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URZ¥D I NGO
– DWA ŒWIATY?

W trakcie realizacji projektu „Gmina – tu wszystko siê
zaczyna” mieliœmy okazjê spotkaæ siê z liderami, wo-
lontariuszami blisko 250 organizacji pozarz¹dowych.
Czy na Mazowszu, czy na Œl¹sku ich opinie o urzêdach
gminy i urzêdnikach samorz¹dowych by³y podobne –
niestety nie najlepsze. I nawet je¿eli urzêdnicy byli oce-
niani pozytywnie („Pani Ma³gosia jest œwietna!”, „Na
dyrektora nie mo¿na z³ego s³owa powiedzieæ!”), to
najczêœciej te pozytywne oceny by³y traktowane przez
przedstawicieli trzeciego sektora jako wyj¹tek... po-
twierdzaj¹cy regu³ê – ¿e urz¹d nie jest przyjazny dla
NGOs.

Jednym z elementów projektu by³y szkolenia dla urzêd-
ników samorz¹dowych. W ich trakcie przekonaliœmy
siê, ¿e s¹ oni pe³ni dobrej woli, otwarci. Problemy we
wspó³pracy bior¹ siê z dwóch przyczyn.

Po pierwsze – NGOs i urzêdy to dwa ró¿ne œwiaty.
W organizacjach pozarz¹dowych króluj¹ spontanicz-
noœæ i pasja, urzêdy zaœ to legalizm, procedury i termi-
ny oraz zawodostwo. Urzêdnicy czêsto nie s¹ w stanie
zrozumieæ tego innego spojrzenia.

Po drugie – urzêdnicy najczêœciej nie s¹ œwiadomi, ¿e
czêsto drobiazgi decyduj¹ o kszta³towaniu i utrwala-
niu wizerunku urzêdnika.

Wspó³praca NGOs i gmin jest koniecznoœci¹ i szans¹
rozwoju lokalnego, dlatego tak wa¿ne jest, aby urzêd-
nicy potrafili œwiadomie kszta³towaæ swój wizerunek.

Zachêcamy wiêc do wykonania znajduj¹cych siê dalej
æwiczeñ, a nastêpnie do zapoznania siê z naszymi ko-
mentarzami i uwagami.
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JAK MYŒL¥
LIDERZY ORGANIZACJI?

Tak, organizacje pozarz¹dowe i urzêdy gminne to kom-
pletnie dwa ró¿ne œwiaty! To chyba najwa¿niejsza przy-
czyna rozmaitych zgrzytów pomiêdzy nimi. Efektem jest
z³y wizerunek urzêdników, którzy jawi¹ siê jako osoby
oderwane od rzeczywistoœci (dodajmy: tej pozarz¹do-
wej), które nie potrafi¹ i nie chc¹ zrozumieæ realiów
dzia³ania organizacji.

Pierwszym krokiem, który nale¿y zrobiæ, aby zmieniæ
ten stan, jest podjêcie próby zrozumienia drugiej stro-
ny. Bowiem tylko uœwiadomienie sobie tego innego
sposobu myœlenia mo¿e sprawiæ, ¿e tak¿e nasze dzia-
³ania zostan¹ zmodyfikowane – tak, aby by³y lepiej
dopasowane do specyfiki NGOs.

W tym miejscu bardzo czêsto pojawia siê pytanie, dla-
czego to urzêdnik ma dostosowywaæ siê do organiza-

cji, a nie odwrotnie? Oczywiœcie najlepiej by³oby, aby
obie strony zechcia³y zrozumieæ swoich partnerów
(i oczywiœcie pracujemy nad tym podczas szkoleñ dla
liderów organizacji pozarz¹dowych prowadzonych
w Instytucie Inicjatyw Pozarz¹dowych). Jednak z pew-
noœci¹ wiêkszy obowi¹zek dopasowania siê do drugiej
strony spoczywa na urzêdnikach. Bowiem to oni s¹
w tej parze zawodow¹ stron¹, op³acan¹ z podatków
mieszkañców, to obowi¹zkiem gminy jest zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb mieszkañców. Mo¿na wiêc
przyj¹æ, ¿e jeœli s¹ jakieœ problemy na linii urz¹d–orga-
nizacje i nic nie dzieje siê w celu zmiany tej sytuacji, to
w pierwszej kolejnoœci jest to wina urzêdu gminy.

