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Wstęp
Badanie pt.: „Potencjał Opolskich Organizacji Pozarządowych”. zostało przeprowadzone na 

zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, w ramach projektu systemowe-
go - Poddziałanie 7.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadry 
pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim” 

Potencjał, to: „zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś; sprawność, 
wydajność, możliwość, zwłaszcza państwa w jakiejś dziedzinie, np. gospodarczej, wojskowej” 
(Słownik języka polskiego, 1989). W  prezentowanym opracowaniu potencjał odnosi się do 
organizacji pozarządowych i rozumiany jest, jako zasoby skumulowane w następujących 
czynnikach:

1. Czynnik ludzki:
a. Liczba pracowników
b. Liczba wolontariuszy
c. Poziom wiedzy na temat pozyskiwania informacji
d. Liczba realizowanych projektów
e. Zakres wiedzy specjalistycznej

2. Czynnik ekonomiczny:
a. Zasoby materialne
b. Zasoby lokalowe
c. Zasoby finansowe

3. Czynnik strukturalny:
a. Płaszczyzny współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi
b. Poziomy współpracy: lokalny, krajowy, międzynarodowy
c. Obszary i formy działalności

Badanie zostało przeprowadzone w celu dokonania oraz usystematyzowania wiedzy 
na temat organizacji pozarządowych zajmujących się w głównej mierze pomocą spo-
łeczną oraz dokonania oceny kondycji trzeciego sektora w obszarze pomocy i integracji 
społecznej na terenie Opolszczyzny. Ocena została przeprowadzona w następujących ob-
szarach: 

•	 struktury organizacji pozarządowych,
•	 działalności organizacji pozarządowych,
•	 otoczenia organizacji pozarządowych, potrzeb organizacji pozarządowych,
•	 pozyskiwania funduszy europejskich przez organizacje, zasobów ludzkich trzeciego 

sektora. 

Zgodnie z powyższym w badaniu uwzględniono następujące pytania badawcze:
•	 Jakie są pola działalności organizacji pozarządowych?
•	 Jakie są formy działalności organizacji pozarządowych?
•	 Na jakim terenie działają organizacje pozarządowe?
•	 Jakie są cele organizacji pozarządowych? 
•	 Jakie są formy współpracy organizacji pozarządowych z poszczególnymi sektorami? 
•	 Czy organizacje pozarządowe należą do porozumień z innymi organizacjami, przed-

siębiorcami, instytucjami?
•	 Kim są główni adresaci i odbiorcy działań organizacji pozarządowych?
•	 Czy organizacje korzystają z pomocy wolontariuszy? 
•	 Kim najczęściej są wolontariusze?
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•	 Ilu pracowników zatrudniają organizacje pozarządowe?
•	 Kim najczęściej są pracownicy organizacji pozarządowych?
•	 Jakimi zasobami dysponują organizacje pozarządowe?
•	 Jakie są źródła finansowania organizacji pozarządowych?
•	 Czy organizacje pozarządowe ubiegają się o dotacje?
•	 Jakie są potrzeby organizacji pozarządowych?
•	 Jakie są bariery i ograniczenia w rozwoju organizacji pozarządowych?

Metodologia
Badanie ilościowe zostało zrealizowane na losowo wybranej grupie 192 prezesów lub kie-

rowników organizacji pozarządowych. Dobór próby do badania był celowy. Zastosowaną 
metodą badawczą była ankieta wykonana metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane 
komputerowo). Wykorzystana technika badawcza opierała się na bezpośrednim komuniko-
waniu się ankieterów z respondentami, przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego narzędzia 
badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. 

Narzędzie badawcze składało się z 37 pytań, w przeważającej części były to pytania za-
mknięte z określoną kafeterią odpowiedzi.

Część jakościowa badania objęła przeprowadzone zogniskowane wywiady grupowe wśród 
respondentów reprezentujących poszczególne organizacje pozarządowe oraz indywidualne 
wywiady pogłębione, realizowane wśród wolontariuszy oraz pracowników NGO. 

Jakościowa metoda badawcza polega na zbieraniu potrzebnych danych podczas wspólnej 
dyskusji w grupie lub indywidualnej rozmowy. Uczestnicy spotkania – respondenci - swobod-
nie wypowiadają się, dzielą się swoimi opiniami, zapewniając jednocześnie różnorodność 
omawianych doświadczeń. Za pomocą tej metody można uzyskać odpowiedź na pytania: Co? 
Jak? Dlaczego? Ze względu na swobodę wypowiedzi respondentów pozwala ona na głębsze 
i bardziej szczegółowe dotarcie do sedna problemu. Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu 
danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie można 
generalizować na populację. Metoda interpretacji odpowiada na pytania, które w przypadku 
badań ilościowych w ogóle nie są poruszane. Jest bardziej swobodna, subiektywna. Jej zada-
niem jest pomoc w zrozumieniu rzeczywistości a nie jej pomiar. Wywiady grupowe swym cha-
rakterem przypominają swobodną rozmowę znajomych. Bez sztywnego trzymania się pytań 
w ankiecie, a przy pomocy jedynie scenariusza, pogłębiane są obszary najważniejsze z punktu 
widzenia celu badania. Technika wywiadu zogniskowanego przeprowadzana jest w bezpo-
średniej relacji interpersonalnej, w której osoba prowadząca wywiad zadaje respondentom 
pytania opracowane w taki sposób, aby udzielone odpowiedzi pozostawały w ścisłym związku 
z postulowanymi celami badania. 

Badania jakościowe realizowane za pomocą grup fokusowych obejmowały dwa spotkania, 
podczas których uczestnikami były osoby pełniące funkcję prezesa lub będące kadrą wyż-
szego szczebla z wytypowanych/zaproszonych organizacji pozarządowych. Poniższa tabela 
przedstawia listę organizacji pozarządowych, które uczestniczyły w spotkaniach: 
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Tabela 1 Lista uczestniczących organizacji pozarządowych w grupach fokusowych

Lp. Nazwa organizacji

Liczba osób 
reprezentu-
jących daną 
organizację

Grupa

1 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych 1 I

2 Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci 
z Porażeniem Mózgowym 1 I

3 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi 1 I

4 Polskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 1 I
5 Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” 1 I
6 Polski Związek Niewidomych 1 I
7 Towarzystwo Walki z Kalectwem 1 I
8 Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 2 I
9 Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu „Uczymy się Razem” 1 II

10 Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych 2 II
11 Polski Związek Głuchych 1 II
12 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 1 II

13 Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie 
„ALTERNATYWA”- S.A.P.R.A. 1 II

14 Stowarzyszenie MONAR 1 II
15 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” 1 II
16 Bank Żywności w Opolu 1 II

17 Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
z Zespołem Downa 1 II

Suma 19 2

Wywiady realizowane za pomocą wywiadów pogłębionych to 10 rozmów z wolontariusza-
mi oraz 10 rozmów z pracownikami organizacji pozarządowych. Poniżej znajduje się tabela 
uwzględniająca organizacje, które brały udział w badaniu za pomocą indywidualnych wywia-
dów pogłębionych.

Tabela 2 Lista organizacji pozarządowych, których pracownicy wzięli udział w badaniu

Lp. Nazwa Organizacji  
1 Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” pracownik

2 Polski Związek Niewidomych pracownik

3 Polskich Związek Głuchych pracownik

4 Fundacja „Domowe Hospicjum dla Dzieci” pracownik



8

5 Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
pracownik

wolontariusz

6 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pracownik

7 Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu pracownik

8 Polski Czerwony Krzyż

wolontariusz

pracownik

wolontariusz

9 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo pracownik

10

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich 
Rodzinom ELPIS wolontariusz

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich 
Rodzinom ELPIS wolontariusz

11 Stowarzyszenie Wiosna wolontariusz

12 Polski Związek Głuchych wolontariusz

13 Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Poraże-
niem Mózgowym” wolontariusz

14 Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”
wolontariusz

pracownik

15 Stowarzyszenie „Godność i Praca” Centrum Integracji 
Społecznej wolontariusz

Czynnikami wpływającymi na dobór respondentów do badania za pomocą indywidual-
nych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych były: 

•	 potencjał organizacji (pod uwagę zostały wzięte organizacje o największym poten-
cjale),

•	 obecność wolontariuszy w danej organizacji,
•	 zasięg działalności organizacji (pod uwagę zostały wzięte organizacje, których zasięg 

wykracza poza województwo opolskie).

Wyniki badania
Organizacje pozarządowe biorące udział w badaniu w obszarze swojej działalności głównie 

zajmują się pomocą społeczną (minimum 50%). Ponadto edukacją oraz wychowaniem zajmu-
je się 55% organizacji pozarządowych. Mniejszy obszar – 29% – zajmuje sport, rekreacja, tury-
styka i hobby. Kultura i sztuka obejmuje 21% obszaru działalności organizacji pozarządowych. 
Tylko 8% przebadanych organizacji zajmuje się rozwojem lokalnym, natomiast 3% działa 
w obszarze ochrony środowiska. Badaniami naukowymi nie zajmuje się żadna z przebadanych 
organizacji. W ramach tego pytania 53% respondentów zaznaczyło odpowiedź „inny obszar”. 
Wśród innych odpowiedzi dotyczących tego, jakie są inne pola działalności organizacji poza-
rządowej wymieniono odpowiedzi, które przedstawione są w tabeli 3.
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Rysunek 1. Jakie są inne pola działalności NGO (Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki 
nie sumują się do 100%)

Inne obszary działalności
działania na rzecz niepełnosprawnych
profilaktyka zdrowotna
pomoc psychologiczna,
pomoc prawna
pomoc socjalna
dożywianie
rehabilitacja logopedyczna, ruchowa,
pielęgniarstwo środowiskowe
terapia zajęciowa
socjoterapia, rytmika i tańce
transport medyczny
szkolenia pierwszej pomocy
szkolenia dla wszystkich chętnych
warsztaty naukowe dla swoich członków
wykłady dla młodzieży licealnej,
konkursy powiatowe i gminne
zorganizowane spotkania dla dzieci (wyjścia do bibliotek, teatrów)
patriotyzm, historia
organizowanie obchodów świątecznych,
poszukiwanie osób zaginionych
rozwój honorowego krwiodawstwa

Tabela 3. Inne obszary działalności NGO

badania naukowe

ochrona środowiska

rozwój lokalny

kultura i sztuka

sport, rekreacja, turystyka, hobby

edukacja i wychowanie

inne
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37% organizacji, biorących udział w badaniu, mieści się w powiecie opolskim, z czego 16% 
znajduje się w Opolu, natomiast 21% mieści się poza miastem powiatowym. Jak wynika z prze-
prowadzonego badania, najwięcej organizacji pozarządowych mieści się w powiecie nyskim, 
(co czwarta). W dalszej kolejności: 7% organizacji znajduje się w powiecie krapkowickim, po 
5% w strzeleckim i głubczyckim, po 4% w namysłowskim i kluczborskim, po 3% w trzech po-
wiatach – prudnickim, oleskim i brzeskim, najmniej zaś w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 
(2p.p.). Rysunek 2.

Najwięcej organizacji pozarządowych powstało w latach 1990-1999 (przeszło jedna trzecia 
organizacji uczestniczących w badaniu). Jedna trzecia powstała w latach 2000-2009, co dzie-
siąta - w latach 1950-1959, 4% - w latach 1980-1989, 3% - w latach 1970-1979, po 2p.p. - w la-
tach 1919-1929 oraz 1960-1969, po 1p.p. – w latach 1940-1949 oraz 2010-2011. Co dziesiąty 
respondent nie znał roku założenia organizacji, w której pracuje. Rysunek 3.

