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Zarządzanie zespołem w organizacji pozarządowej 

Paweł Jordan 

 

 W organizacjach pozarządowych szczególnego znaczenia nabiera umiejętnośd 

budowania zespołu składającego się zarówno z osób pracujących etatowo,                               

jak i z wolontariuszy. Praca w środowisku permanentnej zmiany i niestabilności finansowej 

powoduje, że w wielu organizacjach następuje rotacja pracowników/pracowniczek, 

przychodzą i odchodzą wolontariusze. Jak sobie radzid w takiej sytuacji? Jak budowad 

skutecznie działający zespół, który będzie chciał długofalowo ze sobą współpracowad?  

 

 Możemy wyróżnid dwie kluczowe perspektywy, które wzajemnie się ze sobą 

zazębiają i występują równolegle, a mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania organizacji. 

Jedna to perspektywa związana z realizacją zadao i osiąganiem celów. Druga to perspektywa 

procesu, czyli cała sfera relacji międzyludzkich, motywacji do wykonania zadania, atmosfery          

w zespole. Często w zespołach całą uwagę przywiązuje się do podejmowanych działao, zupełnie 

zapominając, że mają one miejsce w procesie grupowym, który ma niebagatelne znaczenie       

dla osiągnięcia zamierzonych celów. Dlatego tak ważne jest znalezienie równowagi pomiędzy 

perspektywą realizacji zadao, związaną z planowaniem, monitorowaniem, ewaluacją,                     

a perspektywą związaną z budowaniem zespołu, dbaniem o morale i motywację ludzi. 

 

 Kiedy myślimy o zespole, możemy wyróżnid kilka elementów szczególnie ważnych     

dla jego rozwoju i spójności. 

 

 ROZWÓJ, WSPARCIE I SPÓJNOŚĆ ZESPOŁU 

  

Rozwój grupy jest podstawowym elementem rozwoju organizacji. Należy wyróżnid 

rozwój zespołu jako całości i rozwój indywidualny poszczególnych jednostek. 

  
Do perspektywy holistycznej zalicza się kilka kluczowych elementów, które wpływają 

na to, że zespół daje się określid jako „jednośd w rozwoju”. Po pierwsze, konieczne jest 

wytworzenie wspólnej wizji. Jest to niezwykle ważny, właściwie podstawowy czynnik 

sprzyjający budowaniu zespołu i efektywnemu współdziałaniu jego członków i członkio. Wizja 
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nadaje kierunek i daje zapał do pracy. Musi ona następnie zostad przekształcona w konkretne 

cele, inaczej stanie się po prostu marzeniem. Cele w odczuciu członków i członkio zespołu 

powinny byd postrzegane  jako realne, czyli możliwe do osiągnięcia oraz atrakcyjne społecznie 

i prestiżowe. Jeżeli jako grupa potrafimy wyznaczad tego typu cele oraz skutecznie                   

je realizowad, mamy dużą szansę na to, by stad się – dla siebie samych oraz w oczach innych – 

grupą wartościową   i atrakcyjną.  

 

 Zrealizowane cele, czyli rezultaty działao grupowych, powinny byd dumą danej 

organizacji. Można to nazwad zespołową potrzebą sukcesu. Sukcesy są akumulatorem 

zespołu, ładują go nową energią i zapałem, pozwalają na budowanie swej wartości. 

Pamiętajmy, że jest niezwykle trudno utrzymywad stałą, wysoką efektywnośd i gotowośd      

do wydajnej i ciężkiej pracy, gdy nie pozwalamy ludziom cieszyd się z wyników, jakie udało się 

im osiągnąd do tej pory.  

 

 Kolejny istotny czynnik wzmacniający grupę to wysokie standardy i normy 

grupowe. Może to byd lojalnośd, odpowiedzialnośd czy też wzajemne wspieranie się                

i pomoc, co jest szczególnie ważne w sytuacjach trudnych. Przestrzeganie norm wytwarza       

w grupie uczucie jedności i wspólnoty, daje poczucie oparcia i bezpieczeostwa. Zaspokaja 

również naturalną potrzebę przynależności do zespołu, z którym możemy się w pełni 

identyfikowad. Świadomośd, że należymy do grupy szczególnej, opartej na wyraźnych 

normach i wartościach, budzi w nas pozytywne poczucie egalitarności. 