I jeszcze jeden, bardzo praktyczny argument: gminy
i NGOs s¹ skazani na wspó³pracê, chyba wiêc lepiej
wspó³pracowaæ z kimœ, kogo siê rozumie i kto nas ro-
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zumie, z kimœ, kto darzy nas zaufaniem – mówi¹c krót-
ko: z którym wspó³praca jest przyjemnoœci¹. Prawda?

· · ·

Æwiczenie znajduj¹ce siê na kolejnych kilkunastu stro-
nach ma na celu lepsze zrozumienie sposobu myœle-
nia liderów organizacji.

Na pocz¹tku znajduje siê krótkie stwierdzenie, które
jest zarzutem wymienionej organizacji wobec urzêdu
(dla jasnoœci: wszystkie przyk³ady zosta³y zaczerpniê-
te z ¿ycia).

Najpierw – co bez w¹tpienia bêdzie bardzo ³atwe – na-
le¿y wypisaæ racje stoj¹ce po stronie urzêdu, krótko
sformu³owaæ urzêdniczy sposób myœlenia.

Nastêpnie – co bêdzie ju¿ du¿o trudniejsze – nale¿y siê
wczuæ w sposób dzia³ania organizacji oraz w sposób
myœlenia liderów, którego owocem jest cytowane
stwierdzenie. To kluczowy moment, to zadanie, które
jest prób¹ naszego zderzenia siê z tym drugim œwia-
tem. W razie problemów warto porozmawiaæ z innymi

urzêdnikami, a tak¿e, jeœli istnieje taka mo¿liwoœæ, z wo-
lontariuszami dowolnych NGOs.

To oczywiœcie bardzo trudne zadanie, jednak wskaza-
ne jest jego sumienne wykonanie, bowiem bêdzie ono
podstaw¹ do kolejnego dzia³ania – okreœlenia, co mo-
¿emy zrobiæ, aby zmieniæ opiniê organizacji.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e wnioski mog¹ byæ dwojakie-
go rodzaju.

Mo¿e siê okazaæ, ¿e jednak organizacja nie ma racji,
wobec tego planowane dzia³ania winny byæ nakiero-
wane na zmianê sposobu myœlenia organizacji – bo-
wiem jeœli np. pewne zasady czy procedury zostan¹
zrozumiane, to nikt nie bêdzie ju¿ obarczaæ win¹ urzê-
du czy personalnie urzêdnika o nie¿yczliwoœæ, nieprzy-
chylnoœæ itd.

Ale mo¿e siê okazaæ, ¿e jednak organizacja ma racjê,
choæby czêœciowo. To sygna³ dla urzêdników, ¿e coœ
trzeba zmieniæ w ich dzia³aniu – czy w sferze osobi-
stej, czy w praktyce lub – mówi¹c wprost – rutynie
urzêdniczej.
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Karta æwiczeñ 1

RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA URZÊDU RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie ekologicznie: Urzêdnicy w ogóle nie rozumiej¹ specyfiki organizacji! Ostatnio kazali nam oddaæ
czêœæ dotacji, bo stwierdzili, ¿e wydaliœmy j¹ niezgodnie z przeznaczeniem, a przecie¿ nie przepiliœmy tych
pieniêdzy, tylko po¿ytecznie spo¿ytkowaliœmy!
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CO MO¯EMY ZROBIÆ, ABY ZMIENIÆ OPINIÊ ORGANIZACJI?
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Karta æwiczeñ 2

RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA URZÊDU RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie lokalne:
Nie zamierzamy traciæ czasu na jakieœ konsultacje, bo to kompletna strata czasu – i tak urzêdnicy zrobi¹ tak, jak
bêd¹ chcieli…
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CO MO¯EMY ZROBIÆ, ABY ZMIENIÆ OPINIÊ ORGANIZACJI?
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Karta æwiczeñ 3

RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA URZÊDU RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA ORGANIZACJI

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna:
Z w³asnych œrodków musieliœmy kupowaæ wodê do picia na festyn gminny, tak jakby gmina nie mia³a na to
g³upich 200 czy 300 z³otych.
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CO MO¯EMY ZROBIÆ, ABY ZMIENIÆ OPINIÊ ORGANIZACJI?
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Karta æwiczeñ 4

RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA URZÊDU RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA ORGANIZACJI

Hufiec harcerski:
Gmina traktuje nas przedmiotowo – oczekuje od nas, abyœmy stali pod pomnikami i pokazywali siê na ró¿nych
uroczystoœciach, a my mamy swoje pomys³y!
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CO MO¯EMY ZROBIÆ, ABY ZMIENIÆ OPINIÊ ORGANIZACJI?
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Karta æwiczeñ 5

RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA URZÊDU RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA ORGANIZACJI

Ko³o emerytów i rencistów:
Mamy wiele zastrze¿eñ do gminy, zw³aszcza chodzi o to, ¿e nie dostajemy od gminy ¿adnych dotacji na nasz¹
dzia³alnoœæ.
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CO MO¯EMY ZROBIÆ, ABY ZMIENIÆ OPINIÊ ORGANIZACJI?
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Karta æwiczeñ 6

RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA URZÊDU RACJA, SPOSÓB MYŒLENIA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie kulturalne:
Czujemy siê lekcewa¿eni – ju¿ kilka razy zapraszaliœmy na nasze wernisa¿e imiennie urzêdników z wydzia³u
kultury, burmistrza oraz radnych. Ale ani razu nikt siê nie pojawi³…



17

CO MO¯EMY ZROBIÆ, ABY ZMIENIÆ OPINIÊ ORGANIZACJI?
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Na tê stronê warto zajrzeæ dopiero po rzetelnym wykonaniu æwiczeñ z poprzednich stron. Pokazujemy tu przy-
k³ady, jakie mog¹ siê pojawiæ podczas ich wykonywania. W zdecydowanej wiêkszoœci powsta³y one podczas
szkoleñ przeprowadzonych dla urzêdników.

cele; my nie musimy znaæ przepisów, my jesteœmy
od tego, aby dzia³aæ.

·· Co mo¿na zrobiæ: ca³y czas informowaæ i eduko-
waæ; wprowadziæ czêœciowe rozliczenia w trakcie
realizacji projektu oraz przydzielaæ œrodki w tran-
szach; uprzedzaæ o sankcjach wynikaj¹cych z prze-
pisów; czasami, kiedy przekroczenia nie s¹ du¿e,
spróbowaæ ¿yczliwie rozwi¹zaæ problem (np. prze-
suniêcie w kategoriach kosztów).

Stowarzyszenie lokalne: Nie zamierzamy traciæ czasu
na jakieœ konsultacje, bo to kompletna strata czasu –
i tak urzêdnicy zrobi¹ tak, jak bêd¹ chcieli…
·· Argumentacja urzêdnika: jeœli organizacje nie bêd¹

uczestniczy³y w konsultowaniu, to nigdy sytuacja
siê nie zmieni; dzia³ania urzêdu musz¹ byæ podda-
wane konsultacjom spo³ecznym; naprawdê wyniki
konsultacji spo³ecznych s¹ brane pod uwagê w trak-
cie podejmowania decyzji.

Stowarzyszenie ekologicznie: Urzêdnicy w ogóle nie
rozumiej¹ specyfiki organizacji! Ostatnio kazali nam
oddaæ czêœæ dotacji, bo stwierdzili, ¿e wydaliœmy j¹
niezgodnie z przeznaczeniem, a przecie¿ nie przepili-
œmy tych pieniêdzy, tylko po¿ytecznie spo¿ytkowali-
œmy!
·· Argumentacja urzêdnika: to wynika z przepisów

prawa; przecie¿ podpisali umowê, wiêc chyba ro-
zumiej¹, na co to by³y pieni¹dze; to nie by³a dotacja
podmiotowa, ale konkurs – dostali pieni¹dze na
wykonanie konkretnego zadania.

·· Sposób myœlenia organizacji: urz¹d nie rozumie
sytuacji naszej organizacji – przecie¿ robimy coœ
po¿ytecznego, spo³ecznie, wiêc nale¿y nam siê
wsparcie, którego nie otrzymujemy; przecie¿ to pie-
ni¹dze, które pozosta³y z grantu przyznanego na-
szej organizacji, tylko i wy³¹cznie dziêki naszemu
oszczêdnemu gospodarowaniu, to nasze pieni¹dze,
wiêc chyba mo¿emy je wykorzystaæ na po¿yteczne
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·· Sposób myœlenia organizacji: ju¿ kiedyœ zraziliœmy
siê do konsultacji, po prostu mamy z³e doœwiad-
czenia; nie ka¿dy temat konsultacji nas interesuje –
nie na wszystkim siê znamy; nie widzimy korzyœci
z udzia³u w takich konsultacjach; nie wierzymy, ¿e
faktycznie ktoœ weŸmie nasz g³os pod uwagê.

