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O projekcie 
 
Celem projektu „Samoregulacja kluczem do rozwoju" było wzmocnienie sektora 

pozarządowego w zakresie samoregulacji poprzez opracowanie modelu 

samooceny i rozwoju organizacji w zakresie wewnętrznych procedur.  

 

Każda organizacja powinna się rozwijać, ponieważ zmienia 

się jej otoczenie, potrzeby środowiska, zespół 

współpracowników. Wymaga to refleksji całego zespołu nad 

kierunkiem i zakresem zmian. Potrzebne jest proste i 

skuteczne narzędzie samooceny, z którego może skorzystać 

każda, nawet najmniejsza organizacja.  

W ramach projektu "Samoregulacja kluczem do rozwoju" 

zostało opracowane bezpłatne narzędzie samooceny organizacji pozarządowej, 

pozwalające na diagnozę jej obecnego stany funkcjonowania oraz możliwości 

kierunków rozwoju. Zastosowanie narzędzia pozwoli organizacji lepiej 

zrozumieć własne działania i usprawnić je, dzięki przygotowaniu i wdrożeniu 

indywidualnego planu rozwoju.  

 

 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU  

1. Ogólnopolskie badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie 

samoregulacji. Badanie miało na celu identyfikację problemów i potrzeb 

związanych z zarządzaniem w organizacji oraz stopnia systematycznego 

wykorzystania ewaluacji w celu oceny własnych działań przez organizacje. 

Badanie zostało wykonane za pomocą ankiety internetowej, rozesłanej do kilku 

tysięcy organizacji pozarządowych z całej Polski. Wypełnili ją przedstawiciele 

626 organizacji. Zebrane w ten sposób dane posłużyły do opracowania raportu, 

z którego wnioski zostaną wykorzystane przez ekspertów w procesie tworzenia 

narzędzia samooceny. Kluczowe wnioski z badania oraz pełny tekst raportu 

znajdują się na stronie internetowej projektu.  
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2. Praca ekspertów - przedstawicieli organizacji pozarządowych. Eksperci przez 

cały okres trwania projektu pracowali nad utworzeniem narzędzia samooceny. 

Jako eksperci zostali wybrani: 

• Izabela Dembicka - Starska   

• Hanna Gałusa 

• Mirosława Hamera 

• Paweł Jordan 

• Zbigniew Wejcman 

• Alicja Zajączkowska  

3. Testowanie narzędzia w organizacjach pozarządowych. Gotowe narzędzie 

zostało przetestowane w 30 organizacjach pozarządowych w całym kraju. Zajęli 

się tym konsultanci - pracownicy organizacji zrzeszonych w Sieci SPLOT - którzy 

pomogli w przeprowadzeniu procesu samooceny oraz wypracowaniu planów 

rozwoju organizacji. W trakcie procesu testowania zgłaszane były uwagi do 

narzędzia, które następnie eksperci wykorzystali do opracowania jego 

końcowej wersji. Dzięki temu na jego kształt mieli wpływ jego przyszli 

użytkownicy - przedstawiciele różnorodnych ngo z całej Polski.  

 4. Opracowanie końcowej wersji narzędzia. Po przeanalizowaniu uwag 

przekazanych przez konsultantów i konsultantki, eksperci opracowali 

ostateczną wersję narzędzia. Została ona opublikowana w wersji elektronicznej 

na płytach CD oraz na stronie internetowej projektu.   

5. Seminarium podsumowujące. W grudniu 2010 roku odbyło się seminarium 

podsumowujące projekt. 

 


