), do której dąży jej zespół (zarząd, wolontariusze, działacze, członkowie, fundatorzy itd.). Jest „opowieścią” o tym, dokąd
organizacja zmierza i jak chce się rozwinąć. Jest zakotwiczona w podzielanych wartościach.

Opracowując wizję, należy doprecyzować pojęcia, uspójnić to, co dla wszystkich osób zaangażowanych w jej budowanie jest najważniejsze
w dłuższym okresie. Definiując wizję, konieczne jest ustalenie roli i miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Często wizja jest wypracowywana w formie wykresów, map myśli, rysunków i grafów. Najczęściej uwzględniane elementy, w perspektywie
2 lub 5 lat, to:

• Rodzaje podejmowanych działań,
• Liczba i rodzaj stałych partnerów,
• Źródła finansowania,
• Rola i sposób prowadzenia działalności gospodarczej,
• Zasady zarządzania w organizacji, w tym komunikacji i podejmowania decyzji,
• Liczba i forma zatrudnienia pracowników,
• Liczba i rodzaj zaangażowania wolontariuszy,
• Rodzaj biura organizacji i zasady jego funkcjonowania,
• Wizerunek wśród partnerów, sponsorów/donatorów i odbiorców działań organizacji,
• Inne, w zależności od działalności organizacji.

W wyniku określenia wizji, precyzowanych jest kilka obszarów funkcjonowania organizacji. Obszary (programy) obejmują całokształt
działań w danym zakresie merytorycznym organizacji (np. Centrum wsparcia dziecka, Program rehabilitacji fizycznej). Najczęściej
organizacja ma od 2 do 4 tego typu obszarów, uwzględnianych później w strukturze organizacyjnej (maksymalnie stosuje się 5 obszarów).
Wydzielona powinna być także działalność gospodarcza, w przypadku prowadzenia jej przez organizację.

Poświęcenie uwagi temu elementowi to dobra zabawa i integracja zespołu, ale też ciężka praca, ponieważ na tym etapie nadawany jest
kierunek przyszłej działalności. Jako koronny element strategii rozwoju organizacji stanowi fundament, na którym bazują pozostałe
elementy planu.

Określenie misji

Misja to wizytówka organizacji. Jej rola jest ważna zarówno dla osób zaangażowanych w działalność organizacji jak i wszystkich, którzy z
nią współpracują (partnerzy, sponsorzy itd.). Funkcje zewnętrzne misji to skuteczne przyciąganie nowych ludzi do współpracy, w jasny
sposób pokazując im cel działania organizacji. Misja służy również komunikowaniu zewnętrznemu i jest przydatna przy pozyskiwaniu
nowych podmiotów do współpracy. Jej funkcje wewnętrzne to przede wszystkim jednoczenie zespołu i tworzenie pozytywnej atmosfery
współpracy.

Misja nadaje sens codziennej pracy, jest elementem motywującym i inspirującym zespół. Ponadto skupia uwagę zespołu na osiągnięciu
celu – określa hierarchię zadań ważnych i mniej istotnych. Powinna stawiać jej działalność w szerszym kontekście społecznym, podkreślać
problem czy potrzebę, która jest powodem działalności. Ponadto warto by pokazywała cel istnienia organizacji i określała kluczowe
wartości, jakimi się kieruje.

Misję należy opracowywać zespołowo. W praktyce to zwykle kilka zdań, wyróżniających działalność danej organizacji od innych. W
praktyce tworzymy ją, odpowiadając na pytania:

1. Jaki typ grupy tworzymy (grupa formalna/nieformalna) i gdzie działamy?
2. Kim jesteśmy? Jak się określamy?
3. Komu służymy? (odbiorcy naszych usług)
4. Dlaczego istniejemy? Jaki jest problem, który chcemy rozwiązać? (cel istnienia lub problem wokół którego koncentruje się nasza praca).
5. Jak realizujemy nasze zamierzenia? (formy działań, jakimi posługujemy się w naszej pracy)
6. Jaki jest etos naszej organizacji? Jakimi kierujemy się wartościami? (specjalne wartości, np. otwartość, tolerancja, indywidualne

podejście, profesjonalizm, niezależność, przedsiębiorczość - które stanowią niepisane prawo lub zasady naszego działania)



Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

www.pisop.org.pl, pisop@pisop.org.pl

Materiały Centrum PISOP

7. Co nas wyróżnia spośród innych podobnych organizacji? (unikalne rozwiązania)

Misja nawiązuje przede wszystkim do celów społecznych, dla których organizacja została powołana. W elemencie tym najczęściej nie
wpisuje się wprost działalności gospodarczej, nawiązuje się jednak do wartości takich jak niezależność, w tym finansowa czy
przedsiębiorczość. Wypracowana misja daje ramy strategii rozwoju.