·· Co mo¿na zrobiæ: ogólnie – budowaæ wspó³pracê
z organizacjami, nie pozostawaæ przy samych kon-
sultacjach, ale wykorzystywaæ tak¿e inne formy s³u-
chania opinii NGOs; pokazywaæ pozytywne efekty
prowadzonych konsultacji, pokazywaæ efekty udzia-
³u organizacji w konsultacjach; aby zapobiegaæ
ewentualnym rozczarowanion, nale¿y uzmys³awiaæ,
¿e nie wszystkie postulaty musz¹ byæ uwzglêdnio-
ne – taki „urok” konsultacji.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna: Z w³asnych œrodków mu-
sieliœmy kupowaæ wodê do picia na festyn gminny, tak
jakby gmina nie mia³a na to g³upich 200 czy 300 z³o-
tych.
·· Argumentacja urzêdnika: OSP dostaje od nas masê

pieniêdzy na swoje dzia³ania, wiêc niech nie mówi,
¿e nie ma 300 z³; jak moglibyœmy daæ im te pieni¹-
dze – czy z³o¿yli zapotrzebowanie?

·· Sposób myœlenia organizacji: gmina jest organiza-
torem festynu i to ona powinna sfinansowaæ wodê
do picia; urz¹d gminy nic tu nie zrobi³, wszystko
robiliœmy sami.

·· Co mo¿na zrobiæ: indywidualnie finansowaæ tego
typu potrzeby; nale¿y dok³adnie dzieliæ siê zadania-
mi, obowi¹zkami; planowanie powinno siê odby-
waæ z wyprzedzeniem, z uwzglêdnieniem wszystkich
kosztów i Ÿróde³ ich finansowania.

Hufiec harcerski: Gmina traktuje nas przedmiotowo –
oczekuje od nas, abyœmy stali pod pomnikami i poka-
zywali siê na ró¿nych uroczystoœciach, a my mamy
swoje pomys³y!
·· Argumentacja urzêdnika: tutaj najwa¿niejsza jest ko-

niecznoœæ realizacji zadañ gminy; czêsto jest to
„wy¿sza koniecznoœæ”; ZHP ma cele wychowaw-
cze i patriotyczne – trudno znaleŸæ lepsz¹ organi-
zacjê do tego celu.

·· Sposób myœlenia organizacji: gmina narzuca nam
formê uczestnictwa w tego typu imprezach oraz
terminy; takie imprezy nie zawsze s¹ zgodne z ce-
lami naszego dzia³ania; to utrwala stereotyp ZHP
jako „organizacji pomnikowej”.
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·· Co mo¿na zrobiæ: w miarê mo¿liwoœci nale¿y wspól-
nie ustalaæ terminy imprez (z wyprzedzeniem!), ich
program; nale¿y uœwiadamiaæ organizacji wa¿ne
cele tych imprez, znaczenie udzia³u harcerzy w uro-
czystoœciach; mo¿na wprowadziæ „grafik” obstawia-
nia imprez gminnych przez ró¿ne organizacje; nale¿y
rozszerzyæ zakres wspó³pracy z t¹ organizacj¹, aby
uwzglêdniæ tak¿e inne jej cele i inne dzia³ania, które
podejmuje i które s¹ dla niej wa¿ne; mo¿emy zre-
wan¿owaæ siê organizacji w jakiœ sposób.

Ko³o emerytów i rencistów: Mamy wiele zastrze¿eñ do
gminy, zw³aszcza chodzi o to, ¿e nie dostajemy od
gminy ¿adnych dotacji na nasz¹ dzia³alnoœæ.
·· Argumentacja urzêdnika: w bud¿ecie gminy nie ma

pieniêdzy na wszystko, wiêc w og³aszaniu konkur-
sów kierujemy siê priorytetami zapisanymi w bu-
d¿ecie oraz programie wspó³pracy; ta organizacja
jest nastawiona na kasê, a nie na realizacjê jakichœ
istotnych dla miasta celów; generalnie organizacje
pozarz¹dowe czêsto w ogóle nie startuj¹ w konkur-
sach, licz¹c chyba, ¿e mog¹ dostaæ pieni¹dze po
prostu na swoj¹ dzia³alnoœæ, a nie na realizacjê kon-
kretnych projektów.

