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FINANSOWANIE CZYLI – GDZIE SZUKAĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
Pierwsze pytanie, jakie zadajemy sobie, gdy wpadnie nam do głowy pomysł na projekt to: „Za co go zrobimy”?. Zanim napiszę o możliwych
źródłach finansowania działań organizacji, zjadę na boczny tor i zwrócę się ku tematowi mniej oczywistemu - opowiem o wolontariacie, jako
sile napędowej organizacji (odnosząc się do poprzedniego rozdziału, gdzie mówiliśmy o zasobach organizacji). W podrozdziale, który ma mówić o źródłach finansowania (czyli zasobach liczonych w złotówkach), chciałam zwrócić uwagę na to, że praca wolontariuszy w wielu krajach
(Niemcy, Francja, Szwecja) stanowi główny napęd organizacji i w przeliczeniu na finanse jest porównywalna do wysokobudżetowych dotacji.
Pragnę zwrócić uwagę na rzadko wykorzystywany potencjał wolontariuszy, który, oczywiście, nie jest żywą gotówką, a jednak umożliwia realizację projektów. Bez wolontariuszy możemy liczyć jedynie na (opłacaną ze źródeł, o których opowiem) zaangażowanie społeczne członków
stowarzyszenia lub pracę zespołu zatrudnionego do projektu (stałych pracowników organizacji lub kadry rekrutowanej „z zewnątrz”).
Gdy organizacja nie jest gotowa współpracować z wolontariuszami lub wolontariusze nie są w stanie wykonać wszystkich potrzebnych zadań,
jesteśmy zobligowani do poszukiwania finansowego zabezpieczenia realizacji naszych planów. Zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi
funkcjonowania organizacji społecznych mogą one korzystać z rozlicznych form finansowania swojej działalności.
Wśród nich można wyróżnić:
• składki członkowskie ( stowarzyszenia),
• darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),
• dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe
• nawiązki sądowe
• dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
• dochody z działalności gospodarczej
• spadki, zapisy
• inne źródła: kredyty, pożyczki, itp.
• mechanizm 1% (dotyczy tylko organizacji mających status organizacji
• pożytku publicznego),
• dotacje ze środków publicznych i prywatnych, w ramach konkursów
• grantowych ( tematycznych, lokalnych, regionalnych, krajowych
• Europejskich)
• crowdfunding inaczej finasowanie społecznościowe,
• zbiórki publiczne,

Granty/dotacje/dofinasowanie
Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje (granty), przyznawane przez samorządy, administrację publiczną ,źródła prywatne, Unię Europejską głównie fundacje grantodawcze). W trybie konkursowym rozdzielanie są również dotacje miejskie,
gminne czy regionalne. Obowiązek ogłoszenia konkursu na wykonanie jakiegokolwiek zadania publicznego - czyli na przyznanie pieniędzy
przez administrację na realizację określonego celu - wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje
o bieżących konkursach grantowych można odnaleźć na stronie http://fundusze.ngo.pl oraz na stronach ministerstw, powiatów, gmin, czy
województw, gdzie znajdują się zakładki „współpraca z organizacjami„, „organizacje społeczne” lub temu podobne. Warto też zapisywać się do
newsletterów różnych podmiotów grantodawczych, aby z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymywać informacje o planowanych konkursach.
Dotacje przyznawane są zwycięzcom konkursów, czyli tym organizacjom, które przedstawią
propozycję przedsięwzięcia najbliższą oczekiwaniom grantodawcy. Takie, które asesor ocenił
jako mające najwyższe prawdopodobieństwo wykonania najlepiej i najciekawiej zadania
konkursowego. W konkursach Liczy się trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność
przedsięwzięcia, a także jego trwałość, w pierwszej kolejności jednak jego zgodność z
celami programu grantowego. Dlatego tak ważne jest czytanie regulaminów i wymagań określanych praz grantodawców.
Bez względu na to, od kogo organizacje otrzymały pieniądze, muszą je rozliczyć,
wysyłając instytucji dotującej szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Większość dotacji jest również monitorowana w trakcie realizowania projektu
- na ogół poprzez raporty. Nierzadko stosowane są wizyty specjalistów od oceny
i kontroli (ewaluatorów, audytorów).
Niestety z mojego doświadczenia wynika, że życie organizacji od konkursu do
konkursu nie zapewnia stabilności działań i możliwości realizacji długookresowych
programów. Oparcie się tylko na tym źródle finasowania, stało się dla jednych podmiotów trampoliną, dla innych zaś frustrującym końcem organizacji. Zdarza się, że
mimo dobrego przygotowania, przemyślanej diagnozy, dobrego uzasadnienia potrzeby działań, wysokiej jakości i innowacyjności pomysłu i rezultatów obarczonych
niewielkim ryzykiem organizacja nie otrzymuje dofinasowania. To zniechęca. Intencją
tego podrozdziału jest zachęcenie organizacji do rozejrzenia się wokół siebie i poszukania
poparcia dla swoich pomysłów w ludziach - wolontariuszach, w „tłumie” obywateli.