Rysunek 3. Rok rejestracji organizacji

Rysunek 2. W jakim powiecie mieści się Państwa organizacja?
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Najwięcej organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej 
współpracuje z prywatnymi przedsiębiorcami (78%), najmniej zaś z publicznymi instytucja-
mi (37%). Rysunek 4.  

Rysunek 4. Czy organizacja należy do regionalnych, krajowych lub międzynarodowych 
porozumień

90% organizacji zajmuje się pomocą i opieką nad odbiorcami. W ramach poszerzania świa-
domości społecznej oraz działań profilaktycznych działa połowa organizacji uczestniczących 
w badaniu. Co trzecia organizacja funkcjonuje w ramach nauczania, zdobywania nowych 
kompetencji przez beneficjentów. Wśród najrzadziej wymienianych obszarów znalazły się: 
badania naukowe (2%) oraz działalność wydawnicza (5%).

Rysunek 5. Formy działalności organizacji (pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie 
sumują się do 100%)

publicznymi instytucjami

nie tak

prywatnymi 
przedstawicielami

NGO

pomoc i opieka nad odbiorcami organizacji

edukacja społeczeństwa - poszerzanie świadomości
społecznej - działania profilaktyczne

edukacja społeczeństwa - nauczanie/zdobywanie 
nowych kompetencji przez beneficjentów

współpraca z innymi organizacjami

działalność wydawnicza

badania naukowe

inne formy
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W gronie innych form działalności organizacji znalazły się przykłady zaprezentowane w ta-
beli poniżej.

Tabela 4. Inne formy działalności organizacji

Inne formy działalności organizacji
leczenie i profilaktyka osób uzależnionych od narkotyków
wczesna profilaktyka - poszerzanie wiedzy (o uzależnieniach), leczenie stacjonarne, 
pomoc stacjonarna, pomoc osobom wykluczonym społecznie
opieka pielęgniarska
tryb ambulatoryjny
pomoc bezdomnym
pomoc dzieciom romskim
pomoc na kresach
ośrodki pomocy społecznej
środowiskowy dom samopomocy
porady prawne
turystyka dopasowana do potrzeb osób starszych
kultura
parafia ewangelicka, zespół szkół

Spośród badanych osób, którzy wymienili w poprzednim pytaniu pomoc i opiekę nad odbior-
cami organizacji, można wyróżnić wsparcie psychologiczne, którym zajmuje się 29% organizacji. 
Rehabilitacja stanowi prawie równie duży obszar działalności, co wsparcie psychologiczne. Co piąta 
organizacja działa w zakresie pomocy i wsparcia rodzin w ciężkiej sytuacji materialnej. Procentowy 
udział wymienionych form opieki i pomocy społecznej przedstawiony został na rysunku 6.

Rysunek 6. Formy działalności organizacji w zakresie opieki i pomocy społecznej

Inne formy działalności organizacji, wchodzące w skład opieki i pomocy społecznej wymie-
nione zostały w tabeli poniżej.

emeryci, osoby powyżej 55 roku życia
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Tabela 5. Inne formy działalności organizacji w zakresie opieki i pomocy społecznej

Inne formy działalności organizacji w zakresie opieki i pomocy społecznej
opieka długoterminowa
opieka nad ludźmi chorymi
opieka nad ludźmi starszymi
opieka pielęgniarska długoterminowa
opiekunka nad osobami (na różnej zasadzie - zakupy, sprzątanie itd.)
pomoc materialna, pomoc charytatywna
pomoc medyczna i rehabilitacja
pomoc osobom z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych rodzin (alkoholowych)
rehabilitacja i pomoc paliatywna
wsparcie psychologiczne i pomoc rodzinom
działania w kierunku sportu, promocja sportu
związek kombatantów

Odbiorcami organizacji, którym udzielana jest pomoc i opieka (wspomniana w poprzednich 
dwóch pytaniach) najczęściej są osoby niepełnosprawne (46%). Mniej o 5p.p. stanowią dzieci 
i młodzież. Około 34% odbiorców organizacji to rodziny, następnie emeryci, osoby powyżej 55 
roku życia (32%), osoby zagrożone lub wykluczone społecznie (31%) oraz mieszkańcy zarówno 
regionu, jak i okoliczni mieszkańcy (30%).

Odpowiedzi respondentów odnośnie innych adresatów i odbiorców organizacji znajdują 
się w tabeli 6.

Tabela 6. Inni adresaci i odbiorcy działań organizacji

Inni adresaci i odbiorcy działań organizacji
osoby uzależnione od narkotyków
alkoholicy i ich rodziny
osoby bezdomne
bezdomne kobiety w ciąży bezdomne

Rysunek 7. Główni adresaci i odbiorcy działań organizacji (pytanie wielokrotnego wyboru 
– wyniki nie sumują się do 100%)

dzieci i młodzież

osoby niepełnosprawne

osoby zagrożone lub wykluczone społecznie

mieszkańcy regionu, okoliczni mieszkańcy

emeryci, osoby powyżej 55 roku życia

rodziny

inne osoby
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osoby doznające przemocy (także w rodzinie)
osoby w kryzysie
osoby potrzebujące
osoby samotne
dorośli i swoi członkowie
kombatanci wojenni
matki samotnie wychowujące dzieci
osoby chore
osoby po 80 roku życia

Głównymi odbiorcami organizacji pozarządowych są zarówno dzieci i młodzież jak również 
osoby dorosłe. Wśród nich znalazły się: osoby dotknięte autyzmem, osoby niepełnosprawne 
w  tym w szczególności – niesłyszące, niedosłyszące, niewidome i niedowidzące, z zespołem 
Downa, ponadto osoby ubogie, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby bezdom-
ne. Spośród wszystkich uczestników należy również wyszczególnić organizacje zajmujące się 
wspieraniem samych organizacji pozarządowych tj. - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych czy Opolskie Forum Organizacji Socjalnych. 

Ze względu na duże zróżnicowanie organizacji oraz ich odmienny charakter, działania 
podejmowane przez nie są różne: edukacja, integracja dzieci i młodzieży, zabezpieczenie 
środków do życia (jedzenie, ubranie, nocleg), terapia, pomoc prawna, opieka dzienna czy 
rehabilitacja. 

Najwięcej działań prowadzonych jest na terenie gmin (41%). Co czwarta organizacja dzia-
ła na terenie województwa. Powiat stanowi teren, co piątej placówki. Z przeprowadzonego 
badania wynika, że na obszarze całego kraju działa 14% procent organizacji. Najmniej z tych 
organizacji działa poza granicami Polski (2%). Rysunek 8. 

Sprawdzeniu poddano liczbę projektów realizowanych w przeciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy przez organizacje podlegające badaniu. Największa część organizacji pozarządo-
wych nie prowadzi takich projektów. Co czwarta organizacja zrealizowała od 1 do 3 projektów, 
natomiast od 4 do 6 projektów - 16% organizacji. Sześć i więcej projektów w tym czasie prze-
prowadziło 20% organizacji. Rysunek 9.

Rysunek 8. Teren prowadzenia działań organizacji
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inne kraje

województwo
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Rysunek 9. Liczba projektów realizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Uczestnikom badania zadano pytanie o liczbę wolontariuszy, z pomocy których korzy-
stają. Największa część respondentów (jedna trzecia) nie współpracuje z wolontariuszami. 
Z pomocy 11 i więcej wolontariuszy korzysta 30% przebadanych organizacji. Natomiast 7% 
przedstawicieli NGO oświadczyło, że korzysta z pomocy od 6 do 10 ochotników. Z pomocy od 
4 do 6 wolontariuszy korzysta 11% respondentów, natomiast z pomocy 3 i mniej ochotników 
korzysta 17%.

Rysunek 10. Z pomocy ilu wolontariuszu Państwo korzystacie przeciętnie?

Około 48% organizacji korzysta z pomocy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednakże zdecy-
dowana większość wolontariuszy to kobiety (46% w porównaniu do 6% mężczyzn). Rysunek 11.

Rysunek 11. Kim są najczęściej wolontariusze (ze względu na płeć)?
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Ze wskazań respondentów wynika, iż największą grupę wolontariuszy stanowią osoby 
do 25 roku życia. Jest ich 44%. Mniejszą grupę stanowią osoby w wieku 31-50 lat (18%). 14% 
ochotników stanowią osoby w wieku 51-65 lat oraz taki sam procent stanowią osoby w każdym 
wieku, zgodnie, z czym trudno jest określić, z której grupy wiekowej jest nad reprezentacja. 8% 
wolontariuszy stanowią osoby w wieku 26-30 lat. Najmniejszą grupę ochotników pomaga-
jących organizacjom pozarządowym tworzą osoby najstarsze (66 lat i powyżej). Rysunek 12.

Rysunek 12. Kim są najczęściej wolontariusze (ze względu na wiek)?

Ze względu na aktywność zawodową wolontariuszy, najliczniejszą grupę tworzą uczniowie 
(29%). W dalszej kolejności wyróżnić można: studentów (19%), aktywni zawodowo oraz eme-
ryci (po 14%) a także osoby bezrobotne (8%). 16% przedstawicieli NGO wskazało, że korzysta 
z pomocy ochotników z każdej grupy zawodowej w równym stopniu. Aktywność zawodowa 
woluntariuszy przedstawiona jest na rysunku 13 - poniżej.

Rysunek 13. Kim są najczęściej wolontariusze (ze względu na aktywność zawodową)?

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z wolontariuszami, są to osoby w różnym wie-
ku, z różnym wykształceniem. Osoby te poza wolontariatem zajmują się pracą zawodową 
bądź nauką. 
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Cyt.: Mam wykształcenie wyższe, filologia angielska. Od dwóch lat pracuję w urzędzie miasta 
i stopniowo się to rozwija. Jeśli chodzi o Czerwony Krzyż jestem instruktorem pierwszej pomocy.”

Cyt.: „Jestem absolwentem psychologii, skończyłem nie dawno. Zdobywam doświadczenie 
w fundacji, jako wolontariusz, równocześnie poszukując pracy. Ale na razie zdobywam tutaj do-
świadczenie, umiejętności, które pozwolą mi później efektywniej szukać pracy. Sytuacja rodzinna 
raczej nie jest związana.”

Badane osoby zapytaliśmy o powody wstąpienia w szeregi wolontariatu. Zazwyczaj była to 
namowa kolegów i koleżanek, albo poprzez znalezienie odpowiedniej informacji na Internecie. 
Dla niektórych powodem podjęcia pracy w wolontariacie była chęć zdobycia doświadczenia. 

Cyt.: „ Zachęciła mnie koleżanka z roku gdyż od jakiegoś czasu była i chciałam zobaczyć jak 
to jest. Myślałam, że jest to bezpieczny i dobry początek. W takiej organizacji jest to mój pierwszy 
wolontariat. Pierwszy raz zetknęłam się z wolontariatem na pierwszym roku były to projekty dla 
dzieci.” 

Cyt.: „Na początku, szczerze, było dla kolegów. Kolega mnie przyprowadził, powiedział „chodź, 
będzie fajnie” i on odpadł, a ja zostałem do dzisiaj. I tak już ponad dziesięć lat jestem wolontariu-
szem. Przez studia całe i cały czas pracy również.”