·· Sposób myœlenia organizacji: jesteœmy organizacj¹
spo³eczn¹, wszyscy dzia³amy spo³ecznie i robimy
po¿yteczne rzeczy, wiêc powinniœmy byæ wspiera-
ni przez gminê; trudno dziœ sobie poradziæ bez do-
tacji – to w pierwszym rzêdzie gmina powinna nam
zapewniæ œrodki na dzia³alnoœæ; to jest niesprawie-
dliwoœæ, ¿e inne organizacje dostaj¹ pieni¹dze, a my
nie.

·· Co mo¿na zrobiæ: uœwiadomiæ, ¿e nie s¹ pêpkiem
œwiata; uœwiadomiæ, ¿e otrzymuj¹ wsparcie w innej
formie – niefinansowej, np. szkolenia, spotkania
tematyczne; doceniæ rolê takiej organizacji, zachê-
ciæ do brania udzia³u w konkursach.

Stowarzyszenie kulturalne: Czujemy siê lekcewa¿eni –
ju¿ kilka razy zapraszaliœmy na nasze wernisa¿e imien-
nie urzêdników z wydzia³u kultury, burmistrza oraz rad-
nych. Ale ani razu nikt siê nie pojawi³…
·· Argumentacja urzêdnika: mamy w urzêdzie ma³o

ludzi, a zadañ jest bardzo du¿o; imprez, na które
jesteœmy zapraszani, jest zbyt du¿o, aby da³o radê
je wszystkie „obskoczyæ”; imprezy organizacji s¹
zwykle popo³udniami lub w dni wolne od pracy –
czas pracy jest ograniczony, trudno urzêdnikom na-
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rzucaæ sposób spêdzania wolnego czasu albo zmu-
szaæ do aktywnoœci po godzinach pracy.

·· Sposób myœlenia organizacji: potrzebujemy doce-
nienia, chcemy, aby ktoœ z w³adz zauwa¿y³, ¿e robi-
my coœ po¿ytecznego; mamy nadziejê, ¿e obecnoœæ
kogoœ z urzêdu prze³o¿y siê na wiêksze wsparcie
dla nas; pewne dzia³ania robimy cyklicznie, brak
kogoœ z w³adz miasta powoduje, ¿e mo¿e na tym
ucierpieæ presti¿ imprezy.

·· Co mo¿na zrobiæ: ustaliæ, z jakim wyprzedzeniem
nale¿y przesy³aæ zaproszenia do urzêdu; nale¿y pla-
nowaæ imprezy z du¿ym wyprzedzeniem; zawsze
w przypadku nieobecnoœci nale¿y wysy³aæ oficjal-
ny list kurtuazyjny; zawsze nale¿y informowaæ or-
ganizacje, czy ktoœ z urzêdu bêdzie na ich imprezie;
nale¿y zwiêkszyæ zatrudnienie w urzêdzie albo zmie-
niæ warunki pracy (godziny popo³udniowe).
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PROSTE SPOSOBY
NA POPRAWÊ WIZERUNKU

Kolejne æwiczenie ma na celu wypracowanie pomys³ów
na poprawê wizerunku urzêdników, przy czym te po-
mys³y maj¹ byæ zwi¹zane z kilkoma aspektami dzia³a-
nia urzêdu gminy.

Po wykonaniu æwiczenia mo¿na zajrzeæ na kolejn¹ stro-
nê – znajduj¹ siê na niej pomys³y zapisane podczas
szkoleñ dla urzêdników samorz¹dowych prowadzonych
przez Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych.

Przed rozpoczêciem æwiczenia wa¿na uwaga: nie nale-
¿y liczyæ na to, ¿e zapisane pomys³y bêd¹ niesamowi-
cie odkrywcze. Wcale nie! Ich najwiêkszym atutem
bêdzie to, ¿e... siê w ogóle pojawi¹. W³aœnie tak, bo
prawda jest taka, ¿e ma³o który urzêdnik zastanawia
siê, jak ³atwo mo¿e naprawiæ swoje relacje z NGOs.

Wielu urzêdników s¹dzi, ¿e to nieuniknione, i¿ s¹ po-
strzegani Ÿle przez organizacje. Uwa¿aj¹, ¿e nie ma co
siê tym przejmowaæ, a tym bardziej nie warto czyniæ
jakichœ specjalnych zabiegów, aby zmieniæ tê sytuacjê.
To b³¹d!

Po pierwsze – tym nie wolno siê nie przejmowaæ, po-
niewa¿ wizerunek urzêdnika w oczach jakiejœ grupy
mieszkañców gminy jest wa¿ny dla postrzegania ca³e-
go urzêdu, poczucia wiêzi z gmin¹, a w konsekwncji –
dla zaanga¿owania mieszkañców w rozwi¹zywanie pro-
blemów spo³ecznoœci lokalnej.