Gdzie szukać grantodawców?
Samorząd i administracja centralna mają do wykonania szereg zadań , nazywanych zadaniami publicznymi
- ponieważ mają służyć społeczeństwu. To działania znane nam z codziennego życia: władze prowadzą szkoły,
szpitale, budują chodniki, wywożą śmieci. Niektóre z tych zadań nie są wykonywane przez urzędy inne przez
jednostki samorządowe ( szkoły, domy kultury) jeszcze inne mogą być zlecane instytucjom, firmom lub organizacjom pozarządowym – w otwartych konkursach. Jest to realizacja konstytucyjnej zasady pomocniczości.
Fundacje korporacyjne charakteryzuje zróżnicowane regulacje dotyczące udzielanego wsparcia są wnioski,
które należy wypełnić, ubiegając się o pomoc. Czasem wymagane są dodatkowe dokumenty (np. poświadczające niepełnosprawność w wypadku osób chorych, czy wypis z KRS w wypadku organizacji pozarządowych). informacja jest w statucie danej fundacji, regulaminie udzielania wsparcia, listą wymaganych dokumentów.
Wsparcie udzielane przez fundacje grantodawcze przybiera różne formy:; finansowania/ dofinansowania
określonych potrzeb/ projektów (np. granty, refundacja kosztów leczenia),
• w formie rzeczowej (np. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy), a także
• w formie określonych usług (np. remont czy usługi doradcze świadczone przez pracowników danych firm
powiązanych z fundacją).
• Wsparcie stypendialne. Przewiduje się udzielanie czterech rodzajów pomocy stypendialnej za osiągnięcia
naukowe, artystyczne, sportowe oraz dla uczniów i studentów niepełnosprawnych
PRZYKŁADY
Kluczowym celem, jaki sobie stawia Fundacja NEUCA jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej z tym
jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej.
Udziela wsparcia na takie cele, jak: poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii; poprawa standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnością wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia; http://www.fundacjaneuca.pl

Fundacja Orange, w ramach Funduszu Darowizn
O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, domy dziecka oraz jednostki samorządu terytorialnego :
działające na rzecz dobra publicznego, wdrażające projekty w następujących obszarach:
• Edukacja (wyrównywanie szans edukacyjnych/ wykorzystanie nowych technologii w edukacji)
• Zdrowie (ochrona zdrowia / pomoc niepełnosprawnym / ułatwianie komunikacji osobom niepełnosprawnym i chorym)
• Kultura i sztuka oraz dziedzictwo narodowe
Dla organizacji, które chcą ubiegać się o wsparcie przygotowano formularz, który pozwoli Fundacji Orange pozyskać szczegółowe informacje
o planowanym projekcie i dokonać oceny przez Komisję Funduszu. http://fundacja.orange.pl
Fundacja PZU
Obszary wsparcia:
• pomoc społeczna –wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu
medycznego albo leków;
• ochrona zdrowia – wsparcie m.in. projektów edukacyjnych dla pracowników placówek medycznych;
Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne: „Z PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”, „PZU z kulturą”.
Więcej informacji: http://www.fundacjapzu.pl
Fundacja Agory
wspiera m.in. organizacje non-profit. Z partnerskimi organizacjami podpisuje wieloletnie umowy i regularnie przekazuje
im środki na;
• leczenie i rehabilitację dzieci,
• programy stypendialne i
• wyrównywania szans.
Obecnie Fundacja Agory nie rozpatruje indywidualnych próśb . Fundacja Agory publikuje również na łamach „Gazety Wyborczej” bezpłatne
ogłoszenia mające na celu zbiórkę publiczną dla podopiecznych fundacji, z którymi współpracuje. Więcej informacji: www.fundacjaagory.pl

Crowdfunding
Crowdfunding umożliwia zebranie pieniędzy na realizację bardzo różnych pomysłów przez różne podmioty. O finansowanie mogą starać się
jednostki, firmy oraz organizacje pozarządowe. Dzięki pieniądzom zebranym poprzez portal internetowy (na przykład https://wspieram.to,czy
www.polakpotrafi.pl, www.wspolnyprojekt.pl oraz otwarty w 2014 r. pierwszy w Polsce Portal Finansowania Społecznościowego dedykowany dla trzeciego sektora - www.fundujesz.pl) można wydać książkę/poradnik, czy sfinansować zakup sprzętu do ćwiczeń dla seniorów, którzy
uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez osiedlowy klub sportowy. Możliwa jest realizacja projektów lokalnych stowarzyszeń
z takich dziedzin jak: sport, edukacja, film, teatr, taniec, technologia, nauka, podróże i wielu innych.
Donatorem może być każdy - jak nazwa wskazuje: cała globalna społeczność. Każdy kogo zainteresuje nasz pomysł i, po przeczytaniu opisu,
uzna, że jest zachwycający i chciałby, by został zrealizowany, może przekazać dowolną kwotę, by go wesprzeć. Dzięki temu wokół naszego
pomysłu tworzy się społeczność osób, którym na nim zależy i które trzymają kciuki za jego powodzenie i mocno nam kibicują i którzy stają się
jego współtwórcami.
Finansowanie społecznościowe to bardzo prosty mechanizm, który może przynieść wspaniałe efekty! Zbieranie na dobre cele przez przelewy
na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie wymaga zgłoszenia i nie podlega regulacji dotyczącej zbiórek publicznych. Tutaj
przepływ środków jest automatycznie rejestrowany, może być odtworzony, nie ma więc potrzeby, by istniały dodatkowe ramy organizacyjne
dla takiego działania.

