
Temat/tytuł Stabilność merytoryczna, prawna i finansowa organizacji sportowej.

Uczestnicy Przedstawiciele organizacji sportowych z terenu województwa pomorskiego, 
którzy zarządzają organizacjami.

Czas 5 godzin zegarowych (należy doliczyć przerwy)

Prowadząca Monika  Chabior  – socjolog,  zajmuje  się  wspieraniem  organizacji
pozarządowych, w tym sportowych od kilkunastu lat. W czasie przygotowań
Polski  do  UEFA  EURO  2012  pełniła  funkcję  koordynatorki  polskiego
programu odpowiedzialności społecznej mistrzostw, następnie w latach 2013 –
2015  była  prezeską  Fundacji  Rozwoju  Kultury  Fizycznej,  gdzie  wraz  z
zespołem stworzyła i realizowała ogólnopolski program Nasz Orlik. Obecnie
przygotowuje wdrożenie programu „Solidarność Codziennie” w Europejskim
Centrum Solidarności i zarządza wdrożeniem w Gdańsku międzynarodowego
programu  URBACT  Change!.  Jest  członkinią  Rady  Wojewódzkiej
Pomorskiego LZS. 

Cele 
dydaktyczne

Celem spotkania jest umożliwienie uczestnikom pogłębienia refleksji nad 
sytuacją wybranej/modelowej organizacji sportowej i przygotowanie planu 
działania. Sugeruje się przygotowanie przykładowego planu strategicznego, ale
narzędzia zastosowane w czasie zajęć mogą być z powodzeniem stosowane do 
przygotowania planu projektu.  

1. Uczestnicy znają zróżnicowane ramy prawne dotyczące pozyskiwanie 
środków przez organizacje pozarządowe.

2. Uczestnicy rozumieją łańcuch przyczyna-efekt-problem i potrafią 
zastosować metodę „drzewa problemowego” w swojej organizacji.

3. Uczestnicy potrafią dokonać analizy zasobów i interesariuszy.
4. Uczestnicy potrafią formułować cele oraz określać wskaźniki i 

produkty.
5. Uczestnicy potrafią skonstruować mapę drogową.  

Moduł 1 – 
wykład z 
dyskusją

60 minut

Zakres – jakie ramy prawne umożliwiają pozyskiwanie środków z 
następujących źródeł:

• zadania zlecone przez instytucje publiczne
• składki
• zbiórki publiczne
• 1%
• działalność odpłatna
• działalność gospodarcza
• sponsoring
• dotacje i granty prywatne
• barter

Główne zagadnienia:
• stowarzyszenie
• fundacja
• organizacja pożytku publicznego
• spółka
• ustawa o fundacjach
• ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie
• zasada subsydiarności/pomocniczości
• odporność organizacji (eng. resilience)

Moduł 2 – 
warsztat: analiza

Główne zagadnienia: 
• efekt – przyczyna – problem 



sytuacji 
organizacji z 
użyciem drzewa 
problemu.

60 minut

• drzewo problemu
• zasoby

Celem ćwiczenia jest zgłębienie sytuacji organizacji sportowej (wybranej przez
uczestników) oraz zapoznanie się z metodą analizy jaką jest drzewo 
problemów.

Moduł 3
dyskusja: 
uzgodnienie 
celu, 
wskaźników i 
produktów

45 min

Główne zagadnienia:
• cel SMART
• wskaźnik
• produkt

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami i sensem formułowania celów,
wskaźników i produktów w metodyce projektowej. 

Moduł 4
warsztat: analiza
otoczenia

45 min

Główne zagadnienia:
• interesariusze
• mapa interesariuszy

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą analizowania otoczenia 
organizacji oraz dokonanie przykładowej analizy wybranej organizacji.

Moduł 5
warsztat: plan 
działania

90 minut 

Główne zagadnienia:
• działanie
• mapa drogowa

Celem ćwiczenia jest opracowanie przykładowej mapy drogowej organizacji.  