Po drugie – czasem naprawdê niewiele potrzeba, aby
zmieniæ wizerunek urzêdnika, aby pokazaæ urz¹d z lep-
szej, bardziej ludzkiej strony.
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Karta æwiczeñ 7

Docenianie wolontariuszy i organizacji – to wa¿na kwestia dla wszystkich NGOs. Jak w zwi¹zku z ni¹
mo¿na poprawiæ wizerunek urzêdu i urzêdników?
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Docenianie wolontariuszy i organizacji – to wa¿na kwestia dla wszystkich NGOs. Jak w zwi¹z-
ku z ni¹ mo¿na poprawiæ wizerunek urzêdu i urzêdników?

·· zorganizowaæ galê dla organizacji pozarz¹dowych
z okazji Œwiatowego Dnia Wolontariusza (5 grud-
nia)

·· wyró¿niaæ poszczególnych cz³onków ró¿nych orga-
nizacji

·· w miarê mo¿liwoœci uczestniczyæ w imprezach or-
ganizacji

·· wspieraæ organizacje (nie tylko finansowo – pro-
ponowaæ wsparcie niefinansowe), przy czym wy-
chodziæ z inicjatyw¹ do NGOs, a nie czekaæ na ich
proœby

·· daæ organizacjom poczucie, ¿e ktoœ siê nimi intere-
suje

·· promowaæ organizacje w lokalnych mediach, na
stronach urzêdu

·· zapraszaæ organizacje do wspó³pracy w realizacji
ró¿nych projektów – doceniaæ w ten sposób ich fa-
chowoœæ i rzetelnoœæ

·· kierowaæ do organizacji podziêkowania (najlepiej
pisemne), nawet za pozornie b³ahe dzia³ania na rzecz
wspólnoty lokalnej

·· spotykaæ siê z przedstawicielami NGOs, organizo-
waæ sta³e dy¿ury urzêdników

·· zapraszaæ przedstawicieli organizacji do udzia³u
w ciekawych szkoleniach organizowanych przez
urz¹d

·· przygotowaæ gad¿ety dla najlepszych NGOs
·· wprowadziæ nagrodê, specjalne tytu³y dla najlep-

szych wolontariuszy
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Karta æwiczeñ 8

Co mo¿na zmieniæ w codziennym funkcjonowaniu urzêdu, aby poprawiæ wizerunek urzêdu gminy i urzêd-
ników?
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Co mo¿na zmieniæ w codziennym funkcjonowaniu urzêdu, aby poprawiæ wizerunek urzêdu
gminy i urzêdników?

·· nale¿y stale podnosiæ wiedzê fachow¹ urzêdników
wspó³pracuj¹cych z NGOs

·· wprowadziæ dy¿ury, podczas których urzêdnicy
bêd¹ do dyspozycji organizacji

·· nale¿y usprawniæ wirtualn¹ obs³ugê organizacji
(przez www i e-mailami)

·· nale¿y zwróciæ uwagê na punktualnoœæ w dzia³a-
niach urzêdu

·· poprawiæ przyjaznoœæ budynku dla i interesantów
(np. lepsze oznakowanie, wskazówki, dok¹d nale¿y
iœæ w jakiej sprawie)

·· nale¿y zawsze dostosowywaæ sposób prowadzenia
rozmowy, s³ownictwo do poziomu wiedzy rozmów-
cy, szczególnie w kwestiach prawnych

·· poprawiæ wspó³pracê pomiêdzy wydzia³ami i urzêd-
nikami w sprawach dotycz¹cych organizacji

·· odpowiadaæ jak najszybciej na wszelkie pisma od
organizacji, nawet te w sprawach za³atwianych ne-
gatywnie

·· zadbaæ o dostêpnoœæ budynku dla niepe³nospraw-
nych

·· poprawiæ wygl¹d budynku urzêdu
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Karta æwiczeñ 9

Wizerunek urzêdnika szczególnie w sytuacji kontaktu osobistego z osobami z organizacji pozarz¹dowych.
Co mo¿na zrobiæ, aby poprawiæ wizerunek w tych sytuacjach?
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Wizerunek urzêdnika szczególnie w sytuacji kontaktu osobistego z osobami z organizacji po-
zarz¹dowych. Co mo¿na zrobiæ, aby poprawiæ wizerunek w tych sytuacjach?