Przykłady działań crowdfundingowych, wspierających osoby z ZA i autyzmem:
Lekcja akceptacji
https://polakpotrafi.pl/projekt/lekcja-akceptacji
to projekt, którego celem jest kształtowanie świadomości młodzieży na temat (…) spektrum autyzmu. Zbiórka zakończona sukcesem. Przeprowadzono ponad 50 lekcji, które objęły w Poznaniu ponad 1000 uczniów w wieku 13-17 lat. Część z nich została wolontariuszami Fundacji Na
Niebiesko
Nie jestem kosmitą – mam zespół Aspergera
https://polakpotrafi.pl/projekt/nie-jestem-kosmita
Również zakończona sukcesem zbiórka funduszy na ukończenie tworzenia książki „Nie jestem kosmitą – mam zespół Aspergera”, jej korektę
oraz druk – tak aby jak najwięcej nieodpłatnych egzemplarzy mogło trafić do nieodpłatnej dystrybucji.
Duże sprawy w małych głowach
https://pomagam.pl/duzesprawy
Zbiórka środków na wydanie i bezpłatną dystrybucję książki dla najmłodszych czytelników, opowiadającej czym jest niepełnosprawność, jak
dzieci z różnego rodzaju deficytami odczuwają świat, z czego wynikają ich choroby i zaburzenia.

Zbiórki publiczne
Zbiórki publiczne to zbieranie środków w przestrzeni publicznej do przysłowiowej puszki, w gotówce lub darów materialnych. Darczyńcy pozostają anonimowi. Nie wiadomo, kto i ile wpłacił oraz ile kto zebrał. Dlatego, tak jak w innych krajach europejskich, polska ustawa o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych dotyczy tylko tego rodzaju zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu środków. Nowa polska ustawa o Zbiórkach publicznych z lipca 2014 r., która jest efektem prac administracji i organizacji społecznych zajmujących się dobroczynnością, zakłada, że
zbiórka publiczna może być prowadzona na cele, które są wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewiduje ona (art. 4 ust. 1 tej ustawy) długą listę różnych działań, są tam wymienione 33 obszary, na które można przeznaczać środki ze zbiórek
publicznych. By nie było wątpliwości, gdzie można prowadzić zbiórki publiczne, MAC (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialne
za nadzorowanie wszystkich zbiórek publicznych) wskazało przykłady miejsc, które uważa się za publiczne, w szczególności są to ulice, parki,
place, cmentarze oraz inne miejsca ogólnodostępne dla nieokreślonej liczby osób. Określony został także obowiązek organizatora zbiórki, aby
osoby zbierające zbiórki miały identyfikatory.
Zbiórkę publiczną rozpoczynamy zgłoszeniami na ministerialnym portalu zbiórek publicznych www.zbiórki.gov.pl. Procedura rejestracji zbiórki może funkcjonować drogą elektroniczną lub papierową i to zgłaszający wybiorą jedną z tych dwóch metod. Do tej pory zgłoszenia zbiórek
i sprawozdania ze zbiórek przechowywane były w aktach urzędu. Aktualnie zgłoszenia i sprawozdania są dostępne online dla wszystkich, a
wszystkie zbiórki publiczne, małe, duże, ogólnopolskie i lokalne, są zgłaszane na jednym portalu. Średnio w roku jest to ok. 3,5 tys. zbiórek, które do tej pory otrzymywały zezwolenia. Informacja na temat przyszłych i bieżących zbiórek będzie prezentowana w sposób przejrzysty, czytelny i dostępny dla wszystkich. Za prowadzenie portalu odpowiada minister właściwy do spraw administracji publicznej. Wszyscy organizujący
zbiórki publiczne rozliczają się publicznie, a od tego, jak dobrze potrafią to zrobić, zależy też to, czy będą wiarygodni i czy ich wystąpienia o
kolejne zbiórki będą zyskiwały sympatię i akceptację potencjalnych darczyńców.
Uwaga!
Podmiotami, które mogą korzystać z rozwiązań ustawy o zbiórkach publicznych,
są organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, a także komitety społeczne.
Loteria fantowa
Kto może zorganizować loterię fantową?
Prawo do zorganizowania loterii mają różne podmioty:
• osoby fizyczne (czyli w zasadzie każdy, więc także grupy nieformalne),
• osoby prawne (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (czyli np. stowarzyszenia zwykłe).

Zorganizowanie loterii charytatywnej wymaga zezwolenia wydanego przez izbę celną (jeśli pula nagród wynosi w 2015 r. co najmniej
3941,49 zł) lub zgłoszenia jej do urzędu celnego (jeśli pula nagród jest niższa niż 3941,49 zł). Izby celne mają też prawo kontroli czy loterie
są organizowane zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.
MAŁE LOTERIE FANTOWE - o puli nagród mniejszej niż 3941,49 zł . PLAN zorganizowania musimy zgłosić do naczelnika urzędu celnego nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Zgłoszenie jest zwolnione z opłaty.
DUŻA LOTERIA FANTOWA - fantowa pula nagród jest większa niż 3941,49 zł
• Tutaj zysk z loterii jest także opodatkowany podatkiem od gier w wysokości 10% sumy wpływów ze sprzedaży losów. Przy mniejszej puli nagród, czyli tzw. małych loteriach fantowych organizator loterii nie płaci tego podatku.
• Dla organizacji mających status OPP przewidziano wyższe limity nagród w loterii – OPP może zorganizować loterię tylko na podstawie zgłoszenia, nawet jeżeli wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, nie może przekroczyć 15-krotności tej kwoty (czyli w 2015 r. jest to
ponad 59 tys. zł). Dodatkowo, łączna wartość puli wygranych, nie może jednak przekroczyć w ciągu całego roku 30-krotności kwoty bazowej
(czyli w 2015 r. jest to ponad 118 tys. zł).
ORGANIZACJE I GRUPY NIEFORMALNE REALIZUJĄ PROJEKTY
Projekty – przygotowanie i realizacja
Myśląc o realizacji swoich pomysłów każda z organizacji i grup nieformalnych ubiera je w ramy projektu. Przygotowując się do pracy
nad opisem projektu w pierwszej kolejności musimy:
• określić cele i rezultaty projektu i poprzeć je diagnozą problemów (Po co to robimy? Na jaki problem odpowiedzią jest projekt?
co będzie trwałym efektem projektu? Jaką zmianę wprowadzimy?),
• określić adresatów/odbiorców/uczestników/beneficjentów (Dla kogo to robimy?),
• wybrać wykonawców/realizatorów oraz partnerów ( Kto to zrobi? Z kim to zrobimy?),
• wybrać sposoby/metody (Jak to robimy? Poprzez jakie działania?),
• wyznaczyć harmonogram, czyli czas realizacji poszczególnych etapów projektu,
• znaleźć finansowanie działań projektowych,
• ustalić sposoby monitorowania i ewaluacji (czyli autokontroli i oceny tego, co zrobiliśmy).

