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Zarządzanie relacjami z otoczeniem 

Iza Dembicka - Starska 

 

 Organizacje nie działają w próżni, ale w konkretnym, złożonym z wielu grup 

odbiorców otoczeniu. Komunikowanie się z nim umożliwia organizacji informowanie o tym, 

czym się zajmuje, poznawanie potrzeb otoczenia, zdobywanie wsparcia dla swoich działao, 

budowanie zaufania, a w efekcie realizację misji i celów.  

 

 Obszar zarządzanie relacjami z otoczeniem pozwala organizacji przyjrzed się,             

czy i w jaki sposób buduje ona relacje z otoczeniem, jak komunikuje na zewnątrz to, co robi, 

czy i jakimi metodami zachęca różne grupy do włączania się w prowadzone działania. 

Podczas analizowania tego obszaru warto zwrócid szczególną uwagę na świadomośd                 

i aktywnośd organizacji w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji z otoczeniem oraz  

na dopasowywanie wykorzystywanych narzędzi do sytuacji, odbiorców i prowadzonych 

działao.  

 

 Cenne jest przyjrzenie się, jak dana organizacja troszczy się o promowanie swoich 

działao na bieżąco, czy jest twórcza w wykorzystywaniu dostępnych narzędzi (i kreowaniu 

nowych), myśleniu o swoich działaniach przez pryzmat ich szeroko rozumianej dostępności 

dla otoczenia. Promocja jest dosyd pojemnym zagadnieniem, dlatego bardzo 

ważna podczas analizy tego obszaru jest otwartośd na nieszablonowe pomysły, 

nowatorskie rozwiązania i uwzględnianie tego w ocenie.  

 

 Zarządzanie relacjami z otoczeniem należy analizowad przez pryzmat następujących 

komponentów:  

 narzędzia promocji  

 współpraca z mediami 

 rozpoznawalnośd i wizerunek organizacji w otoczeniu,  

 relacje z innymi organizacjami i partnerami  

 współpraca z administracją publiczną  
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NARZĘDZIA PROMOCJI 

Narzędzia promocji to komponent z jednej strony dotyczący całościowego podejścia 

organizacji do kwestii promocyjnych, a z drugiej praktycznych aspektów wykorzystywania 

przez nią dostępnych form promowania. Planowanie działao promocyjnych w dłuższej 

perspektywie (np. tworzenie strategii promocji, powierzanie związanych z promocją działao 

jednej osobie) jest warunkiem tego, aby promocja rzeczywiście spełniała swoją funkcję  

i wspierała merytoryczne działania organizacji, a nie była „sztuką dla sztuki” (bo wszyscy tak 

robią, bo można/trzeba coś wpisad we wniosku o dofinansowanie na projekt). Oczywiście,  

od czegoś trzeba zacząd promocję – i na początku są to zwykle działania doraźne, 

okazjonalne (np. pozyskanie środków na druk ulotek promujących serię warsztatów            

czy stworzenie strony projektu). Jednak warto, korzystając z takich pojedynczych 

doświadczeo, dążyd do systematycznego tworzenia planu promocji. Organizacja, która myśli 

o promocji w perspektywie wyłącznie pojedynczych działao, osiągnie jedynie cele 

krótkoterminowe. Uwzględnienie inicjatyw w spójnym planie promocji pozwoli 

zobaczyd, kiedy, jakie działania i w jaki sposób można połączyd, żeby odnieśd 

lepszy efekt, zbudowad przekaz o danej organizacji i nie dublowad swojej pracy 

(np. zamiast wysyłania do odbiorców trzech osobnych mailingów o działaniach 

realizowanych w różnych projektach, planuje się promocję z wyprzedzeniem). Warto 

pamiętad o monitorowaniu działao promocyjnych – sprawdzaniu ich skuteczności, ocenie 

efektywności itp. W natłoku codziennej pracy łatwo zgubid ten istotny element planowania. 

Przy analizie tego aspektu warto też zwrócid uwagę na stronę „techniczną” 

wykorzystywanych form promocyjnych. Lepiej mied na uwadze zarówno te popularne, często 

spotykane (drukowane ulotki i plakaty, akcje i imprezy (eventy), wysyłki informacji (mailingi), 

wysyłki materiałów, aktualizowana strona internetowa), jak i otwierad się na pojawiające 

trendy (np. Facebook – w chwili obecnej posiadanie profilu organizacji czy akcji w tym 

popularnym serwisie społecznościowym dla wielu jest standardem, a przecież rok temu mało 

kto o tym słyszał). Oceniając realizację tych wskaźników, właśnie na kreatywne, twórcze 

podejście warto zwrócid uwagę.  
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Kwestia spójności wizualnej jest również aspektem wartym uwagi – nie wymaga 

bowiem wielkich nakładów finansowych, ale w znacznie większym stopniu świadomej decyzji 

o stosowaniu zawsze i wszędzie pewnych zasad (np. konkretnego papieru firmowego, 

umieszczania logo organizacji itp.). Jest to trudne do wprowadzenia, ale stosowane                  

i pilnowane staje się nawykiem, który ma bardzo duży wpływ na postrzeganie organizacji         

i jej wizerunek. Świadome i zaplanowane działania promocyjne to ważny krok w rozwoju 

organizacji, budowaniu jej rozpoznawalności oraz pozyskiwaniu i utrzymywaniu społecznego 

zainteresowania działaniami.  