 

 Ostatni element, który warto wyróżnid, to nowe wyzwania i innowacje. Są one 

niezbędne, by zespół nie popadł w stagnację i marazm. Musimy byd w ciągłym ruchu, 

nieustannie iśd naprzód, realizowad nowe cele i pokonywad nowe progi. Można by to 

potocznie nazwad stałym podwyższaniem poprzeczki.  

 

Drugim ważnym nurtem jest wspieranie osób pracujących w ich indywidualnych 

ścieżkach rozwoju. Możemy rozróżnid tu dwa kierunki: szkolenia i doradztwo. Szkolenia mogą 

byd wewnętrzne i zewnętrzne i zwykle mają charakter grupowy. Doradztwo zaś jest 

nakierowane na osoby pracujące indywidualnie i poprzez system w relacji „jeden na jeden” 

wspiera je w podwyższaniu kompetencji.  
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 Szczególnie ważne jest stworzenie stałego systemu oceny pracownika/pracowniczki. 

Rolą lidera/liderki i organizacji jest zbudowanie atmosfery wspomagającej rozwój osób 

pracujących i współpracujących z organizacją. Osobom pracującym powinno dad się szansę                         

na pokonywanie nowych progów, na stawianie i realizację nowych celów. Ważne jest 

myślenie w kategorii nowych wyzwao i stałego rozwoju indywidualnego. 

 

 MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE 

 

 Motywacja to delikatny obszar, który można określid zdaniem: „żeby ludziom chciało 

się chcied”. Na motywację składa się wiele elementów. Jednak szczególnie ważne jest to, czy 

ludzie są doceniani za to, co robią; Czy są podmiotowo traktowani przez organizację i czy czują 

się potrzebni. Poczucie docenienia przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie ludzi i ich 

chęd do pracy. Należy patrzed na członków i członkinie grupy jako na niepowtarzalne, 

indywidualne osoby o różnorodnych predyspozycjach, umiejętnościach i doświadczeniach 

życiowych. Ważne jest, aby dostrzec i wydobyd mocne strony poszczególnych jednostek i oprzed 

się na nich, poprzez przydzielenie określonym osobom konkretnych zadao. Takie podejście 

sprawia, że ludzie będą robid to, na czym najlepiej się znają, w czym najlepiej mogą się 

realizowad, co daje im największą satysfakcję. 

  

 Konieczne jest stosownie różnego typu wzmocnieo pozytywnych, czyli 

nagród. Musimy pamiętad, że wyróżnienia mają dla ludzi silnie emocjonalny charakter –             

są traktowane nie tylko jako ocena ich działania, ale często jako ocena osoby. Źle dobrana 

nagroda (pod względem formy czy wartości) może zrobid więcej złego niż dobrego, dlatego 

należy tutaj wykazad wiele taktu i delikatności. Jednak pewne nagrody mają uniwersalny 

charakter. Powinno się chwalid ludzi nawet za najmniejsze osiągnięcia, wspierad ich, dodawad 

odwagi i pomagad przekraczad kolejne granice. Trzeba wydobywad z ludzi to, co w nich najlepsze.  
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 SYTUACJE TRUDNE I KONFLIKTOWE 

 

 Sytuacje konfliktowe są w zasadzie nieodłącznym atrybutem życia każdej organizacji. 

Musimy wiedzied, że będą one się zdarzad i powinniśmy je traktowad jako ważne sygnały 

nieprawidłowości działania. Nierozwiązane konflikty hamują współpracę i rozwój, 

stają się źródłem frustracji i agresji. Natomiast konflikty zauważane, traktowane od 

początku poważnie i odpowiednio naświetlone mogą stad się ważnym czynnikiem pozytywnej 

zmiany. 

  

 Celem rozwiązywania konfliktów jest ich przezwyciężenie oraz utrzymanie 

pozytywnych stosunków pomiędzy ludźmi w zespole. Wymaga to konfrontacji z osobami 

zaangażowanymi w konflikt oraz uczciwości wobec siebie wzajemnie. Należy ujawnid 

problemy, dokonad rozróżnienia między wartościami, pragnieniami i potrzebami członków        

i członkio zespołu po to, by zrozumied, w jaki sposób inni ludzie postrzegają daną sprawę.  