Struktura projektu i jego elementy- czyli jak napisać dobry wniosek
Czasem na spacerze, czasem podczas zmywania, mi najczęściej zdarza się to we śnie, wpadamy na świetny pomysł. Nawet nie na świetny pomysł a na ŚWIETNY POMYSŁ! Z gatunku tych, które, jak już się ujawnią, nie dają spokoju i domagają realizacji. Taka sytuacja może zdarzyć się
każdemu - tak zwanemu zwykłemu obywatelowi, szefowi firmy, czy pracownikowi organizacji pozarządowej. I każdy, kto nie przekona pomysłu
do wycofania się, zabiera się za planowanie, by przekuć pomysł w projekt - czyli, jak zostało to napisane we wstępie do niniejszego rozdziału,
plan zadań i działań, których realizacja ma przynieść korzyści odbiorcom tychże działań. Projekt to nic innego jak opisanie pomysłu. Pomysły
zaś pojawiają się wtedy, gdy zastanawiamy się nad możliwymi rozwiązaniami jakiegoś problemu lub usprawnieniem rozwiązań już istniejących. Wszystkie projekty zaczynają się od dostrzeżenia/zdiagnozowania problemu/potrzeby.
UWAGA

?

Jeśli nie ma problemu, nie ma projektu.
Projekty mają sekwencyjny charakter, składają się z kilku, następujących po sobie (zawsze w tej samej kolejności), stałych elementów:
PROBLEM > CEL>DZIAŁANIA> EFEKTY>EWALUACJA

Problem
By projekt przyniósł korzyści jego odbiorcom, powinien być odpowiedzią na ich potrzeby. By je poznać należy przeprowadzić diagnozę
potrzeb, czyli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące problemu, który chcemy rozwiązać - powinniśmy zapytać potencjalnych odbiorców
naszego projektu o ich postrzeganie problemu, którego projekt ma dotyczyć. Znając ich postrzeganie sytuacji, dodajemy wiedzę, którą mamy
na dany temat (np. raporty z badań, statystyki) i odpowiadamy sobie na pytania dotyczące problemu:
• Kogo dotyczy?
• Co go powoduje?
• Jaka jest jego uciążliwość?
• Jakie wywołuje skutki?
• Skąd o nim wiemy?
• Jakie mamy dowody?
Gdy dokładnie opiszemy problem, będziemy gotowi, by sformułować cele projektu.

					Cele
					
Kto zna cel, może podjąć decyzję.
					Kto podejmie decyzję, odnajdzie spokój.
					
Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie.
					
Kto czuje się bezpiecznie, może pomyśleć.
					Kto myśli, może ulepszać.
					(Konfucjusz)
Definiowanie celów polega na przekształceniu negatywnej rzeczywistości
(problemy) w pozytywną po zakończeniu
projektu (problem = negatywny obraz rzeczywistości;
cel = pozytywny obraz rzeczywistości).Cel to zwierciadlane odbicie problemu, np.:
problem: organizacja nie ma konkretnej oferty dla wolontariuszy,
cel: organizacja ma konkretną ofertę dla wolontariuszy.
Działania i harmonogram
Działania mówią o sposobie osiągania celu. Muszą być logicznie powiązane z problemem i celami, a ich realizacja ma przynieść rezultaty, które
będą istotne dla osiągnięcia celu. W projekcie nie należy przewidywać działań, które nie będą przyczyniać się do realizacji celów.
Planując działania należy zastanowić się:
• Co konkretnie zostanie zrealizowane w ramach projektu?
• Czy uczestnicy będą mieli szansę wywierania wpływu na kształt oferty?
• Czy harmonogram realizacji działań jest logiczny, uwzględnia wszelkie wymagania formalne, bierze pod uwagę obiektywne uwarunkowania czasowe typu wakacje, święta?
• Czy oferowane wsparcie ma szansę coś zmienić w sytuacji uczestników?
Wszystkie przewidziane w projekcie działania powinny znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramie. Każde z planowanych działań powinno odbyć się
w dokładnie określonym momencie realizacji projektu. Stworzenie harmonogramu, czyli uporządkowanie działań w czasie, pozwala „spojrzeć” na projekt jako całość i określić, ile czasu będzie potrzebne, by przejść drogę od momentu planowania do momentu ewaluacji projektu.