Cyt.: „Na Internecie znalazłem ogłoszenie, iż fundacja poszukuje osób, które chcą pomagać 
w turnusie integracyjno-edukacyjnym w Turawie. Tam było trzeba zajmować się dziećmi i potrzeba 
była psychologa na miejscu, gdzie mógłby wykorzystać swoje doświadczenie. Myślę po prostu, że 
byłoby to miejsce dla osoby z moim wykształceniem(…).”

Wolontariusze pracują tylko w jednej organizacji, poświęcając na to od kilku do kilkudzie-
sięciu godzin miesięcznie. 

Cyt.: „Jestem wolontariuszem cały czas. Wiadomo, praca osiem godzin dziennie to jest taki 
standard poza wolontariatem. Cały wolny czas, jeżeli mogę poświęcić się, to się poświęcam. Tych 
godzin może być różnie, godzinę, dwie dziennie, czasami nic. W zależności od tego jak to wygląda. 
Czas ten przeznaczony, można powiedzieć, że jest dosyć duży i to by się na pewno zamknęło w ty-
godniu, w kilkunastu godzinach nawet, poświęcanych na wolontariat.”   

Wiele organizacji współpracuje z wolontariuszami, jak relacjonują uczestnicy FGI, jednak-
że ze względu na charakter organizacji liczba ta jest bardzo zróżnicowana. Niektóre spośród 
organizacji np. Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu „Uczymy się Razem” zatrudnia ponad 60 
specjalistów w tym również pracowników administracyjnych, ponadto systematycznie współ-
pracuje z 10 wolontariuszami - jak wspomina przedstawicielka stowarzyszenia są to głównie 
stali współpracownicy „związani sercem” z ich organizacją. 

Cyt.: „Wolontariusze są osobami chętnymi do współdziałania, albo pomagają przy dzieciach, 
albo pomagają przy pracy administracyjnej, albo przy akcjach, które organizujemy. Są to właśnie 
takie osoby, które czasem są z przypadku, ale wyrażają chęć działania na rzecz organizacji, ale też 
są to studenci, którzy chcą poznać naszą pracę, zapoznać się z zakresem naszych oddziaływań. 
Są też to emeryci, którzy już po skończonym zatrudnieniu chcieliby zrobić coś dla ludzi. Takich też 
mamy. Nie ma dużej rotacji, ale zmieniają się te osoby. Jeśli chodzi o starsze osoby, to są to osoby 
już sercem związane z nami. Większa rotacja jest w młodzieży. Młodzież łącznie ze studentami, 
uczniami, przychodzą, odchodzą z miejsc. Ale współpracujemy z zakładem karnym i z zakładu kar-
nego więźniowie przychodzą, również z nami współpracują. Także tu mamy działalność społeczną 
dla i od.”

Badani (uczestnicy FGI) relacjonują, iż wolontariuszami są w zasadzie wszyscy tzn. dzieci 
i młodzież, studenci, osoby starsze – emeryci. Jak wspomina jeden z odpowiadających, zda-
rza się, że obecnymi wolontariuszami są osoby, które wcześniej były beneficjentami danego 
projektu. Rozmówcy opowiadają, że dzieci i młodzież zdobywają dodatkowe punkty w szkole 
za bycie wolontariuszem, podobnie jak studenci kierunków socjalnych, zaliczają poprzez wo-
lontariat obowiązkowe praktyki – także mają w tym swój interes. Przedstawiciele organizacji 
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pozarządowych są jednak zgodni w tym aspekcie, że wolontariat w każdej formie jest bardzo 
potrzebny i często brakuje pomocy właśnie z takiego źródła. 

Cyt.: „(Polski Związek Niewidomych) Z mojego punktu widzenia, brak wolontariuszy chętnych, 
to są sporadyczne osoby, które w nasze środowisko wchodzą. To jest strach. Autentyczny strach 
przed zderzeniem się z niewidomą całkowicie osobą. Psychologiczna bariera. Mieliśmy już takie 
przypadki, że ktoś szedł do niewidomego i przychodził do nas i mówił, że już więcej nie pójdzie, bo 
się boi, że zrobi więcej zła, obcując z niewidomym, jak dobra. Ale to idzie w dwie strony. Nieufność 
niewidomego też ma tutaj swoje znaczenie, więc trzeba przełamywać dwie jakby bariery. Barierę 
w tym wolontariuszu, żeby się nie bał i coś wniósł do życia tego niewidomego. I niewidomego. My 
to robimy, naprawdę.” 

Jak wynika z przeprowadzonych badań 69% organizacji zatrudnia pracowników. Rysunek 14.

Rysunek 14. Czy organizacja zatrudnia pracowników?

Sprawdzono, ilu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest zatrudnionych przez 
organizacje podlegające badaniu. Największa część organizacji (49%) zatrudnia od 1 do 10 
pracowników. Znacznie mniej jest organizacji zatrudniających więcej pracowników: 7% orga-
nizacji zatrudnia od 11 do 20 pracowników, 5% zatrudnia od 21 do 30 pracowników. Powyżej 
31 osób zatrudnia 3% organizacji (w tym wśród największych: 1 organizacja = 99 pracowni-
ków, 1 organizacja = 146 pracowników; 1 organizacja = 147 pracowników). Rysunek 15.

Rysunek 15. Liczba osób zatrudnionych na stałe w organizacjach pozarządowych

Przedstawicieli NGO, którzy zatrudniają pracowników poproszono o charakterystykę tych osób 
ze względu na płeć i  wiek. 66% pracowników organizacji pozarządowych stanowią kobiety. 
Znacznie mniej, bo 6% stanowią mężczyźni. Z kolei 28% respondentów uznało, że pracownikami 
na równi są kobiety i mężczyźni. Rysunek 16.

nie

tak
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Rysunek 16. Kim są najczęściej pracownicy (ze względu na płeć)?

60% spośród pracowników stanowią osoby w wieku 31-50 lat – deklarują badani. W dalszej 
kolejności znajdują się pracownicy: w wieku 51-65 lat (13%) i w wieku 26-30 lat (4%). Naj-
mniejszą grupę stanowią osoby w wieku do 25 lat. 21% przedstawicieli NGO stwierdziło, że ich 
pracownikami są osoby w każdym wieku, toteż ciężko jest określić, która grupa wiekowa jest 
nadreprezentatywna. Rysunek 17.

Rysunek 17. Kim są najczęściej pracownicy (ze względu na wiek)?

Pracownicy biorący udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych posiadają wy-
kształcenie wyższe. Wykształcenie pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, zadeklarowa-
ło czterech respondentów. W kierunku ekonomicznym wykształconych było dwóch uczestni-
ków wywiadu. Wśród respondentów znalazły się też dwie osoby z dwoma fakultetami – jedna 
z wykształceniem pedagogicznym oraz psychologicznym i jedna wykształcona w kierunku 
ekonomicznym oraz w zakresie pomocy społecznej. 

Kryterium czasu przepracowanego w danej organizacji pozarządowej pokazało, że naj-
dłuższy staż wśród respondentów to 25 lat, najkrótszy zaś to 0,5 roku. Kolejne osoby mają 
następujący staż pracy w danym NGO: 1 rok; 1,5 roku; 2 lata; 3 lata (dwie osoby); 7 lat.

Pięcioro z respondentów od zawsze pracuje w sektorze pozarządowym. Troje z nich było 
wcześniej wolontariuszami, co wpłynęło na wybór takiej ścieżki zawodowej. Dwie osoby za-
nim zaczęły działać w tej branży pracowały w księgowości i oświacie. Jeden badany był przez 
pewien czas pracownikiem socjalnym. 

Ponadto zapytaliśmy, w jaki sposób respondenci trafili do organizacji pozarządowej oraz 
czy są zadowoleni z tej pracy. Jak już wspomniano wcześniej, troje z nich było wolontariusza-
mi i miało jasno sprecyzowane plany dotyczące przyszłości a mianowicie pracy w tej branży. 
Pozostałe osoby szukały określonych ofert pracy. Jedna osoba znalazła tę pracę przez „przy-
padek” – prowadząc wywiad z dyrektorem organizacji pozarządowej, który zaproponował 

kobieta
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są to osoby w każdym wieku, ciężko określić, czy 
którejś z grup jest nad reprezentacja

mężczyzna zarówno kobiety jak i mężczyźni - po połowie
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następnie respondentowi pracę. Jeden z respondentów ze względu na fakt, że choruje na nie-
uleczalną chorobę czuł potrzebę pomagania innym chorym. Wszyscy badani zadeklarowali, 
że są zadowoleni z pracy w organizacji pozarządowej. Opinia taka była motywowana tym, że 
dzięki tej pracy, badani czują się potrzebni innym, to z kolei wpływa na ich poczucie satysfakcji.  

Cyt.: „Mam poczucie zmieniania świata na lepszy.”
Cyt.: „Pracuję z fajnymi ludźmi i widzę ile to, co robie pomaga ludziom. Im potrzeba takiej po-

mocy. Osoby słyszącej chociażby, aby coś załatwić, bo mają problem Ci ludzie głusi chociażby ze 
zrozumieniem pism.”

Cyt.: „Skłoniła mnie sama treść i forma, czyli pracownik socjalny. Od jakiegoś czasu chciałam to 
robić i to robię dlatego, że to mi się podoba i dlatego, że to lubię. Jestem zadowolona, że pracuję 
w takim miejscu ponieważ się realizuję w tym co powinnam i sprawia mi to satysfakcję, że mogę 
pomóc drugiemu człowiekowi.”

Cyt.: „Dobry zespół, ciekawa praca, rozwijające stanowisko, satysfakcjonujące wynagrodzenie.”
Cyt.: „Tu nie chodzi o finanse, ale ja się bardzo cieszę, jak mnie ktoś spotka na ulicy i się uśmiech-

nie, powie „dziękuję, że pani nam pomogła”, oczywiście nie finansowo, bo nie mamy ani takich 
możliwości prawnych, ani statutowych, ani po prostu takich stricte obiektywnych, bo my tylko żyjemy 
ze składek ludzkich. I się cieszę. Pomagamy ludziom w wypełnianiu dokumentacji na dofinansowania. 
Uważam, że to jest bardzo potrzebne, wręcz konieczne.”  

Cyt.: „Jestem zadowolona, chociaż nie powiem, aby to była łatwa praca, bo myślę, że każdy 
dzień jest inny i przynosi nowe doświadczenie, aczkolwiek daje to mi pewną satysfakcję, możliwość 
rozwoju, więc jestem zadowolona mogę powiedzieć.”

W zależności od organizacji, liczba pracowników czy wolontariuszy jest odmienna. W nie-
których NGO, liczba ta przekraczała kilkadziesiąt osób - wyspecjalizowanej kadry nauczycie-
li, pedagogów oraz rehabilitantów, w innych, brak jest w ogóle stałych pracowników, gdyż 
wszyscy „pracują” na zasadzie wolontariatu. W większości badanych organizacji funkcjonuje 
zatrudnienie na zasadzie - umowa zlecenie. Zdarzył się również przykład pracowników zara-
biających symbolicznie – 200 zł miesięcznie. 

Cyt.: „(Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym) My prowadzi-
my cztery jednostki wewnętrzne, prowadzimy środowiskowy dom samopomocy, prowadzimy 
prace terapii zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej i Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej. W Zakładzie Aktywności Zawodowej jest 50-ciu pracowników niepełnosprawnych, oprócz 
tych 50-ciu niepełnosprawnych jest tam 18-stu pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych, 
czyli instruktorów zawodu, rehabilitantów, marketingowiec, wiadomo, żeby Zakład Aktywności 
Pracy mógł pracować muszą być jakieś zamówienia zewnętrzne. Musi się sprzedawać na rynku. 
Weszliśmy w „SODiR.”