 

 WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

 

Kolejny komponent to współpraca z mediami – niezwykle istotny element działao 

public relations. Z jednej strony media pełnią funkcję „przekaźnika”: pozwalają dotrzed  

z informacją o prowadzonych działaniach do ludzi (potencjalnych odbiorców), z drugiej         

ta droga jest dostępna w dużej mierze bezpłatnie. Współpraca z mediami pozwala                 

na osiągnięcie efektów: dobrze napisana informacja prasowa, wysłana do odpowiednich 

dziennikarzy i dziennikarek, wsparta kompetentną obsługą (telefony, materiały pomocnicze, 

dostęp do ekspertów i ekspertek) może zaowocowad np. dużym poparciem naszej akcji 

społecznej i działao, wysoką frekwencją na organizowanym wydarzeniu itp.  

 

 Wyzwaniem w zakresie współpracy z mediami jest opanowanie umiejętności 

mówienia do dziennikarzy i dziennikarek o sprawach i działaniach danej organizacji w sposób 

zrozumiały. Przecież to my jej pracownicy znają się na swojej dziedzinie, ale żeby media coś 

napisały, muszą dobrze zrozumied, o co chodzi. A to wymaga niejednokrotnie wysiłku. 

Media też uczą (i wymagają) cierpliwości i pokory – trzeba się nachodzid, 

podzwonid, namawiad, czasem przyjąd odmowę. Ale te lekcje mogą byd bardzo 

opłacalne w dłuższej perspektywie dla promowania naszych działao. Przy dobrym 

komunikacie i nagłośnieniu sprawy lub akcji w jednym tytule, często pojawia się efekt kuli 

śniegowej – media same dzwonią, pytają i chcą o nas pisad.  
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Nawiązanie współpracy z mediami jest ważnym krokiem, który powinien byd poparty 

dobrym rozpoznaniem rynku: jakie mamy tytuły (pamiętajmy, że nie chodzi tylko  

o drukowane gazety, ale o radio, telewizję czy niesamowicie szybko rozwijające się media 

internetowe), kto i o czym w nich pisze, jak często się ukazują, jakie są zasady dostarczania 

im materiałów, kto je czyta. Przybliżenie tematu, nawiązanie kontaktów, wysyłka informacji 

prasowych, gromadzenie i monitorowanie publikacji może byd przygotowaniem  

do rozwijania systemowej współpracy partnerskiej, w której organizacja nie ustawia  

się wyłącznie w roli „dostarczycieli” informacji, ale współtworzy treści, inicjuje akcje 

społeczne itp. Docelowo warto dążyd do powierzania wrażliwej i wymagającej działki, jaką     

są relacje z mediami, w ręce osób mających doświadczenie w tej dziedzinie i przygotowanie 

merytoryczne. Media mogą (i często są!) byd wielkim sojusznikiem w dokonywaniu zmian, 

nagłaśnianiu problemów. O współpracę z mediami warto zadbad – skala efektów może 

bardzo pozytywnie zaskoczyd.  

 

 WIZERUNEK ORGANIZACJI 

 

Następny komponent to rozpoznawalnośd i wizerunek organizacji w otoczeniu. To, 

jak organizacja jest postrzegana przez innych, na co różne grupy z jej otoczenia zwracają 

uwagę, co zapamiętują i z czym się ona kojarzy, w bardzo dużym stopniu zależy od niej 

samej, jej liderów/liderek i ich działao (lub ich braku). Wizerunek jest wypadkową wielu 

rzeczy: świadomej polityki promocyjno-wizerunkowej, jakości działao, ludzi w organizacji  

i w jej otoczeniu (jak są postrzegani, z czym i w jaki sposób się kojarzą itp.). Jest też efektem 

pracy – rozpoznawalnośd i konkretny wizerunek buduje się niejednokrotnie latami, 

podejmując małe kroki. I tak jak wiele lat można go budowad, tak jego kruchośd polega na 

tym, że jedna nieudana rzecz, niefortunna wypowiedź czy nieodpowiednie zachowanie, 