Zasoby i budżet
By zrealizować jakiekolwiek przedsięwzięcie potrzebne są do tego zasoby. Pisząc zasoby
mam na myśli nie tylko pieniądze (zwane często w świecie projektów, wniosków i grantów - środkami finansowymi), ale także zasoby typu pozafinansowego, czyli:
• ludzi - osoby, które będą odpowiedzialne za realizację projektu , ekspertów w dziedzinach, których projekt dotyczy, (np. koordynatorów, pracowników administracyjnych,
księgowych), oraz wolontariuszy,
• rzeczy - miejsce dogodne do realizacji projektu (umeblowane biuro), sprzęt
(komputery, telefony, drukarki itp.),materiały biurowe.
Oczywiście środki finansowe też są ogromnie ważne i o tym, skąd je pozyskać traktuje
podrozdział Finansowanie, czyli - gdzie szukać środków finansowych na realizację projektów. Jednak, by wiedzieć, ile potrzebujemy pozyskać, powinniśmy zawsze sporządzić
budżet planowanego projektu. Budżet ten warto sobie podzielić na kilka części:
1) fazę przygotowawczą - np. rekrutację zespołu i wolontariuszy, szkolenie wolontariuszy (zawsze należy pamiętać, że - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - należy pokryć wszystkie koszty wolontariuszy takie jak: dojazd,
nocleg, wyżywienie), koszty opracowania materiałów szkoleniowych (jeśli w naszym
projekcie planujemy prowadzić szkolenia na jakiś temat), koszty wynajęcia sali, w której odbędzie się szkolenie itp.,
2) f azę realizacji - np. wynagrodzenie trenerów, którzy prowadzą szkolenie, koszty zaprojektowania, wydruku oraz dystrybucji i publikacji materiałów promocyjnych o projekcie itp., koszty monitoringu jakości realizacji projektu,
3) f azę ewaluacji - np. opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych, przygotowanie raportu podsumowującego projekt, koszt spotkania ewaluacyjnego dla wolontariuszy
itp.

W budżecie należy umieścić każde działanie,
jakie planujemy podjąć i zastanowić się, ile
będzie kosztowała jego realizacja oraz z jakich środków zamierzamy ją sfinansować
- z dotacji, o którą się ubiegamy, ze środków
własnych organizacji, dzięki pracy wolontariuszy?

Rezultaty
Rezultaty są efektem działań projektowych, które służyły temu, by doprowadzić do realizacji celu,
którego realizacja miała przyczynić się do rozwiązania problemu, będącego punktem wyjścia do
opracowania projektu. Rezultaty osiągane są bezpośrednio w wyniku działań, w trakcie realizacji
projektu.
Dzielimy je na:
twarde (policzalne) – np. liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach, liczba wydanych publikacji,
liczba zrealizowanych godzin zajęć z np. gimnastyki dla seniorów,
miękkie (niepoliczalne) – np. zmiana postawy, zmiana motywacji zewnętrznej na wewnętrzną.
Ocena/ewaluacja
Każdy projekt należy zakończyć ewaluacją, czyli analizą i podsumowaniem tego, co zrealizowano
z powodzeniem, co wymagałoby poprawy, a co zupełnie nie wyszło lub, z jakichś powodów, świadomie z tego czegoś zrezygnowano. Jest to ogromnie ważny element, którego wiele organizacji nie
darzy należytą estymą. Często zdarza się, że, na fali sukcesu projektu, „zapominamy” o ewaluacji.
Nie jest to słuszne działanie, gdyż dzięki ewaluacji możemy poznać różne spojrzenia na realizację
projektu, dowiedzieć się, jak projekt był postrzegany przez jego odbiorców (beneficjentów), zespół
projektowy, wolontariuszy.
Dzięki rozmowom, ankietom, wywiadom możemy pozyskać informacje o mocnych i słabszych stronach projektu, zespołu projektowego, wolontariuszy, a także nas samych. Dzięki tym informacjom
będziemy mogli lepiej przygotować się do kolejnego, planowane przedsięwzięcia.

Ludzie niezbędni do realizacji projektu – kilka słów o wolontariacie.
W swojej pracy często słyszę od organizacji pozarządowych, że ich największym kłopotem jest brak środków na realizację działań. Problem
braku zaplecza finansowego dotyka wiele organizacji i jest to problem, który rzeczywiście ogranicza, ale rzadko zupełnie uniemożliwia podejmowanie działań na rzecz grup i osób, do których organizacje chcą kierować swoje projekty. Wiele organizacji nie dostrzega zasobów, jakie ma.
Mam na myśli tak zwane zasoby rzeczowe i ludzkie.
Większość organizacji ma wyposażone w sprzęty biuro (komputery, telefony, drukarki) - to duży zasób. Wiele z organizacji może bezpłatnie
wynająć salę na szkolenie np. od Gminy, od lokalnej biblioteki (wiele bibliotek współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi), od Ochotniczej Straży Pożarnej - to kolejny duży zasób. Każda organizacja ma swoich członków, czy fundatorów, zarząd, wiele ma
stałych pracowników - to następny duży zasób, zasób ludzki. Wiedza i umiejętności, a także doświadczenie osób związanych z organizacją to
ogromny potencjał. Kolejnym ludzkim zasobem są wolontariusze.
W Polsce ich potencjał nadal nie jest wystarczająco doceniany. Wolontariuszami mogą być
osoby różnej płci, w różnym wieku, o różnej sprawności i różnych kompetencjach
– od księgowej czy księgowego, którzy pomogą przy rozliczaniu przychodów
i wydatków organizacji, informatyka czy informatyczki, którzy „zrobią” organizacji
stronę internetową, po osoby, które chętnie przygotują przekąski na organizowane
szkolenie. Wolontariat jest także narzędziem edukacyjnym - pozwala
wolontariuszowi nabywać kompetencje i zdobywać doświadczenie, ale też
organizacja może wiele się od wolontariusza nauczyć.
Prowadzony z zachowaniem zasad równego dostępu wszystkich grup
społecznych (również dotąd pomijanych), wolontariat może pomóc
osobom wykluczanym (np. seniorom, bezrobotnym, czy osobom
z niepełnosprawnością) w odnajdywaniu się w społeczności.
Pracę wolontariuszy warto przeliczyć na pieniądze, by zobaczyć,
jak wiele organizacja zyskuje dzięki współpracy z tymi,
którzy chcą przekazać swoją wiedzę, umiejętności
i czas naszej organizacji.