Potencjał ekonomiczny organizacji 
pozarządowych 

W badaniu wzięto pod uwagę kwestię zasobów materialnych, jakimi dysponują organiza-
cje pozarządowe. Najczęściej wymienianymi zasobami były komputer (68%) oraz lokal (63%). 
Internet został wymieniony przez 49% przedstawicieli, natomiast faks przez 40%. W dalszej 
kolejności wymienianych zasobów znalazły się: samochód (36%), magazyny (25%) oraz inny 
sprzęt elektroniczny (23%). Dokładne przedstawienie wymienianych przez respondentów za-
sobów znajduje się poniżej na rysunku 18.
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Rysunek 18. Jakie zasoby posiada organizacja (pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie 
sumują się do 100%)

W odpowiedziach udzielanych przez respondentów znalazły się także inne zasoby, które 
wymienione zostały w formie tabelarycznej poniżej. Tabela 7.

Tabela 7. Inne zasoby posiadane przez organizacje

Inne zasoby posiadane przez organizacje
drukarka
ksero, skaner, niszczarka
maszyna do pisania, sprzęt kuchenny
rzutnik, aparat cyfrowy
sala teatralna i plastyczna, komputery dla dzieci
wyposażenie, rzutnik z ekranem, sprzęt AGD
wyposażenie świetlic, sprzęt sportowy, rower
wyposażenie sal rehabilitacyjnych
garaż
5 kabin prysznicowych

Uczestnicy grup fokusowych również odnieśli się do zagadnienia dotyczącego zasobów 
materialnych – lokalowych poszczególnych organizacji. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż 
część organizacji posiada swoje własnościowe lokale, zakupione przy wsparciu darczyńców 
czy też przy pomocy kredytów, inne organizacje wynajmują – jak dodają z niezadowoleniem 
odpowiadający, po cenach komercyjnych, lub użytkują lokale przekazane im przez miasto. 
Poniżej swoją sytuację relacjonuje jeden z przedstawicieli obecny na spotkaniu: 

Cyt: „Nie zatrudniamy nikogo na etacie. Mamy około dwadzieścia dwie osoby na umowę zlecenie. 
Wynajmujemy dwa pomieszczenia po cenach komercyjnych w mieście. Natomiast Urząd Miasta prze-
kazał nam ruderę wymagającą kapitalnego remontu. To znaczy nie przekazał nam, ona jest własnością 
Urzędu Miasta, a na czas działania jakby przekazana naszemu stowarzyszeniu, co jeszcze bardziej kom-
plikuje, bo nie jest nasza, w związku, z czym nie mamy darczyńców, a miasto się wykpiwa, żeby nam 
cokolwiek pomóc.”

Największą kategorię źródeł finansowania organizacji pozarządowych stanowią dotacje 
ze źródeł publicznych i  prywatnych (60%). Darowizny zarówno pieniężne, jak i rzeczowe 

internet

komputer

fax

samochód
magazyny

lokal



22

obejmują 49% deklarowanych źródeł finansowania. 43% respondentów korzysta ze składek 
członkowskich. Odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 16% deklarowa-
nych źródeł finansowania NGO. Mniej o 1p.p. stanowi sponsoring. Najrzadziej wymienianymi 
źródłami finansowania okazały się: działalność odpłatna pożytku publicznego (5%), nawiązki 
sądowe, dochody z działalności gospodarczej oraz spadki i zapisy (po 3%), natomiast docho-
dy z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe i kapitał żelazny stanowi najmniejsze źródło 
finansowania NGO – 1%. Rysunek 19.

Rysunek 19. Źródła finansowania (pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się 
do 100%)

Inne źródła finansowania wymieniane przez respondentów biorących udział w badaniu 
zostały przedstawione w tabeli 8 poniżej.

Tabela 8. Inne źródła finansowania 

Inne źródła finansowania
dochody z projektów
koncerty charytatywne
konkursy ofert na realizacje gminne, konkurs z ministerstwa pracy i polityki społecznej
kontrakty, środki celowe
na własnym rozrachunku
Narodowy Fundusz Zdrowia
odsetki bankowe
OPS i praca bezdomnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
budżet Państwa
środki projektowe
środki publiczne pochodzące z koncesji alkoholowych
wpłaty indywidualne
z własnych środków

Rysunek 23. Na jakiej płaszczyźnie są Państwo najbardziej zadowoleni ze współpracy z 
samorządem/podmiotem prywatnym?
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Sytuacja organizacji pozarządowych jest bardzo różna, niektóre prosperują wystarczająco 
dobrze innym brakuje wielu rzeczy, relacjonują uczestnicy grup fokusowych. Zasoby finan-
sowe mają różne źródła. Kilka organizacji, jak podkreślają ich przedstawiciele, funkcjonują 
głównie dzięki wsparciu z PFRON-u – środki te stanowią około 80-90% całego budżetu. Inne 
źródła to pieniądze pozyskiwane z budżetu gminy, starostwa, 1% z podatku, darowizny osób 
indywidualnych, projekty, konkursy, subwencja oświatowa, NFZ, działalność odpłatna w ra-
mach organizacji – działalność gospodarcza, składki członkowskie, fundusze europejskie. 

Cyt.: (Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych) „My prowadzimy warsztaty terapii 
zajęciowej dla dwudziestu pięciu osób i finansowanie jest głównie ze środków PFRON – Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. 10% jest naszych. To są drobne pie-
niądze z budżetu gminy, również ze starostwa. Również na rehabilitację dla tych innych osób, to 
pochodzą środki też z funduszu. Część jest darowizn. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, 
więc mamy odpisy 1%, to jest rocznie około 30 000 złotych. Ten rok mamy rekordowy, bo mamy 
44 000, ale część jest ze wskazaniem, połowa tylko jest stowarzyszenia, a 22 000 jest innych. I od 
darczyńców mamy, ale to są małe środki. Głównie to są środki z funduszu.”    

Cyt.: „Powiem szczerze, że wiele pozyskujemy w programach. Z tych programów mamy pienią-
dze zależnie od tego, jaką imprezę organizujemy. W roku trzy może cztery. Na jeden projekt 20 000 
do 30 000. To znaczy roczna księgowa wartość działalności stowarzyszenia waha się w granicach 
700 000 złotych. To jak na takie zyski, to są duże pieniądze.”

Cyt.: „Trochę inaczej funkcjonujemy, ponieważ to jest organizacja pożytku publicznego, ale 
na bazie i pracowników, i funduszy zbieranych poprzez struktury diecezjalne. My mamy troszkę 
inną sytuację. Zatrudniamy 16-stu pracowników. Mamy też Galerię Twórczych Inspiracji, tam są 
zatrudnione nasze matki. W tej chwili są szkolone i przygotowywane też do zawodu. Natomiast 
gro funduszy pochodzi - mamy 28 źródeł finansowania. Kierunków pozyskiwania tych funduszy 
jest bardzo różnie, miejsc, programów, festynów, kalendarzy. 1% stanowi około 8% na fundusze.”

Cyt.: (Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu „Uczymy się Razem”) „Prowadzimy zespół placówek 
edukacyjnych i w związku, z czym mamy stałe źródło dochodu w formie subwencji oświatowej. 
Jest to kwota ponad 1 000 000 złotych rocznie, w tej chwili przynajmniej, ponieważ obejmujemy 
opieką edukacyjną ponad 43 podopiecznych, 43 osoby z terenu województwa opolskiego. (…) 
Rocznie z tych projektów, to mamy około 150 000 złotych. Są to trzy, cztery projekty zależnie od 
danego roku.”

Cyt.: (Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) „Różnie. Tak naprawdę w tej 
chwili na pewno trzeba powiedzieć, że 70% to środki POKL-owskie. Wyraźnie zaznaczę, że nasz 
główny budżet jest budowany na pieniądzach spoza województwa. Od dwóch lat moja organiza-
cja przyjęła zasadę, że nie korzysta ze środków samorządowych z województwa opolskiego. Nie 
aplikujemy o środki, dlatego, że uważamy, że też inne organizacje mają taką potrzebę. Myślę, że 
10% to własna działalność. Na pewno część to darowizny.” 

Współpraca 
Spośród wszystkich organizacji uczestniczących w badaniu, 86% współpracuje z samo-

rządami lub podmiotami prywatnymi. Oceny dotyczące tej współpracy są zdecydowanie 
pozytywne. Współpraca z samorządem gminnym przez 5 na 6 organizacji została oceniona 
dobrze. Źle natomiast tę współpracę oceniło 7% przedstawicieli. Współpraca z samorządem 
w powiatach jest przez 88% organizacji oceniona, jako dobra, a przez 4% - źle. Samorząd na 
poziomie województwa został dobrze oceniony przez trzy czwarte przedstawicieli, natomiast 
12% oceniło współpracę źle. Współpraca z podmiotami prywatnymi została oceniona najle-
piej. Ocenę pozytywną dało 92% przedstawicieli i nikt nie ocenił współpracy źle. Rysunek 20.
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Rysunek 20. Ocena współpracy z samorządem/podmiotami prywatnymi

W następnej kolejności zapytano o częstość tych kontaktów z samorządami oraz podmiotami 
prywatnymi. W kategorii „bardzo często”, współpraca z samorządem gminnym została wymieniona 
przez 35% respondentów, z samorządem powiatowym – 26%, z samorządem na poziomie woje-
wództwa – 29%, natomiast z podmiotami prywatnymi – 25%. Kategoria „raczej często” została wy-
brana przez: 22% w przypadku gmin, 26% w przypadku powiatów, 25% w przypadku województw 
i 17% w przypadku podmiotów prywatnych. Kategoria „od czasu do czasu” najczęściej wybierana 
była przez respondentów w przypadku współpracy z podmiotami prywatnymi (42%). Tę kategorię 
wybrało również 32% badanych w przypadku współpracy z samorządem gminnym oraz powiato-
wym, natomiast w przypadku współpracy z samorządem na poziomie województwa przez 21% re-
spondentów. Kategorię „raczej rzadko” wybrało 21% przedstawicieli współpracujących z samorzą-
dem na poziomie województwa. Ta kategoria najrzadziej wybierana była w przypadku współpracy 
z samorządem gminnym (9%). Kategoria „bardzo rzadko” wybrana była w przypadku współpracy 
z samorządem powiatowym i na poziomie województwa (po 4p.p) oraz przy współpracy z samo-
rządem gminnym (1p.p.). Szczegółowe dane zawiera wykres przedstawiony na rysunku 21. 

Rysunek 21. Jak często Państwo współpracujecie z samorządem/podmiotami prywatnymi?

Dopytano respondentów o to, czy w ich przekonaniu częstotliwość tej współpracy jest 
wystarczająca.  Odpowiedzi w przeważającej większości były twierdzące. Najczęściej odpo-
wiadano twierdząco w przypadku współpracy z samorządami gminnymi (79%), najrzadziej 
zaś w przypadku współpracy z podmiotami prywatnymi (67%). Najtrudniej określić się było 
badanym w przypadku współdziałania z samorządami na poziomie województwa (13%). Z ko-
lei niewystarczającą częstotliwość współpracy zadeklarowano we współpracy z podmiotami 
prywatnymi (25%), następnie w przypadku kooperacji z powiatem (21%), województwem 
(17%) i gminą (16%). Szczegółowe dane zawiera wykres przedstawiony na rysunku 22.
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Rysunek 22. Czy częstotliwość współpracy jest wystarczająca?