Analiza mocnych i słabych stron Organizacji

Aby planowanie miało trwałe podstawy, było realne i spójne ze środowiskiem, w którym organizacja działa, należy oprzeć je o solidną
analizę. Badanie wewnętrznych sił i słabości to weryfikacja zasobów i możliwości działania organizacji pod kątem określonej wcześniej
wizji.

Ma za zadanie zidentyfikować domeny organizacji, czyli jej silne strony, które staną się fundamentem realizacji przyszłych działań oraz
obszary do zmiany.

Analiza powinna być przeprowadzona w miarę możliwości z zachowaniem obiektywizmu, szczerze. Rodzajów badania i wnioskowania, za
pomocą których można zweryfikować otocznie i wnętrze organizacji jest kilka (analiza SWOT, macierz BCG itp.). Najczęściej stosowaną
metodą jest analiza SWOT (nazwa z języka angielskiego, od pierwszych liter badanych obszarów, Strengths – Siła [silne strony],
Weaknesses – Wady [słabe strony], Opportunities – Okazje [szanse], Threats – Trudności [zagrożenia]. Pierwsza część – silne i słabe
strony– dotyczą organizacji: jej zespołu, zasobów (pomieszczenia, sprzęt itp.), doświadczeń, relacji z partnerami, stabilności finansowej itp.

Silne strony Słabe strony
   
   
   

W szczególności w tym obszarze należy zwrócić uwagę na:

• Dotychczasowe sukcesy i porażki,
• Realizowane projekty/działania,
• Prowadzenie działalności gospodarczej,
• Kulturę organizacyjną (wzajemne relacje, przekazywanie sobie informacji, zasady wspierania się wzajemnie itp.),
• Ludzi, w tym wolontariuszy,
• Zasady podejmowania decyzji,
• Zasoby (lokale, pieniądze, środki niematerialne).

Analiza wnętrza pozwala na określenie celów działania organizacji oraz jest podstawą harmonogramu działań.

Analiza otoczenia, czyli czynników zewnętrznych

Analiza otoczenia jest kontynuacją poprzedniego etapu – analizy wnętrza organizacji. Przeprowadza się je zwykle łącznie. Dotyczy szans i
zagrożeń, wynikających z funkcjonowania w danym miejscu, danych warunkach społeczno-ekonomiczno-politycznych.

Przy opracowywaniu analizy bierze się pod uwagę tylko to, co było, czyli aktualne bądź historyczne fakty, z zachowaniem obiektywizmu.
Rodzajów badania i wnioskowania, za pomocą których można zweryfikować otocznie i wnętrze organizacji jest kilka (analiza SWOT,
macierz BCG itp.). Najczęściej stosowaną metodą także tu jest analiza SWOT (nazwa z języka angielskiego, od pierwszych liter badanych
obszarów, Strengths – Siła [silne strony], Weaknesses – Wady [słabe strony], Opportunities – Okazje [szanse], Threats – Trudności
[zagrożenia]). Druga część – szanse i zagrożenia – dotyczy wszystkich tych elementów, które wpływają na organizację a które od niej nie
zależą.

Szanse Zagrożenia
   
   
   

Z drugiej strony to także spojrzenie przez pryzmat różnych grup, pracujących w środowisku:

• Odbiorców usług/wsparcia,
• Mediów,
• Sponsorów,
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• Klientów i kontrahentów działalności gospodarczej,
• Lokalnych autorytetów.

Im rzetelniej i pełniej zostanie przeprowadzona analiza, tym realniej organizacja zaplanuje przyszłość współpracy. Ograniczy wpływ
negatywnych przepisów prawnych czy zjawisk oraz wykorzysta sprzyjające okoliczności dla swojego sukcesu.

Definiowanie celów ogólnych i szczegółowych

Definiowanie kierunków działań - czyli celów - to określanie pozycji lub stanów docelowych, które organizacja chce osiągnąć (związany z
działalnością statutową i gospodarczą), w czasie realizacji strategii (2 lub 5 lat).

Cele powinny wynikać przede wszystkim ze silnych i słabych stron organizacji. Są uszczegółowieniem obszarów (programów) i określają
zakładany do osiągnięcia poziom ich realizacji, zwykle stanowią minimalizację/eliminację słabych stron, ale także mogą wzmacniać silne
strony organizacji. Cele powinny także brać pod uwagę szanse i zagrożenia.