Warto pomyśleć o wolontariuszach pracujących dla organizacji , dlatego podaję DLA KOORDYNATORA WOLONTARIATU
10 praktycznych ZASAD UDANEJ PRACY Z WOLONTARIUSZAMI
1. Po pierwsze zaplanuj = przygotuj program współpracy z wolontariuszami.
2. Po drugie koordynuj przedsięwzięcie od A do Z, czyli:
• dobierz wolontariuszy do pełnionych zadań (rekrutacja)
• organizuj i nadzoruj wykonywanie zadań
• dbaj o rozwój, planuj szkolenia
• przygotuj systemu nagradzania / motywowania
• niezwłocznie rozwiązuj konflikty
3. Wprowadź wolontariusza w świat obowiązujących w organizacji norm i zwyczajów.
4. Przygotuj dokumenty formalizujące współpracę:
• określ w porozumieniu zakres zadań wolontariusza
• sprecyzuj zakres i formy pracy,
• ustal ramy czasowe, w których jego praca jest potrzebna i możliwa
5. Przygotuj wolontariusza do pracy.
6. Przeszkol wolontariusza.
7. Wspieraj nieustannie.
• koordynator powinien być oparciem dla wolontariuszy – szczególnie w razie niepowodzenia w pracy
8. Bądź kontaktem pomiędzy wolontariuszem a innymi osobami w organizacji.
• przeciwdziałanie wszelkim przejawom lekceważenia
9. Opracuj i konsekwentnie wprowadzaj system nagradzania wolontariuszy.
10. Zabezpiecz środki finansowe na działania z wolontariuszami.

Realizacja projektu
Realizacja projektu to wdrażanie kolejnych działań zgodnie z harmonogramem i ich monitorowanie zakończone analizą rezultatów (ewaluacją). Przy realizacji projektów wiele organizacji zapomina o podzieleniu się informacją o swoim sukcesie, czego efektem są setki świetnie zrealizowanych przedsięwzięć, o których nikt nie słyszał. Należy mieć na uwadze kwestie informacyjno-promocyjne, czyli upowszechnianie informacji o tym, co jest robione i co zostało osiągnięte, jako trwały rezultat projektu.
Po otrzymaniu informacji o dofinasowaniu projektu organizacje zabierają się do realizacji działań zawartych w harmonogramie. Najważniejszym zadaniem pracy koordynatora projektu jest monitorowanie realizacji harmonogramu działań projektowych. Zaplanowanie monitoringu,
metod zbierania danych i wskaźników oraz późniejszej ewaluacji to kwestie, którym trzeba poświęcić czas i należną uwagę. Dbanie o punktualne realizowanie kolejnych kroków projektu to podstawa pomyślnego wdrażania.
Czym jest monitoring?
Monitorowanie to sposób sprawdzania jakości tego, co się dzieje w projekcie. Ewaluacja to analiza projektu i rezultatów pozwalająca na określenie, w jakim stopniu zrealizowaliśmy przyjęty cel. Poprzez analizę naszych sukcesów i porażek możemy ustalić:
• czy osiągnęliśmy zamierzony cel,
• czy działania były realizowane zgodnie z naszym planem,
• czy partnerzy się sprawdzili,
• czy dobór metod był właściwy.
Monitoring prowadzony jest po to, by projekt przebiegał zgodnie z wyjściowym planem. Bada się progres w relacji do planu. Monitoring ma
charakter ciągły oraz kluczowe znaczenie dla doskonalenia projektu w trakcie jego realizacji. Pomyślność ewaluacji zależy od pomyślnego przebiegu monitoringu.
Aby skutecznie monitorować projekt, należy szukać odpowiedzi między innymi
na następujące pytania:
• czy podejmowane działania prowadzą do zaplanowanego rezultatu,
• czy założenia jakiegoś działania wymagają przeformułowania,
• czy rezultaty prowadzą do osiągnięcia celów,
• czy środki „uruchamiane” są zgodnie z harmonogramem,
• czy beneficjenci zachowują się zgodnie z oczekiwaniem?