W ramach współpracy NGO z samorządami lub podmiotami prywatnymi zadano kolejne 
pytanie, – „Na jakiej płaszczyźnie są Państwo najbardziej zadowoleni ze współpracy z samorzą-
dem?”. Najczęściej zaznaczoną kwestią była pomoc finansowa: 75% wskazań w przypadku 
współpracy z podmiotami prywatnymi, 48% wskazań w przypadku współpracy z samorządem 
gminnym, 46% wskazań w przypadku współpracy z samorządem na poziomie województwa 
i 40% wskazań w przypadku współpracy z samorządem powiatowym. Dodatkowo na pozio-
mie powiatu, poza pomocą finansową, w równym stopniu wskazano również czynnik ludzki, 
jako te płaszczyzny, z których przedstawiciele NGO są najbardziej zadowoleni. Szczegółowe 
dane zawiera wykres przedstawiony na rysunku 23.

Rysunek 23. Na jakiej płaszczyźnie są Państwo najbardziej zadowoleni ze współpracy                 
z samorządem/podmiotem prywatnym?

Dodatkowo dopytano o płaszczyznę, z której przedstawiciele organizacji pozarządowych są 
najmniej zadowoleni. W tym przypadku czynnik finansowy jest kwestią najsłabiej ocenianą na 
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poziomie: samorządu wojewódzkiego (54%), następnie samorządu powiatowego (38%) oraz  
gminnego (34%). Szczegółowe dane zawiera wykres przedstawiony na rysunku 24. 

Rysunek 24. Na jakiej płaszczyźnie są Państwo najmniej zadowoleni/ ze współpracy z sa-
morządem?

Respondentów, którzy nie współpracują z podmiotami publicznymi zapytano o powód ta-
kiego stanu rzeczy. Odpowiedzi, których udzielili respondenci znajdują się w 9 tabeli poniżej.

Tabela 9. Powody braku współpracy

Powody braku współpracy
bo dopiero w to wchodzimy
brak czasu
dlatego, że nasze działanie zajmuję się rehabilitacją
działamy „wolontariacko” i społecznie we własnym gronie, nie potrzebujemy 
nagłośnienia ani większych środków

mają partnerstwo z OCDL i z PFRON
nie ma takiej potrzeby
nie ma takiej potrzeby, taka współpraca odbywa się sporadycznie, ale jako takiej stałej 
nie ma
nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć

Słowo współpraca dla przedstawicieli NGO, oznacza dwa aspekty – współpracę z samo-
rządem oraz współpracę wewnątrz-branżową. Respondenci relacjonują, iż takiej współpracy 
wśród samych organizacji pozarządowych nie ma często.

Cyt.: „Natomiast to, co kuleje to współpraca wewnątrz-branżowa, (..). Czyli różne organizacje, 
które się tym samym zajmują, nie współpracują, nie wymieniają się jasnymi ofertami, to znaczy ja 
nie wiem, co robi koleżanka, która ma siedzibę 500 metrów ode mnie. Wiem, że ma jakąś ofertę, 
słyszę od ludzi, że coś się tam dzieje, ale nie mam przekonania, w czym ona się specjalizuje i jakiego 
klienta do niej wysyłać.”
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W ramach współpracy z władzami, samorządem, województwem to zdania są podzielone. 
Część organizacji jest zadowolona z tej współpracy: 

Cyt.: „Chciałem powiedzieć o współpracy, i pochylić czoła, z samorządem i gminą. Gdyby nie 
pomoc gminy w niektórych przypadkach, nie dalibyśmy rady, albo by to wyglądało gorzej.”

Cyt.: „(Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych) Współpracę mamy bardzo dobrą 
z władzami, z gminą. Było nieciekawie z poprzednią ekipą, bo za metr kwadratowy powierzchni 
do ogrzewania wyliczyli nam jakieś 17 złotych netto. U nas jest tak. Z tymi, z którymi byśmy chcieli 
współpracować, to mamy dobrą współpracę, z Domem Kultury, ze wszystkimi. Nie mamy jakby ta-
kich organizacji czy innych instytucji, które by nam odmówiły. Jesteśmy dobrze postrzegani i z tego 
się cieszymy.”

Cyt.:, „Ale u nas w mieście mniejszym niż Opole gdzie wszyscy się znamy to ja idę do burmistrza 
i on mi pomaga czy do starosty. To nie jest tak jak w Opolu, które jest duże. U nas samorządowcy są 
zainteresowani, ponieważ my wypełniamy tą lukę i oni nam zaufali. Inaczej po prostu jest w tych 
mniejszych miejscowościach.”

Pozostałe organizacje nie chwalą sobie współpracy z samorządami:  
Cyt.: „Wydaje mi się, że samorządy powinny zaufać trochę organizacjom. Po prostu my chcemy 

dostać od nich pieniądze. Oni tych pieniędzy może nie mają za dużo, ale wydaje mi się, że organi-
zacje realizują ich zadania statutowe i w związku z tym powinny te środki od nich płynąć.”

Cyt.:, „Czyli urzędy wam powinny pomóc? Zapewnić miejsce działalności, to, co jest związane 
powiedzmy z obiektem gdzie taka organizacja może działać. Koszty utrzymania tego obiektu po-
winny być, podlegać samorządowi miasta, województwa tak mi się wydaje. Ale to jest nie realne.”

Cyt.: „Żeby samorząd widział, że organizacja robi coś za niego, w związku z tym trzeba im po-
móc. Nie potrzeba od samego szanownego samorządowca żeby dał mi ze swojej kieszeni czy ze 
swojej pensji pieniądze, tylko żeby mi pomógł znaleźć pieniądze na inwestycje, na rozwój.”

Niektóre z organizacji chwalą sobie również współpracę z innymi organizacjami:
Cyt.: „Bardzo mocno współpracujemy z Ruchem ATD Czwarty Świat - największą organizacją 

charytatywną świata, centrala w Paryżu - stąd mamy niesamowite kontakty, wymiany, z których 
korzysta głównie młodzież i dzieci. Chciałem powiedzieć, że na przykład dziesięciodniowe waka-
cje w Paryżu ja robię za 100 złotych/ człowiek. Ponadto współpracujemy z dwoma bliźniaczymi 
organizacjami jak nasza: Betlejem z Jaworzna, które też się zajmuje bezdomnością i z holdingiem, 
bo teraz to jest już holding, BARKA poznańska. Potem mamy Ruch Czystych Serc. Jest tu ruch mło-
dzieżowego wolontariatu w Strzelcach Opolskich. I harcerstwo strzeleckie, choć chorągiew jest 
rozwiązana. Notabene nie wiem, dlaczego, opolskiej nie rozwiązali, tylko strzelecką. Ale my sobie 
radzimy i harcerzy mamy naprawdę wspaniałych i mamy, czy Opole chce czy nie chce. Jeszcze OPS. 
Uważam, że współpraca jest naprawdę bardzo dobra.”

Pracownicy zapytani o współpracę z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi oraz 
jednostkami prywatnymi oceniają ją dobrze. Poniższe cytaty obrazują owe opinie:

Cyt.: „Z organizacjami nam się bardzo dobrze współpracuje. Rozumiemy się. Na tym samym 
poziomie jesteśmy.”

Cyt.: „Bardzo fajnie, bo układa nam się współpraca z innymi stowarzyszeniami. Na przykład jak 
Związek Niewidomych gdzie zapraszamy się na różne imprezy. Taka sama sytuacja jest z Fundacją 
Państwa Jednorogów. Także w tym roku, w lutym mieliśmy taki teatr bardziej dla dzieci, ale jednak 
odbywało się to u Państwa Jednorogów tam, gdzie salę nam użyczyli. Także bardzo fajnie.”

Cyt.: „Kontakty są poprawne. Utrzymujemy kontakt. Współpracujemy z Opolskim Centrum Wo-
lontariatu i mamy kontakt z Fundacją Państwa Jednorogów.”

Cyt.: „Z urzędami to jest bardzo różnie, chociaż też jest coraz większe zrozumienie. Tylko ta cią-
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gła presja na ograniczenie kosztów na niepełnosprawność. Gdzieś się gubi ten człowiek po drodze. 
Nie da się tak przeprowadzić rehabilitacji. Mamy osoby niepełnosprawne i one nas będą kosztowa-
ły. Jeżeli chcemy to robić, to niestety kosztuje.”

Cyt.: „Ostatnio mieliśmy Dzień Głuchego, gdzie odbywał się w Bibliotece Publicznej, współpra-
cowaliśmy z Młodzieżowym Domem Kultury. Bardzo chętni, jak się dogadamy to widzę, że ludzie 
są bardzo otwarci.” 

Cyt.:, „Jeżeli chodzi o współpracę z instytucjami samorządowymi, publicznymi, w przypadku 
naszej fundacji układa się jak najbardziej dobrze. Myślę, że też to, że wygrywamy jakieś kon-
kursy, to ma taką wartość, że jest ta chęć współpracy, że ufają nam na tyle te instytucje, że dają 
nam pieniądze, z których możemy realizować te działania, które sobie założyliśmy. Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, myślę, że zawsze będzie, choćby z racji takiej, że łączy nas jed-
no, czyli ta chęć pomocy, wsparcia. Stąd też za każdym razem, kiedy odzywamy się do różnych 
organizacji, informujemy, że coś tworzymy czy coś się dzieje, zawsze jest chęć współpracy i nie 
spotykamy się z odmową. Wiadomo, że ta współpraca czasami jest potrzebna większa, czasa-
mi mniejsza, ale na tym etapie jesteśmy usatysfakcjonowani z tej relacji, jaka jest między nami 
a innymi organizacjami.”

Respondenci będący pracownikami zapytani o to, czy współpraca z instytucjami omawia-
nymi w poprzednim pytaniu jest wystarczająca mieli dość podzielone zdania, co przedstawiają 
cytaty zamieszczone poniżej. Część z badanych uznała, że jak najbardziej, współpracę można 
uznać za zadowalającą. Zdarzały się też głosy, że nie jest ona wystarczająca. Inni z kolei ocenili 
współpracę na poziomie zadowalającym.  

Cyt.: „Jest to współpraca wystarczająca. Jestem zadowolona z tej sytuacji gdyż uważam, że 
przynosi nam obopólne korzyści.”

Cyt.: „Nie narzekamy, jesteśmy zadowoleni. Układa się współpraca pomyślnie.” 
Cyt.: „Czy jest to wystarczająca współpraca to trudne pytanie, bo zawsze chciałoby się, aby 

było więcej.  Ale na tyle, co widziałam do tej pory to myślę, że jest sporo. Tym bardziej jak wiem, ze 
te organizacje tak samo muszą o wszystko walczyć i też starają się szukać kontaktów, aby jedno 
drugiemu pomagało, czy na przykład zapytać się o sposób prowadzenia czegoś. To taka wymiana 
doświadczeń.”

Cyt.: „Trudno powiedzieć. Trzeba to rozpatrywać w zależności od konkretnej sytuacji, czyli czego 
współpraca dotyczy, jakie rezultaty chcemy osiągnąć. To trochę tak, jak mówiłam o organizacjach 
pozarządowych, na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia. Póki co powiedzmy, że jest to na pozio-
mie zadowalającym.”