Organizacja powinna wyznaczać na dany okres planowania (2 lub 5 lat) ok. od 2 do 4 celów ogólnych (głównych) oraz w ramach każdego z
nich po kilka celów szczegółowych. Osiągnięcie celów szczegółowych pozwala na realizację celów ogólnych (głównych).

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia założeń, cele warto zaplanować z należytą starannością.

Prawidłowo sformułowany cel:

• Jest wyrażony w jednym, dwóch zdaniach,
• Zaczyna się od słów pokazujących zmianę (np. zwiększenie, zmniejszenie, stworzenie, wyeliminowanie, zbudowanie),
• Odpowiada na pytania: co, gdzie, kiedy, dla kogo ma zostać zmienione,
• Zawiera mierzalny wskaźnik pozwalający na pomiar sukcesu,
• Jest zgodny z zasadą SMART.

Cel zgodny z zasadą SMART jest:

• S - Skonkretyzowany - określony możliwie konkretnie i jasno,
• M- Mierzalny – odniesiony do konkretnych wskaźników, określających jego osiągnięcie,
• A- Adekwatny – odpowiada na zidentyfikowane kierunki rozwoju w wizji,
• R- Realny - możliwy do osiągnięcia (posiadane zasoby są wystarczające dla realizacji celu),
• T- Terminowy - możliwy do wykonania w określonym czasie (w trakcie realizacji strategii).

Zaplanowanie adekwatnych celów zwiększa szansę na rozwój organizacji tak, by stała się dobrze zorganizowaną i nowoczesną. Planując
cele należy pamiętać o tych, związanych z rozwojem działalności gospodarczej w stowarzyszeniu czy fundacji. Wszystkie określone cele
najczęściej stanowią bardzo szeroki katalog, budzący obawy o szanse na realizację wszystkich. Dlatego kolejnym krokiem jest wybór
priorytetowych celów.

Wybór najważniejszych celów do realizacji

W procesie określania celów zwykle pojawia się ich wiele, znacznie więcej niż organizacja jest w stanie skutecznie osiągnąć. Kolejnym
krokiem jest więc priorytetyzacja celów, czyli wybór tych, które są kluczowe i powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności.
Porządkowanie dotyczy przede wszystkim celów szczegółowych, można jednak poddać analizie także cele ogólne.

Wybór najistotniejszych celów dla organizacji można przeprowadzić na kilka sposobów. Sprawdzonym sposobem priorytetyzacji celów jest
zastosowanie konkretnych kryteriów, np. stosowności (dostosowanie do wizji i misji organizacji), skuteczności (zwiększenie szans na
pozytywną zmianę), adekwatności (dostosowanie do możliwości i zasobów organizacji), efektywności (zapewnienie najtańszego możliwego
ale także wysokiej jakości wyniku). Każdemu celowi przyznaje się rangę, np. punktową. Te, które uzyskają najwyższą wagę są wybierane
do realizacji.

Tabela wyboru kluczowych celów.

KRYTERIUM CEL 1 CEL 2 CEL n
STOSOWNOŚĆ
Czy ta metoda jest odpowiednia
do naszej wizji, celu i założonych
rezultatów?
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SKUTECZNOŚĆ
Czy ta metoda jest skuteczna?
W jakim stopniu gwarantuje
sukces?

     

ADEKWATNOŚĆ
Czy jest dopasowana do
naszych możliwości?

     

EFEKTYWNOŚĆ
Jaki jest stosunek nakładu sił i
środków do przewidywanych
zysków?

     

Zgodnie z teorią włoskiego ekonomisty i socjologa Vilfredo Federico Damaso Pareto zalecane jest wybranie 20% najistotniejszych celów.
Założenie bazuje na zasadzie optymalizacji, zwanej od nazwiska twórcy zasadą Pareto. Teoria zakłada, że zainwestowanie 80% zasobów i
zaangażowania w 20% kluczowych celów pozwala na osiągnięcie najwyższych wyników. Na tej podstawie wybiera się z punktu widzenia
efektywności, adekwatności, skuteczności i realności kluczowe cele do realizacji.

Priorytetyzacja tego, na czym nam najbardziej zależy pozwala na skupieniu czasu i energii na najistotniejszych kwestiach i na faktyczny
rozwój organizacji. Wybranie kilku konkretnych celów do osiągnięcia jest podstawą do opracowania harmonogramu.