Argumenty za prowadzeniem działań monitorujących:
• mamy stałą kontrolę nad tym, co zrobiliśmy, a co jeszcze przed nami,
• nie gubimy się w harmonogramie,
• „przyglądanie się projektowi z boku” pozwala na ocenę przydatności działań w projekcie, a co za tym idzie może służyć polepszaniu działań,
wychwyceniu czego nie zrobiliśmy, czego nie mamy,
• szybko możemy wychwycić „kłopoty” i zapobiec kryzysowi,
• zapewnia podział zadań, nie tylko „ja”, ale też inni są zaangażowani w realizację i ocenę działań,
• systematyzuje nasze działania nadzoru,
• ,raporty z monitoringu możemy prezentować innym - służą promocji programu, możemy mieć dane dla mediów,
• uczymy się działać profesjonalnie - metodologicznie, zgodnie z cyklem życia projektu,
• nie boimy się kontroli zewnętrznych, bo możemy w każdej przedstawić niezbędne dokumenty do weryfikacji.
PARTNERZY I LIDERZY
Realizacja pierwszego projektu jest dość dużym wyzwaniem. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przystąpieniu do partnerstwa i zrealizowanie pierwszego projektu jako partner w projekcie, gdzie liderem jest inna doświadczona organizacja lub jednostka samorządu terytorialnego. Informacje o poszukiwaniu partnerów znajdują się na stronach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich urzędów oraz na stronach
stowarzyszeń i fundacji jak i na wspomnianym już portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl
Partnerstwo w projekcie polega na podziale realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w harmonogramie projektu. Podział ten wynika
zarówno ze sposobu realizacji zadania oraz prawnego zakresu działalności obu (lub wielu) podmiotów.
Lider projektu zarządza realizacją projektu w całości. Dokonuje monitoringu realizacji poszczególnych etapów i pilnuje, aby wszystkie wpisane
w harmonogram zadania zostały wykonane w zaplanowanym czasie, w zakresie opisanym we wniosku oraz przy wykorzystaniu planowanych
w budżecie środków finansowych. Na koniec przeprowadza ewaluacje projektu. Tylko lider ma możliwość dokonywania zmian (jej warunki są
zawsze opisane w umowie z grantodawcą/zleceniodawcą) i aneksowania umowy w odniesieniu do konkretnych zadań czy przeniesienia kosztów między kategoriami wydatków, czego nie może robić partner.

Partner/organizacja współpracująca podpisuje z liderem umowę, która zobowiązuje go do wykonania konkretnych zadań, będących częścią
projektu. Dodatkowo ma on również takie same obowiązki dotyczące promocji projektu w tym konkretnych zadań, jak lider.
Przykłady projektów realizowanych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, znajdują się na naszej stronie w zakładce projekty:
http://niegrzecznedzieci.org.pl/projekty/ . Swoje projekty w ten sposób promuje większość organizacji pozarządowych. Z jednej strony pokazują swój dorobek a z drugiej przejrzystość finansową (na co składa się budżet projektu wraz ze sprawozdaniem finansowym z danego roku
w informacji głównej). Opisywanie projektów to również chęć dzielenie się i rozpowszechniania wśród innych swoich pomysłów na realizację
konkretnych zadań, opisywanych w konkursach.
Działania związane z dorosłymi osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych maja trochę inny charakter, gdyż w większości przypadków
są to osoby, które wyszły już z systemu edukacji i nie znalazły swojego miejsca pracy na rynku. Nie mają one też możliwości pracy w warunkach
chronionych lub nie są zainteresowane taką formą pracy. Poziom funkcjonowania tych osób jest wysoki a iloraz inteligencji w normie lub powyżej i z niewielkim wsparciem organizacyjnym mogłyby one bez problemu wykonywać prace specjalistów. Niestety, brak systemowych rozwiązań dotyczących wdrażania do pracy na otwartym rynku pracy osób z zespołem Aspergera (ZA) i autyzmem wysokofunkcjonujacym (HFA),
powoduje iż większość z nich pozostaje w domach.
Niektóre organizację zrealizowały projekty dotyczące aktywizacji zawodowej lub praktyk/staży dla osób z ZA/HFA. Przykładem tego jest projekt
„Zatrudnij Asa” realizowany przez Fundację Synapsis, gdzie wypracowany został „Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem” https://www.youtube.com/watch?v=_kHjXwPL5eA ,
http://www.zatrudnij-asa.pl/model-i-poradniki.html
NIEZALEŻNOŚC FINANSOWA CZYLI KIKA SŁÓW O EKONOMII SPOŁECZNEJ
Niektóre stowarzyszenia rodziców, terapeutów, nauczycieli i opiekunów postanowiły same zadbać o przyszłość swoich dorosłych dzieci. Pamiętając, ze nie tylko praca czyni człowieka samodzielnym, ale również umiejętność samodzielnego funkcjonowania przez dłuższy czas poza
domem. Dlatego organizacje te zdecydowały się na zorganizowanie mieszkań treningowych (a w zasadzie wspomaganych), które pozwolą dorosłym osobom z różnymi formami autyzmu nabyć umiejętność samodzielnego mieszkania poza domem, zarządzania budżetem, umiejętności
współpracowania z innymi osobami, które również mieszkają w mieszkaniu oraz nawiązywania nowych znajomości w środowisku sąsiedzkim
już bez udziału rodziców http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,21052810,treningowe-mieszkania-dla-autykow-gotowe-pierwsi-lokatorzy.html
Czasami stowarzyszenie organizuje dodatkowo miejsca pracy dla dorosłych osób z autyzmem. I tak w przypadku Stowarzyszenia „Dalej razem”
miejsca te znajdują się w firmie Dalej Razem Sp. z o. o. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, stworzone z myślą o osobach z autyzmem. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” jest właścicielem tej spółki a jej powstanie wsparły fundusze Fundacji Vellux z Danii
https://wydrukujemy.to/o-nas