Cyt.: „Wiadomo, że ta współpraca nie jest wystarczająca. To też są ograniczenia w postaci zaso-
bów ludzkich, już nie wspomnę o finansach.

Cyt.: „Sponsorów na palcach jednej ręki. My jesteśmy cali szczęśliwi, że mamy pana (…), który 
się zajmuje opałem, który już drugi rok z rzędu daje nam, daruje nam, po trzy tony opału i jesteśmy 
tu w stanie opalić te pomieszczenia. Jakby nie to, to może by było palone, co trzeci dzień. Sam tych 
organizacji, z tego co wiem, obdarowuje wiele. To jest człowiek wielkiego serca.”

W opinii wolontariuszy, organizacje pozarządowe współpracują z innymi instytucjami za-
równo prywatnymi jak i państwowymi. Zasięg współpracy jest różny i uzależniony od profilu 
działalności danej instytucji. Najczęściej wymienianą formą współpracy jest wsparcie finanso-
we, wynajem nieodpłatny lokalu na organizowanie jakiegoś jednorazowego przedsięwzięcia 
a także wymiana doświadczeń i informacji.

Cyt.: „Między organizacjami jest to czynnik ludzki, czyli wymiana informacji, doświadczeń, 
wspomagamy się w różnego typu działaniach. To jest ten podstawowy zakres.”

Cyt.: „Często współpracujemy, bo i ze szpitalami współpracujemy, mamy informację o dziecku, 
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zgłaszają nam dziecko i wtedy przynosimy je do rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza też jest in-
stytucją tak naprawdę. Z kim jeszcze współpracujemy? Z ROPS-em, z wszystkimi tymi jednostkami 
odnośnie pomocy społecznej, domami dziecka. (…) Myślę, że tu można ten czynnik ludzki zawrzeć, 
np. tak jak w tym szkoleniu, to nie wiem jak to nazwać. To jest w zasadzie jakaś materialna pomoc, 
takim zasobem, który został przekazany i informacje, chodzi o przekaz informacji, czyli komuni-
kacja.”

Cyt.: „Często współpracujemy. Na przykład współpraca ze szkołami, w których dzieci się uczą. 
Współpraca za szpitalem to, co wspominałam o oddziale pediatrycznym oraz współpraca z innymi 
świetlicami tego typu.”

Badane osoby dobrze oceniają tą współpracę, chociaż w opinii niektórych z nich mogła ona 
by być ściślejsza. 

69% badanych organizacji pozarządowych ubiegało się o dotacje. Rysunek 25. 

Rysunek 25. Czy ubiegali się Państwo o dotacje?

Przyszłość: potrzeby oraz obawy 
Kolejna kwestia dotyczyła tego, jakie są potrzeby organizacji. Respondenci najczęściej 

wskazywali na większą liczbę źródeł finansowania (67%). Następnie na: zasoby materialne, 
w tym sprzęt, lokal, samochód (31%); szkolenia dla pracowników oraz wolontariuszy w zakre-
sie działalności organizacji (29%); szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy (23%); większą 
liczbę wolontariuszy (20%) oraz możliwość współpracy z instytucjami (15%). Rysunek 26.

Rysunek 26. Jakie są Państwa potrzeby, jako organizacji? (Pytanie wielokrotnego wyboru 
– wyniki nie sumują się do 100%)

nie
tak

większa ilość źródeł finansowania

zasoby materialne (sprzęt, lokal, samochód)

inne jakie

szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy

większa ilość wolontariuszy

możliwość współpracy z instytucjami

szkolenia dla pracowników oraz wolontariuszy 
w zakresie działalności organizacji
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W ramach tego pytania respondenci wymieniać mogli również inne potrzeby. Zostały one 
przedstawione w tabeli 10.

Tabela 10. Jakie są inne Państwa potrzeby jako organizacji? 

Inne potrzeby organizacji
finanse, prawo, normalne rozliczenia
psycholog, rehabilitant
realizowanie większej ilości projektów - o które się ubiegamy, ale nie ich nie dostajemy
środki na dofinansowanie z PFRON
trudne rozliczenie dostania dotacji
tworzenie nowych stanowisk do nauki pracy, tworzenie warsztatów
ułatwienie dostosowania lokalu do przepisów, które ostatnio weszły, a według których 
wszelkie świetlice muszą spełniać określone - ostre - wymogi lokalowe

więcej specjalistów - na których obecnie nas nie stać
większa ilość rąk chętnych do pracy
większa ilość konkursów organizowanych przez gminę
zatrudnienie pracowników, pieniądze na bieżące remonty

Zapytano pracowników, jakie mają oczekiwania wobec swojej obecnej sytuacji, (jako pra-
cownicy organizacji pozarządowej). Dodatkowo sprawdzono, jakie wsparcie byłoby odpowie-
dzią na ich potrzeby. W związku z tym respondenci wymienili (cytaty):

•	 „Sfinansowanie szkolenia by mi było potrzebne. Gdzieś tam widzę kolejne studia, które by 
mi się przydały, np. z doradztwa zawodowego”;

•	 „Urzędy muszą szybciej się rozliczać i szybciej wysyłać nam pieniądze, szybciej te wnioski 
akceptować, lepiej by było z wyprzedzeniem”;

•	 „Chciałabym mieć taka stabilność, pewność, że będę mieć wynagrodzenie”;
•	 „Tak w ogóle chciałbym się lepiej nauczyć migać, aby mieć lepszy kontakt z nimi (osobami 

głuchymi)”;
•	 „Fajnie by było gdyby była osoba z urzędu odpowiedzialna za projekty, która byłaby w sta-

nie pomóc nam napisać taki projekt od początku, poprzez samorealizację, podsumowa-
nie i zakończenie”;

•	 „Bardzo bym chciała, aby wchodząca w życie ustawa, od nowego roku, sprzyjała pracy 
ośrodka i nas pracowników. Żeby była dobrą wspólna ustawa i żeby było łatwiej o środki 
tak ogólnie”;

•	 „Na pewno wsparcie tutaj jakieś dla naszej organizacji by się bardzo przydało. Tylko skąd 
to wsparcie pozyskać? Tylko finanse, bo jak finanse są, to wszystko będzie, my sobie damy 
radę”.

Pojawiły się również opinie (przedstawione w poniższych cytatach), w których respondenci 
(pracownicy NGO) wspominają o tym, że chcieliby, aby organizacje pozarządowe na terenie 
Opolszczyzny osiągnęły wystarczający poziom wiedzy oraz umiejętności (pierwszy cytat) oraz, 
aby Urzędy bardziej promowały organizacje pozarządowe (drugi cytat). Ostatni, trzeci cytat 
przedstawia opinię jednego badanego, który na bieżąco realizuje własne potrzeby.

Cyt.: „Biorąc pod uwagę, że jesteśmy organizacją wspierającą i trzeci sektor, inicjatywy pozarzą-
dowe, to można powiedzieć, że idealnym rozwiązaniem byłoby dojście do takiego punktu, kiedy 



31

rzeczywiście organizacje pozarządowe na terenie województwa opolskiego, aby były na takim 
poziomie wiedzy i umiejętności, że to wsparcie będzie się powoli przekształcało w inną formę 
współpracy. Czyli już nie będą potrzebować doradztwa prawnego, ponieważ ich poziom będzie 
zadowalający. W związku z tym będziemy mogli przejść do innego jakby obszaru działalności. 
To jest ten punkt docelowy, kiedy będziemy mogli mówić, że nasza misja, nasza idea spełniła się 
i to, co było do zrobienia, zostało zrealizowane. Tak jak powiedziałam wcześniej, niestety dużo jest 
jeszcze do zrobienia. Dużo jeszcze pracy edukacyjnej przed nami.”

Cyt.: „Na pewno byłoby dobrze gdyby miasto promowało organizacje pozarządowe, ale wiem 
też, że robi to na swój sposób. Jednak może za mało w mediach jest o organizacjach pozarządo-
wych. Nawet jak organizacja pozarządowa, nie tylko nasza, ale też inne, jakieś przedsięwzięcie, 
które byłoby warte poinformowania Opolszczyzny to mimo, że informuje się o tym media to rzad-
ko się to pojawia później. Już nie mówię, że ktoś przyjdzie, aby zrobić chociażby krótki reportaż, aby 
informację podać nawet w mediach lokalnych. Jakby miasto nas wsparło w tym chociażby dając 
patronat nad działaniami to byłoby wygodniejsze.”

Cyt.: „Jeśli chodzi o mnie, jako pracownika organizacji pozarządowej, bo myślę, że w głównej 
mierze mogę wyłącznie wypowiadać się na swój temat. Ja moje potrzeby realizuję na bieżąco, 
uczestniczę w licznych szkoleniach, korzystam z przeróżnych konsultacji, biorę udział w różnych 
spotkaniach, na które jesteśmy zapraszani. Nie mogę narzekać, nie mogę powiedzieć, że jako 
pracownik organizacji pozarządowej, nie mam możliwości dokształcania. To się cały czas dzieje. 
Trzeba też pamiętać o tym, że musimy od siebie wymagać, że nie jest zawsze tak, żeby tylko czekać, 
aż ktoś nas zaprosi na szkolenie. Przede wszystkim szukać tych szkoleń. A na portalu, choćby NGO, 
jest tyle możliwości, że ja w pełni z tego korzystam i jestem z tego zadowolona.”      

Wśród potrzeb organizacji, wymienianych przez uczestników FGI, oprócz pieniędzy zna-
lazły się: zmniejszenie się biurokracji, sprawozdawczości, niwelowanie absurdów czy zwykłe 
zainteresowanie ze strony samorządów. 

Cyt.: „Przepisy. Mniejsza biurokracja.” 
Cyt.: „Sprawozdawczość. Wszyscy do nas piszą, od urzędów statystycznych i ja to mam robić za 

swoje pieniądze.”
Cyt.: „Składamy na konkurs do jednej instytucji i w każdej ofercie musimy: potwierdzono tu, 

potwierdzono tu, potwierdzono tu. W tej samej instytucji. To jest chore. Musimy mnóstwo wydać 
na papier, na tonery do drukarek, na to, na tamto. I to jest chore.” 

Cyt.: „KRS za każdym razem. Co pół roku. I oświadczenia o przetwarzaniu danych za każdym razem.”    
Cyt.: „Brak wiedzy urzędów o działalności organizacji. Nie ma czegoś takiego jak jazda, wy-

chodzenie, sprawdzanie, patrzenie po regionie, czym my dysponujemy. Do MONAR-u powinien 
pojechać, zobaczyć jak tam funkcjonują ludzie, w jakich warunkach mieszkają. Powinien poje-
chać do wszystkich miejsc po to, żeby sprawdzić. Ja wielokrotnie zapraszam ludzi do siebie, żeby 
zobaczyli jak my funkcjonujemy. Jak myśmy zaczynali naszą działalność, to ja miałam pieniądze 
na litr farby.” 

W opinii wolontariuszy, NGO są bardzo potrzebne, ponieważ wpływają na zagospoda-
rowanie czasu oraz dają satysfakcję z pomagania innym. 

Cyt.: „Powiem tak, one są i będą potrzebne, w różnym zakresie i różnie czas organizują. 
Jakbyśmy tak pod względem województwa opolskiego patrzyli to organizacji jest dość sporo 
i zgeneralizowanie tego. Jest dużo organizacji, które zajmują się bardzo szerokim zakresem 
działań.”