Opracowanie harmonogramu działań

Kolejnym krokiem w opracowywaniu strategii jest stworzenie planów roboczych, czyli harmonogramów zadaniowych. Harmonogram taki
tworzy się zestawiając chronologicznie wszystkie działania. Poszczególne działania wynikają zaś z celów. By zrealizować jeden cel
niezbędne jest najczęściej podjęcie kilku zadań. Szczegółowość zapisu zadania może być różna, ważne by była wystarczająco precyzyjna
dla osób za nie odpowiedzialnych.

Najprostszy i najczęściej stosowany harmonogram opracowany jest na podstawie wykresu Henry’ego Gantta.

Cel Nazwa zadania Czas (do kiedy realizacja) Osoba odpowiedzialna Wskaźniki sukcesu
Cel ogólny 1

Cel szczegółowy 1
1.1      
1.2      
1.3      

Cel szczegółowy 2
2.1      
2.2      
2.n      

Cel szczegółowy n
n.1      
n.2      
n.n      

W harmonogramie umieszczamy cele szczegółowe, kolejne zadania do wykonania w ramach każdego celu, aby go osiągnąć oraz czas do
kiedy mają być poszczególne zadania zrealizowane. Niezwykle ważne jest określenie jednoosobowej odpowiedzialności za każde zadanie,
założenie bowiem odpowiedzialności grupowej rozprasza tę odpowiedzialność. Więcej na temat podziału zadań znajduje się w Submodelu
2, dotyczącym rozwoju kompetencji zespołu. Wskaźniki sukcesu, to wykaz rezultatów, których osiągnięcie będzie dla organizacji
zadowalające, w odniesieniu do celów i zasobów, którymi dysponuje (np. minimum 10 artykułów w lokalnej prasie, 4 wycieczki dla dzieci,
100 godzin konsultacji psychologa).

Zestawienie można uzupełnić również o partnerów i ryzyka w realizacji poszczególnych zadań. Można je opracować oddzielnie do każdego
z planowanych obszarów działania, w tym dla potrzeb działalności gospodarczej.

Warto w tym miejscu również zadbać o awaryjny „plan B” zarówno jeśli chodzi o zespół, sposoby pracy jak i wykorzystywanie zasobów czy
sytuację zewnętrzną.

Harmonogram jest elementem codziennej pracy organizacji. Warto by zarówno w jego opracowanie jak i realizację włączony był cały
zespół stowarzyszenia czy fundacji. Harmonogram kończy wypracowanie strategii, choć aby zwiększyć szansę jej realizacji warto także
założyć sposób monitorowania i ewaluowania rozwoju organizacji.

Zaplanowanie ewaluacji i monitoringu
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Uwieńczeniem prac jest opracowanie założeń do monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju organizacji. Monitoring, to zbieranie informacji
(dokumentowanie) na temat postępów w realizacji strategii, np. poprzez wewnętrzne sprawozdania czy spotkania. Ewaluacja, to natomiast
badanie, które ma pomóc odpowiedzieć na pytania jakie zmiany osiągnęła organizacja w toku wdrażania strategii oraz na ile podjęte
aktywności pozwoliły na osiągnięcie założeń (ewentualnie co należy zrobić by osiągnąć zakładane zmiany).

W ramach monitoringu i ewaluacji analizowane powinny być poszczególne cele, a także zadania założone w strategii i poziom ich
osiągnięcia/realizacji przez organizację.

Monitoring realizuje się z wykorzystaniem różnego rodzaju arkuszy pozwalających na zbieranie i porządkowanie wskaźników postępu,
programy, listy, formularze gromadzenia danych. Prowadzony w formie spotkań zespołu, powinien być realizowany nie rzadziej niż raz na
kwartał.

Do ewaluacji strategii rozwoju organizacji najczęściej stosowane są następujące metody:

• analiza dokumentacji,
• studia przypadków,
• analiza kosztów i korzyści,
• analiza SWOT,
• wywiady,
• ankiety.

Ewaluacja powinna być prowadzona na bieżąco, z prezentacją wyników nie rzadziej niż raz na kwartał.

Określenie częstotliwości monitoringu i ewaluacji oraz osób za te procesy odpowiedzialne kończy zasadnicze elementy strategii.

Kolejny krok – niezwykle ważny - to wdrożenie zapisów strategii rozwoju organizacji. Realizacja tego zadania przez zespół organizacji, pod
nadzorem zarządu, pozwoli na jej faktyczny rozwój i usprawnienie funkcjonowania. Warto pamiętać, że tylko codzienna praca ze strategią
pozwoli na wdrożenia zakładanych zmian. Powodzenia!
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