Ekonomia społeczna i zakładanie spółdzielni socjalnych i innych PES ( podmiotów ekonomii społecznej) czyli szansa dla dorosłych z niepełnosprawnością
Stowarzyszenia i fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą. Zyski z tej działalności muszą być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej organizacji. Stowarzyszenia i fundacje tworzą sektor ekonomii społecznej wtedy, gdy w jakiś sposób działają w sferze
gospodarczej. Ze względu na status prawny stowarzyszeń i fundacji ich nadwyżki bilansowe są przeznaczane na działalność statutową. Zatem wszelka działalność gospodarcza organizacji pozarządowych nie jest nastawiona na zysk, co jest warunkiem działania
w sferze ekonomii społecznej.
Pod tym szyldem ekonomii społecznej kryją się różne instytucje, które łączy to, że po pierwsze – prowadzą jakąś działalność gospodarczą, po
drugie – wypracowany zysk (zamiast gromadzić czy dzielić go między akcjonariuszy) inwestują w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby
swoich członków lub społeczności, w których działają. Są zatem instytucjami not-for-profit.
Dla sektora ekonomii społecznej szczególnie charakterystyczne jest kilka rodzajów działań, prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
Można tu wymienić:
• prowadzenie działalności gospodarczej, a więc działanie na otwartym rynku;
• realizowanie zadań publicznych przez organizacje, które są wówczas dostarczycielami dóbr i usług (np. prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych, świadczenie usług opiekuńczych);
• działania związane z rynkiem pracy.
FORMY PRAWNE Podmiotów Ekonomii Społecznej ( PES) to:
• fundacja
• stowarzyszenie
• spółka non profit to spółka z o.o. to podmiot który ma inne cele, niż osiąganie zysku, tj. cele społeczne. W języku potocznym taka forma nazywana jest spółką non-profit. Zyski z działalności gospodarczej takiej spółki zwykle nie mogą podlegać podziałowi między udziałowców.
• spółdzielnia socjalna - to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków
• spółdzielnia pracy-jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Fundusz udziałowy to łączna kwota wpłaconych przez
członków spółdzielni udziałów. Spółdzielnia pracy ma osobowość prawną. Cechami charakterystycznymi spółdzielni jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków oraz obowiązek nawiązania stosunku pracy

• Spółdzielnia osób prawnych to forma spółdzielni zrzeszająca osoby prawne np. organizacje pozarządowe lub inne spółdzielnie. Spółdzielnia
osób prawnych ma osobowość prawną. Do jej założenia wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech osób prawnych.
• Centrum Integracji Społecznej (CIS)- to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym mówi wprost, że taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej
• Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi,
w szczególności osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka
wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.
Z jednej strony organizacje są w wielu przypadkach pracodawcą. Są to zwykle – co znów jest bardzo charakterystyczne dla ekonomii społecznej – bardzo elastyczne formy pracy, dostosowane do specyficznych potrzeb lokalnych lub potrzeb marginalizowanych grup. Organizacje tworzą również tzw. przejściowe rynki pracy (ang. intermediate labour market), przygotowując pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym wejścia czy powrót na otwarty rynek pracy. Organizują subsydiowane miejsca pracy, szkolenia i doradztwo.
W dziedzinie ekonomii społecznej działają również organizacje infrastrukturalne (czyli tzw. wspierające), same niegenerujące zysku, ale starające się uruchomić potencjał gospodarczy lokalnej społeczności. Tego typu organizacje prowadzą inkubatory przedsiębiorczości, udzielają dotacji lub mikropożyczek na uruchomienie własnej działalności, oferują pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych, itp. szukaj więc lokalnego
OWES Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Więcej na ten temat czytaj w portalu www.ekonomiaspoleczna.pl
Niektóre organizacje zdecydowały się na stworzenie miejsc pracy i prowadzenie przedsiębiorstwa bez wsparcia funduszy projektowych. Nie
jest to łatwe, ale ma swoja logikę, gdyż przedsiębiorstwo jest wolne od osiągania zamierzonych celów w czasie i zakresie wynikającym z dofinansowania i innych kwalifikatorów realizacji zadania, które składają się na wskaźniki projektu. Wskaźniki te są wyznacznikiem realizacji projektu a ich nieosiągnięcie skutkuje zwrotem dotacji.
Przykładem takiego działania jest otwarcie przez Fundację Ergo Sum Klubokawiarni „Życie jest fajne”, gdzie zatrudnienie znalazły osoby z zespołem Aspergera i autyzmem oraz ich opiekunowie i trenerzy. www.warsawfoodie.pl/2016/05/klubokawiarnia-zycie-jest-fajne/
Na uruchomienie lokalu organizacja otrzymała specjalny kredyt dla organizacji społecznych z Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE) oraz z crowdfundingu, o czym już pisałyśmy. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z własnym biznes planem. Pierwsze wynagrodzenia zostały opłacone z kredytu, pozostałe pracownicy musza wypracować sami. Oprócz tego, ze jest to miejsce pracy, Klubokawiarnia stanowi miejsce, gdzie każdy może rozwijać swoje pasje, poznawać nowe osoby a kliencie mają możliwość zapoznania niezwykłej obsługi tego
rzeczywiście fajnego miejsca. Tak zorganizowane miejsce pracy i spotkań, to również doskonała kampania społeczna, która dociera bezpośrednio do odbiorców. A jeśli odbiorcy nie zawsze zdołają wpaść na kawę do „Życie jest fajne” to mogą zajrzeć na YouTube
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