Mimo, iż ocena organizacji, w której pracuje wolontariusz jest dobra, to ogólnie w opinii 
badanych „sytuacja różnych organizacji jest ciężka. Dlatego, że większość jak podejrzewam 
utrzymuje się z tego, co sama wypracuje.”
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Według wolontariuszy, organizacjom pozarządowym brakuje przede wszystkim fundu-
szy niezbędnych do realizacji zadań, brakuje również wolontariuszy, którzy bezinteresow-
nie podjęliby się pracy na rzecz innych. 

Cyt.: „Społeczeństwo nasze nie jest przyzwyczajone do takiej pracy wolontariatu i ciężko się 
pozyskuje wolontariuszy. A jak jest mało wolontariuszy to znów ciężko się realizuje zadania, 
a im więcej wolontariuszy tym łatwiej o wykonanie zadania i tym większa ilość odbiorców 
i większej ilości ludzi można pomóc.”

Wolontariusze zauważają braki w wielu aspektach działalności organizacji pozarządo-
wych, w tym m.in braku zaplecza lokalowego, lub zbyt mała ilość pomieszczeń,a co najważ-
niejsze brak rozwiązań prawnych. 

Cyt.: „U nas te organizacje pozarządowe, co nie działają dla profitu, zbierają, aby wydać po-
trzebującym, nie mogą liczy na żadne ulgi na przykład na wynajem pomieszczeń, na ulgi przy 
zakupie różnego rodzaju sprzętu niezbędnego do realizacji działań. Myślę, że to by się przydało. 
Dalej jest nieuregulowany prawnie status wolontariusza, co w organizacjach działających na 
bazie wolontariuszy gdzie przy realizacji zadania trzeba ściągnąć do siebie ludzi, szczególnie 
na przykład w  ratownictwie, nie jest do końca uregulowana kwestia jak tego wolontariusza 
ściągnąć do organizacji, gdzie będzie innym pomagał, aby nie miał nieprzyjemności w pracy.”

Zapytaliśmy osoby, które pracują w charakterze wolontariuszy, jakie są ich oczekiwania 
wobec tych organizacji. Żaden z badanych nie wskazał jakiś specjalnych oczekiwań. Osoby 
te, zwracają uwagę, że przydałyby się szkolenia, które podniosłyby jakość ich działań. 

Cyt.: „Szkolenia zawsze się przydają, zawsze są mile widziane i potrzebne zarówno dla różnego 
typu pracowników, ratowników, szkolenia interpersonalne, wypowiedzi, jak współdziałać z ludź-
mi, jak się komunikować. Także zawsze takie szkolenia byłyby miło widziane.”

Dla wolontariuszy, praca jaką wykonują daje im satysfakcję z niesienia pomocy innym 
oraz możliwość samorozwoju i zdobywania doświadczenia, które może im zaprocentować 
w przyszłości. Deklarują, że nie oczekują niczego, w zamian za swoją pracę a to, co zostanie 
docenione sprawia im radość.

Cyt.: „Zdobywam doświadczenie tak czy siak, więc nie musze tego oczekiwać, bo to się dzieje 
samo z siebie. Na pewno zbieram doświadczenie, ale nie mam jakiś szczególnych oczekiwań w sto-
sunku do kogokolwiek, a w szczególności do organizacji, w której działam. Cieszę się, ze to pozwala 
mi się rozwijać i robić to, co robię. Także liczę tylko, że nie będzie mi to w niczym przeszkadzało. Na 
razie tak jest, ale nie wiadomo jak będzie. Także nie mam szczególnych oczekiwań czy roszczeń 
w stosunku do organizacji, w której działam.”

Cyt.: „W zamian za pomoc niczego nie oczekuję, tutaj jakoś nie odczuwałem nawet nigdy po-
trzeby, aby ktoś mi mówił za to dziękuję.  Chociaż bardzo miło jest usłyszeć słowo dziękuję, ale ni-
gdy w tym zakresie problemu. Jak trzeba coś zrobić to robię, bo uważam, że takie jest podstawowe 
działanie.

Cyt.: „Nie mam szczególnych oczekiwań. Oczekuję, że moja praca zostanie doceniona i w przy-
szłości, ktoś zobaczy, że dysponuję pewną wiedzą i umiejętnościami i będzie pamiętał, że się 
sprawdziłem i że to procentuje.”
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Źródła finansowania 
Kolejne pytanie dotyczyło przychodów, jakie osiągnęły organizacje w poprzednim roku 

obrotowym. Największa część respondentów nie umiała odpowiedzieć na to pytanie (59%). 
Największa grupa respondentów uzyskała w poprzednim roku obrotowym przychód w prze-
dziale 11-50 tysięcy złotych (11%), następnie 101 do 500 tysięcy złotych (7%). Rysunek 27. 

Rysunek 27. Przychody w poprzednim roku obrotowym

Sprawdzono, ile procent środków pochodzi z dofinansowań unijnych, wpłat osób pry-
watnych oraz funduszy publicznych. W pierwszej kolejności omówiona zostanie kwestia do-
finansowania unijnego. Z dofinansowania unijnego na poziomie do 25% korzystają prawie 
wszystkie organizacje 99%. Z kolei wpłaty osób prywatnych: na poziomie do 25% wskazało 
87% organizacji pozarządowych; na poziomie 26%-50% wskazało 9% respondentów, na 
poziomie 51%-75% wskazało 2% badanych. Tyle samo badanych wskazało tę formę dofi-
nansowania na poziomie 76%-100%. Z funduszy publicznych na poziomie do 25% korzysta 
57% respondentów, na poziomie 26%-50% korzysta 11% organizacji, na poziomie 51%-75% 
korzysta 12% badanych instytucji a na poziomie 76%-100% korzysta 20%. Szczegółowe in-
formacje przedstawione są na rysunku 28.

Rysunek 28. Ile procent tych środków pochodzi z dofinansowań unijnych, wpłat osób 
prywatnych, funduszy publicznych? 

unijne prywatne publiczne
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Wśród projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe respondenci IDI wy-
mienili:

•	 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (finansowana z: Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich); nowe perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych 
oraz szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych (realizowa-
ne w oparciu o środki z Unii Europejskiej);

•	 „Gotowi do Zmian” (współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych);

•	 „Umiejętności specjalistyczne i podstawowe na rynku pracy” (współfinansowane ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);

•	 Siódemki (projekty organizowane w obszarze ekonomii społecznej, gdzie beneficjan-
tami są np. osoby niepełnosprawne, osoby chcące założyć organizację pozarządową; 
finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki);

•	 Akademia ACD (kurs komputerowy);
•	 Różnego rodzaju kursy: florystyczny, decoupage, remontowo-budowlany, fryzjersko-

-kosmetyczny, języka angielskiego;
•	 „Wspólną Drogą do Przyszłości” (dla Stacji Rozwoju Dzieci w Rodzinach Zastępczych 

i Adopcyjnych);
•	 „Razem dla Rodziny” (kierowany do dzieci z miasta Opola, korzystających z pomocy: 

fizjoterapeutów, neurologopedów,  psychologów, pedagogów, pediatrów, neurolo-
gów);

•	 Programy promocji zdrowia, profilaktyki (na przykład próchnicy i chorób dziąseł 
u dzieciaków w wieku przedszkolnym), pierwszej pomocy, dla osób niepełnospraw-
nych, promocji wolontariatu, promocji Honorowego Krwiodawstwa;

•	 Programy aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. 

Osoby, z którymi przeprowadzono IDI pozytywnie oceniają efekty zrealizowanych pro-
jektów. Efekty są widoczne. Respondenci deklarowali, że co roku przeprowadza się ich ewa-
luację. Efekty można przełożyć między innymi na liczbę przyjętych dzieci, udzielonych po-
rad, udzielonego wsparcia, przeszkolenie konkretnej liczby osób, wydanie publikacji, liczba 
nowo powstałych organizacji pozarządowych. Efekty niemierzalne natomiast to promocja, 
wzrost wiedzy i świadomości na dany temat, umiejętności związane np. z rejestracją danej 
organizacji. 

Cyt.: „Efekty są. Efekty są wymierne w tym momencie, kiedy osoba, która nagle straciła wzrok, 
nie wie, co ze sobą zrobić i uzyskuje od nas wsparcie psychologiczne, prawne. Instruktor orientacji 
przestrzennej uczy ją przemieszczać się za pomocą białych znaczków, czynności dnia, uczy wyko-
nywać czynności bezwzrokowo, uczy braille’a, uczy pozawzrokowo obsługiwać sprzęt komputero-
wy. I to wtedy widać, to jest takie bardziej spektakularne.”

Cyt.: „Ale dla nas oprócz tych wskaźników twardych to ogromną wartością jest to, iż te osoby 
chcą, przychodzą do nas i piszą bardzo często, że udało im się znaleźć pracę czy też zdobyć jakieś 
nowe kwalifikacje. To jest dla nas największą wartością.”

Część respondentów osobiście uczestniczy przy realizacji projektów, część natomiast nie 
uczestniczy. Poszczególne osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych odpowiadają 
za określone projekty – cyt.: „Projekty, które realizujemy są przez naszą niedużą ilość wszystkich 
pracowników koordynowane i staramy się, aby każdy miał swoją działkę, za którą musi odpowia-
dać”, „Każda osoba odpowiada za poszczególne projekty zgodnie z umową”.
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Organizacje pozarządowe najczęściej czerpią informacje na temat zdobywania środków 
finansowych z Internetu (45%), następnie z urzędu lub z instytucji (33%). Najmniej wskazań 
dotyczyło prasy (4%) i innych organizacji (3%). Rysunek 29.

Rysunek 29. Skąd czerpią Państwo informacje dotyczące zdobywania środków, np. 
konkursy?

Wśród innych źródeł informacji odnośnie zdobywania środków znalazły się przykłady wy-
mienione w tabeli 11 poniżej.

Tabela 11. Skąd czerpią Państwo informacje dotyczące zdobywania środków, np. 
konkursy? - inne

Inne źródła informacji
ze szkoleń, od zarządu
Narodowy Fundusz Zdrowia
pracownicy wykształceni w tym kierunku
wymieniamy się pomysłami i doświadczeniami między sobą
inicjatywy obywatelskie (przeprowadzają szkolenia)

37% przedstawicieli NGO nie potrafiło wymienić źródła finansowania. Z kolei 63% respon-
dentów wymieniło przykłady, które zostały zaprezentowane w tabeli 12.

Tabela 12. Wymienione źródła finansowania

Wymienione źródła finansowania
granty
sponsorzy
dofinansowania z samorządu, urzędu miasta
środki regionalne
projekty unijne
1% podatku
darowizny
gminne środki
ministerstwo pracy i polityki społecznej - fundusz inicjatyw obywatelskich
spadki

internet

prasa

urzędy/instytucje

od innych organizacji

inne jakie
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dotacja ze starostwa
dotacje państwowe
kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia
europejski fundusz rozwoju regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Fundacja Batory, Kapitał Ludzki
gmina, PFRON, zlecenia publiczne, wpłaty osób prywatnych
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
prezydent, marszałek
ROPS
Caritas
urzędy gminy, urzędy wojewódzkie, ministerstwo, wojewódzkie urzędy pracy
agencje rządowe
z projektów
PFRON

Ostatnia kwestia dotyczyła największych obaw odnośnie przyszłości organizacji. 28% re-
spondentów uznało, że nie ma żadnych obaw w tym aspekcie. Natomiast 72% przedstawicieli 
NGO wymieniło obawy zaprezentowane w tabeli 13.