·· organizowaæ szkolenia dla urzêdników, które bêd¹
rozwijaæ ich umiejêtnoœci osobiste

·· organizowaæ spotkania integracyjne urzêdników
z przedstawicielami NGOs

·· przygotowaæ specjaln¹ tablicê informacyjn¹ dla or-
ganizacji

·· do kontaktów z organizacjami wyznaczaæ osoby
o mi³ej aparycji

·· kszta³towaæ cierpliwoœæ w urzêdnikach, którzy maj¹
wspó³pracowaæ z NGOs

·· zatrudniaæ do obs³ugi organizacji osoby, które same
maj¹ doœwiadczenia z dzia³ania w III sektorze

·· w sytuacjach trudnych zawsze próbowaæ zrozumieæ
racje organizacji
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Karta æwiczeñ 10

Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu wizerunku odgrywa jakoœæ strony internetowej. Jak w zwi¹zku z ni¹ mo¿na
poprawiæ wizerunek urzêdu i urzêdników?
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Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu wizerunku odgrywa jakoœæ strony internetowej. Jak w zwi¹zku
z ni¹ mo¿na poprawiæ wizerunek urzêdu i urzêdników?

·· strona musi byæ na bie¿¹co aktualizowana!
·· ustaliæ jeden dzieñ jako ten, w którym pojawiaj¹ siê

zawsze nowe informacje wa¿ne dla NGOs
·· nale¿y cykliczne informowaæ o wydarzeniach w or-

ganizacjach pozarz¹dowych
·· zamieœciæ na stronie interaktywne samouczki do-

tycz¹ce ró¿nych tematów wa¿nych dla NGOs
·· zamieœciæ na stronie jak najwiêcej informacji, które

pozwol¹ przygotowaæ siê do wizyty w urzêdzie (za-
bierz ze sob¹...)

·· zamieœciæ na stronie zdjêcia urzêdników, którzy
obs³uguj¹ organizacje, wraz z zakresami obowi¹z-
ków i danymi kontaktowymi

·· wszystkie informacje wa¿ne dla NGOs zamieszczaæ
w jednym miejscu, aby nie by³o koniecznoœci prze-
szukiwania wielu stron w celu znalezienia interesu-
j¹cych wiadomoœci

·· wprowadziæ fajn¹, kolorow¹ szatê graficzn¹ strony
·· zamieszczaæ ciekawostki (interesuj¹ce dla organi-

zacji)
·· zamieszczaæ (z du¿ym wyprzedzeniem!) zaprosze-

nia dla NGOs na ró¿ne imprezy gminne
·· daæ organizacjom mo¿liwoœæ tworzenia w³asnych

podstron w ramach strony urzêdu dla NGOs
·· umo¿liwiæ organizacjom anonimowe ocenianie

urzêdników (za pomoc¹ www)
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Karta æwiczeñ 11

Wizerunek urzêdników kszta³tuje siê tak¿e dziêki korespondencji prowadzonej z organizacjami. Jak w zwi¹zku
z ni¹ mo¿na poprawiæ wizerunek urzêdu i urzêdników?
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Wizerunek urzêdników kszta³tuje siê tak¿e dziêki korespondencji prowadzonej z organizacja-
mi. Jak w zwi¹zku z ni¹ mo¿na poprawiæ wizerunek urzêdu i urzêdników?

·· zawsze w korespondencji nale¿y u¿ywaæ zwrotów
grzecznoœciowych

·· treœæ pism musi byæ tworzona zawsze z najwiêksz¹
starannoœci¹, rzetelnie

·· nale¿y na bie¿¹co aktualizowaæ listy adresowe or-
ganizacji, aby nie by³o wpadek z b³êdnym adreso-
waniem urzêdowej korespondencji

·· listy musz¹ byæ pisane jêzykiem zrozumia³ym dla
organizacji, bez „be³kotu urzêdniczego”

·· nale¿y zawsze odpowiadaæ terminowo na zadane
pytania i pisma

·· nale¿y dobrze selekcjonowaæ informacje wysy³ane
do organizacji i podawaæ je w skondensowanej for-
mie

·· nale¿y stale rozwijaœ stronê internetow¹ dla orga-
nizacji pozarz¹dowych

·· rozwin¹æ komunikacjê z organizacjami za pomoc¹
poczty elektronicznej
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Karta æwiczeñ 12

WIele problemów wynika z niezrozumia³ych dla NGOs przepisów, procedur, których urzêdnik musi siê
trzymaæ. Te zgrzyty niszcz¹ wizerunek urzêdu. Jak mo¿na to zmieniæ, jak zapobiegaæ nieporozumieniom?
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WIele problemów wynika z niezrozumia³ych dla NGOs przepisów, procedur, których urzêdnik
musi siê trzymaæ. Te zgrzyty niszcz¹ wizerunek urzêdu. Jak mo¿na to zmieniæ, jak zapobiegaæ
nieporozumieniom?