mogą go w jednej chwili mocno nadwerężyd lub, co najgorsze, zrujnowad. To, jaki 

wizerunek ma organizacja, to efekt świadomej, zaplanowanej pracy i dbałości o 

każdy jego element.  
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Rozpoznawalnośd organizacji przez otoczenie także świadczy o jej wizerunku: 

odbiorcy, którzy zabiegają o korzystanie z oferty organizacji, świadomie nawiązują                   

z nią kontakty, partnerzy z intencją wspólnych przedsięwzięd, media zainteresowane 

tematem i opinią, ludzie, którzy chcą wspierad, wzmacniad, pracowad. Aktywnośd                      

i samodzielnośd otoczenia to ważna wskazówka w ocenie rozpoznawalności organizacji. 

 

 RELACJE Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Relacje z innymi organizacjami i partnerami to temat, który nie pojawia się w tak 

wyraźny sposób w teoriach marketingowych adresowanych np. dla biznesu. Z perspektywy 

sektora pozarządowego jest on jednak niezwykle ważny – organizacje nie działają w próżni, 

interesuje je zazwyczaj szerszy kontekst społeczny, obecnośd w otoczeniu, wprowadzanie 

zmian (a tych nie da się robid zupełnie samodzielnie, w oderwaniu od innych). Współpraca  

z partnerami przynosi konkretne, wymierne korzyści: uzupełnia się ofertę organizacji, 

korzysta z doświadczeo, wzmacnia swoje oddziaływanie, za pośrednictwem partnerów 

dociera do nowych grup odbiorców. Razem można też więcej zrobid. Budowanie np. 

koalicji ma kolosalne znaczenie dla tworzenia (i umacniania) wizerunku organizacji. Zdarza 

się, że organizacje traktują się wzajemnie jak konkurencję (zabiegają o ograniczone zasoby 

finansowe, kierują działania do tych samych odbiorców itp.). Warto jednak pomyśled w takiej 

sytuacji, czy są jakieś obszary, w których można się wspierad, łączyd wysiłki.                              

W nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji ważna jest formalna strona współpracy, dbałośd  

o wzajemne zobowiązania (i wywiązywanie się z nich), ale również postawa, jaką                   

się reprezentuje: otwartośd, nastawienie na dialog, umiejętnośd dochodzenia                          

do kompromisu, uczciwośd oraz wzajemne uczenie się.  

 

 Inwestując we współpracę z partnerami, inwestuje się w swoją organizację, bowiem 

zwiększa się możliwości oddziaływania na otoczenie i osiągania ważnych celów.  
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 WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ 

 

Istotnym komponentem w tym obszarze jest współpraca z administracją. Z jednej 

strony organizacje realizują zadania publiczne (finansowane ze środków samorządowych),  

z drugiej – w kontakcie z lokalnymi i regionalnymi władzami mają możliwości dokonywania 

skutecznych zmian społecznych. Ważna w relacji organizacji z administracją jest 

znowelizowana (styczeo 2010) ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, 

która zagadnieniu tej współpracy międzysektorowej poświęca wiele miejsca. 

Każda organizacja nawiązująca kontakt z administracją powinna się skupid na poznaniu 

przepisów regulujących tę współpracę oraz na dobrym orientowaniu się w obszarach,           

na których działa (kto i czym się zajmuje, jaka jest historia współpracy, czy działają jakieś 

zespoły itp.). Warto korzystad z szerokiego katalogu narzędzi, nie tylko z możliwych dotacji 

na realizację zadao publicznych. Chodzi np. o uczestniczenie w pracach zespołów 

międzysektorowych, konsultowanie dokumentów prawa miejscowego (np. program 

współpracy) itp. We współpracy ważna jest otwartośd na dialog, umiejętne prezentowanie 

swoich oczekiwao i stanowisk, a także zrozumienie realiów funkcjonowania drugiej strony. 

Ponadto pożądana jest umiejętnośd myślenia w szerszej perspektywie. Prowadząc                     

i rozwijając współpracę z administracją, z jednej strony organizacja zyskuje ważnego partnera 

i sojusznika dla realizacji swoich celów, a z drugiej – możliwośd realnego wpływu                    

na otoczenie.  

 

 Bez komunikowania się z otoczeniem wiele pomysłów i idei, nawet tych najlepszych, 

nie ma szans na realizację: jeśli organizacja nie chce i nie umie powiedzied, co robi, zachęcid 

do działao, zdobyd wsparcia, to nie ma możliwości dokonania zmiany społecznej                   

czy zrealizowania celów, dla których istnieje.  

 Zachęcam do przyjrzenia się temu, jak brana pod uwagę organizacja promuje swoje 

działania i buduje relacje z otoczeniem! 
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