 

Warto wykorzystad następujące wskazówki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów:  

 Oddzielid osoby od problemu. Zadbad o to, by dyskusja koncentrowała się                          

na zagadnieniach związanych z pracą, a nie na charakterach ludzkich. 

 Wykorzystad różnorodne, kreatywne opcje rozwiązywania problemów takie jak burza 

mózgów. 

 Postarad się dotrzed do prawdziwego źródła problemu po to, by byd w stanie go 

wyeliminowad. Zrozumied, co jest istotą konfliktu, np. czy spór o ograniczone zasoby, czy 

brak czasu.  

 Podczas negocjacji nadad dyskusji taką strukturę, by racja nie została przyznana tylko 

jednej stronie. Postarad się stworzyd sytuację, w której nie ma wygranych i przegranych. 

 Zdad sobie sprawę z tego, że każda sytuacja jest jedyna w swoim rodzaju. Zdecydowad, 

czy konflikt należy zignorowad, załagodzid czy też bezpośrednio się nim zająd. 
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PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI 

 

 Włączanie w podejmowanie decyzji kształtuje odpowiedzialnośd – nie tę wymuszoną, lecz 

autentyczną, wypływającą z przekonania, że robimy coś istotnego, a co najważniejsze – coś 

własnego. Decyzje powinny byd podejmowane na odpowiednich poziomach w powiązaniu          

ze strukturą organizacyjną. Wiąże się to z pojęciem delegowania uprawnieo – czyli dopasowania  

i określenia, kto odpowiada za dany typ decyzji i kto powinien byd w nią włączony. 

 

Wyróżniamy kilka rodzajów podejmowania decyzji, które muszą byd dopasowane do faz 

rozwoju organizacji oraz do stopnia trudności zadania:  

 Decyzja autorytarna, która przydaje się, gdy organizacja jest w kryzysie, ale staje się 

niezwykle szkodliwa w długofalowej perspektywie.  

 Decyzja demokratyczna, w której większośd ma rację. Metoda ta jest zagrażająca dla 

przegranej mniejszości, ale czasem musi byd zastosowana w dużych organizacjach.  

 Decyzja w oparciu o konsensus. Według mnie warto poświęcid więcej czasu, ale oprzed 

proces podejmowania decyzji na argumentowaniu, przekonywaniu się i dochodzenie      

do wspólnych wniosków.  

 

Należy pamiętad, że z zagadnieniem podejmowania decyzji wiąże się inna ważna kwestia 

– podział obowiązków i odpowiedzialności w zespole. Każda długofalowo działająca grupa 

potrzebuje, aby role poszczególnych osób były przejrzyste oraz aby każdy znał zakres 

obowiązków, który do niego należy. W związku z tym niezwykle istotne jest wyklarowanie 

oczekiwao, co do danej roli i znalezienie swojego miejsca. Jednostki muszą dokładnie wiedzied, 

jaki jest zakres ich kompetencji i mied świadomośd kompetencji innych. Niejasne pola 

odpowiedzialności stwarzają poważne problemy. Najczęstszym efektem takiej sytuacji 

jest nakładanie się i konflikt decyzji oraz zupełny brak jasności dotyczącej zakresu jednostkowych 

uprawnieo. 
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PRACA Z WOLONTARIUSZAMI 

 

 Kluczem do stałej współpracy z wolontariuszem jest związanie go z misją naszej 

organizacji i jej celami. To właśnie waga problemów, które organizacja próbuje rozwiązad, 

wartości, które uznaje, i wyznaczone cele mobilizują jej członków i członkinie do pracy.           

W każdej organizacji powinna istnied osoba, która koordynuje pracę, czuwa i opiekuje się 

wolontariuszami. To jej zadaniem jest wprowadzanie wolontariuszy do organizacji, 

zapewniając im podstawowe lub specjalistyczne szkolenie – jeśli wymaga tego charakter 

zajęcia. Każdy wolontariusz powinien mied jasny i klarowny zakres obowiązków, wiedzied 

dokładnie, co ma robid. Natomiast, żeby wolontariusze chcieli na długo zagościd w naszej 

instytucji, musimy stworzyd sprzyjającą atmosferę, którą cechuje zaufanie, partnerstwo            

i życzliwośd.  
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