Tabela 13. Wymienione obawy odnośnie przyszłości

Wymienione obawy
brak funduszy

przepisy prawne, okropna biurokracja
brak ludzi młodych
brak projektów
brak dotacji
niewygranie konkursu
brak zainteresowania instytucji publicznych, brak zaangażowania,
brak zainteresowania młodych ludzi organizacją, organizacja się zestarzeje
ciągłość finansowa
coraz mniej woluntariuszy chce pracować
coraz mniejsze środki finansowe
dostosowanie lokalu do potrzeb nowych przepisów oraz opłaty za lokal, a także 
współpraca z zarządcą lokalu - mamy problem z wymianą okien
finansowanie, brak wiedzy na temat wsparcia finansowego w działalności pomocy dla 
osób starszych
lokal może być zabrany
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obawa przed utrata pozyskiwania nawiązek sadowych i 1% od podatku
obawa przed zlikwidowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
obawiamy się zwolnień
obawy materialne
od 2013 nie będzie dofinansowania z unii, nie będą z nich finansowane książki itd.
pracownicy są także inwalidami 1 stopnia- związane z narządem wzroku i boimy się 
o swoją pracę
przepisy prawne
przepisy prawne, często sie zmieniają, brak prawników
restrukturyzacja składek finansowych
wypalenie w szeregach wolontariuszy
wysokość przychodów
wzrost liczby osób potrzebujących,  brak środków na zatrudnienie  pracowników
zwiększenie liczby bezdomnych
zmiany prawne
że takich firm powstaje więcej i każdy się będzie ubiegał
że władza będzie nieprzychylna
że zdrożeje żywność

Rozmówcy grup fokusowych mają wiele obaw dotyczących przyszłości. Większa część 
z nich wiąże się z zapleczem finansowym ich organizacji, co stanowi dla nich „być albo nie być”. 

Cyt.: „(…) pozyskanie środków na bieżącą działalność. Zwyczajną, codzienną, jak utrzyma-
nie biura. O ile nie dostanę tego z grantów, to muszę sobie znaleźć sposób na finansowanie. (…) 
W związku z tym ja nie zabieram tych pieniędzy, ale jakoś muszę znaleźć. To jest potrzeba. To 
jest jedna rzecz.”

Cyt.: „Nagle coś się urywa. Jest personel, są budynki, jest cała infrastruktura. I co? Organizacja 
nie dostaje na okres przejściowy, bo nie ma zdolności, inne rzeczy, kupa papierów. I to jest ta nie-
pewność, od projektu do projektu. I taka loteria. A teraz będzie jeszcze trudniej. Owszem mówi 
nam się: „słuchajcie musicie sobie radzić i myśleć nad tym, co będzie potem, bo nam się już to 
kończy”. Ale nikt nie mówi: „przyjdźcie do nas, pomyślimy, musimy opracować jakąś strategię, co 
robić w takiej sytuacji”.

Kolejna kwestia to przepisy prawa, które nie zawsze są pomocne organizacjom pozarzą-
dowym a w konsekwencji ograniczają możliwości niesienia pomocy najpotrzebniejszym. 

Cyt.: „Jeżeli ktoś produkuje i przekaże komuś, organizacji pożytku publicznego itd., nie płaci 
podatku VAT. Natomiast z tego podatku nie został zwolniony dystrybutor, czyli hurtownia, sklep 
czy jakiś supermarket. (…) Zamiast utylizować, wywalać na śmieci nawet z krótkim okresem 
przydatności do spożycia jesteśmy w stanie to zagospodarować, przekazać, dać i mamy na przy-
kład Danone, to potrafimy przekazać bardzo szybko, np. szkołom.”

Cyt.: „Ja na przykład mam problem z dowozem dorosłych osób z autyzmem na zajęcia, po-
nieważ nigdzie nie ma takiego przepisu, który mówiłby o tym, że im by się należało cokolwiek, 
jak oni mają skończone dwadzieścia cztery lata. Mogą być w jakimś DPS-ie. W tym DPS-ie oka-
zuje się nie ma miejsca. A jak nie ma miejsca w DPS-ie, to gdzie ci ludzie mają siedzieć? Siedzą 
w domu. Bardzo dobrze zadbany, czterdziesto dwu letni autysta z wspaniałymi rodzicami. I teraz 
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pytanie jest takie:, co z tym autystą się stanie jak ci rodzice w pewnym momencie odejdą? To 
jest problem dla mnie, dla naszej organizacji, problem dojrzewania, dorastania dzieci, osób 
niepełnosprawnych. Co się z nimi będzie działo dalej? (…) za chwilę będzie gościem BARKI, bo 
będzie bezdomny, bo nie utrzyma się sam, nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować. I to 
jest problem nie tylko mój, myślę wszystkich organizacji, które zajmują się osobami niepełno-
sprawnymi. Brak prawidłowych, realnych form wsparcia osób dorosłych niepełnosprawnych.”

Odpowiadający zwracają też uwagę na problem biurokracji, która w sposób pośredni 
utrudnia pozyskiwanie pieniędzy z konkursów czy środków unijnych. 

Podsumowując można powiedzieć, iż obawy organizacji pozarządowych dotyczą nastę-
pujących obszarów: finanse, przepisy prawa, biurokracja. 

Rozmówcy podkreślali znaczenie funkcjonowania organizacji pozarządowych. Stają się 
one coraz bardziej specjalistyczne. Ich misja społeczna oraz zaangażowanie są mocnymi 
stronami. Odnośnie aspektów, które powinny być poprawione to: zbyt mała liczba osób 
chętnych do pracy w organizacjach pozarządowych oraz zbyt małe zasoby finansowe, któ-
re utrudniają pracę – cyt.: „Tutaj trzeba cały czas się zastanawiać skąd wziąć pieniądze, skąd 
znaleźć sponsorów. Myślę, że to jest problem wielu organizacji pozarządowych”, „Niestety, aby 
funkcjonować, chociażby samo to biuro, aby funkcjonowało, aby mogli tu przyjść, aby się spo-
tkać, sam lokal trzeba opłacić, bo mają tutaj swój klub to jest ciągła walka o pieniądz”. Pojawiła 
się również opinia, że „Opolszczyzna w porównaniu do innych województw niestety ma jeszcze 
wiele do zrobienia. Zarówno pod względem ilości organizacji pozarządowych, ponieważ plasu-
jemy się na jednym z ostatnich miejsc pod względem ilości organizacji pozarządowych. Dużo też 
mamy do zrobienia, jeśli chodzi o samą wiedzę na temat postaw prawnych, funkcjonowania or-
ganizacji pozarządowych. Wśród członków i reprezentantów tych organizacji niestety wiele jest 
jeszcze do zrobienia w tym zakresie. Także edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja”. Zwrócono 
również uwagę na zbyt małe promowanie organizacji pozarządowych. To z kolei przekłada 
się na to, że wielu mieszkańców Opolszczyzny nie wie o ich istnieniu. 

Cyt.: „Organizacje pozarządowe mają swój cel, starania, wiele poświęceń i naprawdę sku-
tecznie działają. Myślę, że przyszłość jest dla takich organizacji i w takich organizacjach.”

Cyt.: „Organizacje są troszeczkę lekceważone przez urzędy. Jeżeli piszemy wniosek i piszemy, 
że potrzebujemy na spółkę administracyjną, czyli musimy posprzątać, księgowa dobra też nie 
zaksięguje za darmo, zła też nie. Te koszty są obcinane. Urzędy uważają, że jeżeli my mamy wolę 
robić coś dla niepełnosprawnych, to powinniśmy wiele rzeczy robić za darmo. My i tak robimy 
bardzo dużo społecznie. To, że ja mam zakres obowiązków taki, a nie inny, ja dwa razy więcej 
robię rzeczy, które są poza zakresem moich obowiązków. Dlatego, że pracuję w organizacji 
pozarządowej i chce ten świat na lepsze zmieniać. Jest mi tu dobrze, mam poczucie zmiany 
świata. A urzędnicy nas troszeczkę tak traktują „chcecie, to musicie”. Urząd musi mieć księgową, 
my niekoniecznie. Przy czym na przykład przy kontrolowaniu nas, to bardzo właśnie te kwestie 
papierkowe. My musimy mieć tutaj dużą jakość.”
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Podsumowanie
•	 Organizacje pozarządowe (NGO) stanowią niezbędny element w kształtowaniu społeczeń-

stwa obywatelskiego. Pełnią także ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym. 
•	 Organizacje pozarządowe, działające na obszarze województwa opolskiego, poza działal-

nością związaną z pomocą społeczna działają w obszarze edukacji, wychowania, sportu, 
rekreacji, turystyki, rozwijania hobby, kultury, sztuki, rozwoju lokalnego, oraz ochrony 
środowiska.  Dziewięć na dziesięć NGO na terenie województwa opolskiego zajmuje się 
pomocą i opieką nad beneficjentami, którymi: są osoby niepełnosprawne, młodzież i dzie-
ci, rodziny, emeryci, osoby wykluczone społecznie. Obszar, na którym działają NGO, to 
najczęściej gmina bądź województwo.

•	 NGO działające na terenie województwa opolskiego najczęściej współpracują z prywatny-
mi przedsiębiorcami oraz z innymi organizacjami. Najrzadziej ta współpraca występuje na 
poziomie: organizacja – publiczna instytucja. 

•	 Ponad jedna trzecia NGO korzysta w swej pracy ze wsparcia wolontariuszy. W znacznej 
mierze są to kobiety. Najczęściej są to osoby młode do 25 roku życia, uczniowie. Ponad 69% 
NGO zatrudnia pracowników, z czego połowa to do 10 osób.

•	 Najczęściej wymienianymi zasobami posiadanymi przez badane NGO to: komputer, lokal, 
Internet, faks, samochód, magazyny, oraz inny sprzęt elektroniczny 

•	 Dotacje ze źródeł publicznych i prywatnych stanowią 60% źródeł finansowania organizacji 
pozarządowych. Darowizny zarówno pieniężne, jak i rzeczowe obejmują 49% deklarowa-
nych źródeł finansowania. 43% NGO korzysta ze składek członkowskich. Odpis 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych stanowi 16% deklarowanych źródeł finansowania NGO. 
Mniej o 1p.p. stanowi sponsoring.

•	 NGO oceniają dobrze współpracę, ogólnie z samorządami, najlepiej w zakresie finansowa-
nia, z czego najbardziej zadowoleni są z tej współpracy z podmiotami prywatnymi. Dobrze 
oceniony został także czynnik ludzki. Najgorzej oceniają współpracę w zakresie przepisów 
prawnych. 

•	 69% NGO ubiegało się o dotacje. Finansowanie z różnych źródeł najczęściej jest na pozio-
mie do 25%, z czego najwięcej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, następnie ze 
środków prywatnych a najmniej ze środków publicznych.

•	 Potrzeby NGO to przede wszystkim, potrzeba zwiększenia liczby źródeł finansowania, 
zwiększenia zasobów materialnych; szkoleń dla pracowników oraz wolontariuszy w zakre-
sie działalności organizacji; szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy; zwiększania liczby 
wolontariuszy.

•	 Źródła, z jakich NGO czerpią informacje to przede wszystkim Internet, oraz urzędy lub in-
stytucje. Najmniej wskazań dotyczyło prasy a także innych organizacji. 
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