·· nale¿y organizowaæ dla NGOs szkolenia dotycz¹ce
kwestii prawnych i procedur obowi¹zuj¹cych
w urzêdzie

·· nale¿y wysy³aæ organizacjom przypomnienia o wa¿-
ne terminach (np. z³o¿enia wniosków, zakoñczenia
okresu kwalifikowalnoœci wydatków, z³o¿enia rozli-
czeñ)

·· przed podpisaniem umów dotacyjnych nale¿y or-
ganizowaæ obowi¹zkowe szkolenia, podczas których
bêd¹ wszelkie kwestie dotycz¹ce realizacji projek-
tów oraz ich rozliczania

·· nale¿y doprecyzowaæ kompetencje urzêdników ob-
s³uguj¹cych NGOs, aby by³o jasne, kto siê czym
zajmuje, jakie ma kompetencje oraz... ¿e nie wszyst-
ko zale¿y od niego

·· wybieraæ do kontaktów z NGOs urzêdników o wy-
sokiej kulturze osobistej i naturalnej cierpliwoœci

·· wpajaæ stale urzêdnikom, ¿e to oni s¹ dla organiza-
cji, a nie odwrotnie

·· narzuciæ regulaminem pracy terminowoœæ, zakres
czynnoœci, sposób ubierania siê

·· zadbaæ, aby powo³any pe³nomocnik ds. NGOs by³
dobrze znany organizacjom

·· nale¿y zawsze równo traktowaæ wszystkie organi-
zacje pozarz¹dowe, daj¹c poczucie i pewnoœæ uczci-
wych zasad

·· nale¿y zawsze ¿yczliwie szukaæ wyjœcia z trudnych
sytuacji (ale w zgodzie z prawem!)

·· w miarê mo¿liwoœci nale¿y minimalizowaæ konse-
kwencje ewentualnych wpadek organizacji (ale
w zgodzie z prawem!)
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PODSUMOWANIE

Wygl¹da na to, ¿e wcale nie trzeba wielu wysi³ków, aby
miêdzy urzêdem gminy i organizacjami pozarz¹dowy-
mi powsta³a niæ porozumienia, aby wzajemne relacje
oparte by³y na dobrym zrozumieniu swoich intencji
i specyfiki dzia³ania.

To le¿y w interesie organizacji, a przede wszystkim
urzêdników, bowiem dobre relacje, to przyjemniejsza
wspó³praca. Poza tym, tak po ludzku – kto nie woli
mieæ dobrej opinii u innych ludzi, byæ szanowany, lu-
biany?

Wiele z pomys³ów zaprezentowanych w tych materia-
³ach szkoleniowych mo¿na z ³atwoœci¹ wprowadziæ

w ¿ycie i to bez specjalnych inwestycji – t³umaczenie,
¿e brakuje pieniedzy zatem odpada. Zreszt¹ pieni¹dze
nie powinny chyba mieæ znaczenia, gdy chodzi o ja-
koœæ obs³ugi mieszkañców.

Ale w tym najwa¿niejsze jest to, ¿e dokonane zmiany
mog¹ b³yskawicznie byæ zauwa¿one przez organiza-
cje, szybko kszta³tuj¹c opiniê o przyjaznoœci urzêdów
i urzêdników.

To naprawdê nie jest trudne. Wystarczy tylko chcieæ
coœ zmieniæ w urzêdniczej codziennoœci. Chciejmy wiêc
i zmieniajmy!
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Specjaliœci Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych
z chêci¹ odpowiedz¹ na wszelkie pytania i w¹tpliwoœci

zwi¹zane zarówno z tymi materia³ami i projektem „Gmina – tu wszystko siê zaczyna”,
jak i wszelkie inne – dotycz¹ce kwestii wspó³pracy NGOs i w³adz samorz¹dowych.

Postaramy siê szybko i fachowo pomóc.

Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych
www.ngos.pl, instytut@ngos.pl

Zachêcamy organizacje do sk³adania wniosków o dofinansowanie w³asnych projektów
do Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych

www.funduszngo.pl


