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Wprowadzenie

The Partnering Initiative (TPI) – jeden z programów o globalnym zasięgu realizowanych przez
International Business Leaders Forum (IBLF) – zajmuje się propagowaniem zasad i dobrych 
praktyk w zakresie międzysektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonego. 
Przygotowujemy praktyczne poradniki i zestawy narzędzi pomocnych w budowaniu partnerstwa 
międzysektorowego, przeznaczone dla animatorów partnerstwa działających w różnych sektorach 
oraz w różnych środowiskach i kulturach. Wśród naszych najważniejszych publikacji wymienić 
należy serię poradników, prezentujących w systematyczny i – mamy nadzieję – przystępny sposób 
zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania partnerstwa międzysektorowego. „Od czynu  
do słowa: komunikacja w partnerstwie. Poradnik dla animatorów partnerstwa” jest czwartym 
poradnikiem w tej serii. 

Praca nad niniejszym poradnikiem trwała ponad rok. W tym czasie zdarzały się momenty, kiedy 
nasz entuzjazm słabł. W takich chwilach nieocenionym źródłem wsparcia i motywacji do dalszej 
pracy okazywali się nasi współpracownicy. Serdecznie im wszystkim za to dziękujemy! Trzy osoby 
zasługują na specjalne podziękowanie za zaangażowanie w pozyskanie finansowania projektu:
poradnik nie powstałby bez pomocy Marii Bobenrieth z firmy Nike, Michelle Commandeur
z Banku ANZ i Rafała Serafina z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
 
Rozdziały od 1 do 7 poradnika „Od czynu do słowa” poświęciłyśmy szczegółowej analizie procesu 
komunikowania się w ramach partnerstwa międzysektorowego. Każdy rozdział, oprócz tekstu 
podstawowego, zawiera tabele, przykłady i „Podpowiedzi eksperta”. Na początku rozdziału  
7 (strony 60 – 61) umieściłyśmy schemat przedstawiający aspekty komunikacyjne odnośnie Cyklu 
Rozwoju Partnerstwa. Natomiast rozdział 8 zawiera dziewięć praktycznych narzędzi, które można 
wykorzystać w podanej postaci lub zmodyfikować zależnie od potrzeb i uwarunkowań.

Niniejszy poradnik dotyczy umiejętności komunikowania się. Do jego powstania starałyśmy się 
zaangażować wielu współpracowników, aby w ten sposób pokazać konieczność współpracy – 
kluczowego elementu partnerstwa. W tekst poradnika wplecione zostały eseje „Do przemyślenia” 
autorstwa naszych współpracowników, rozszerzające informacje na temat zagadnienia, któremu 
poświęcony jest dany rozdział. Rozdział 9 stanowi zbiór przykładów i studiów przypadku 
przygotowanych przez animatorów i praktyków partnerstwa w oparciu o własne doświadczenia.

Nasza publikacja stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy animatorów partnerstwa. Dlatego 
też rozdział 10 omawia nowe wyzwania oraz potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności 
komunikacyjnych. Aby to ułatwić, zamieściłyśmy w poradniku również listę dalszych materiałów 
na temat komunikacji międzyludzkiej i zagadnień z nią związanych, dostępnych w wersji 
drukowanej i w Internecie. 

Pracując nad przygotowaniem niniejszego poradnika, przeanalizowałyśmy liczne studia przypadku 
dotyczące partnerstwa międzysektorowego. Bardzo szybko przekonałyśmy się, że budowanie 
partnerstwa to przede wszystkim wyzwanie w zakresie sprawnego porozumiewania się, które 
stanowi serce i siłę napędową efektywnej współpracy partnerskiej. 
Mamy nadzieję, że po przeczytaniu poradnika nasi czytelnicy zgodzą się z tą opinią.

Sue McManus

Ros Tennyson
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Przedmowa do wydania 
polskiego

Komunikacja jest często niedocenianym obszarem działań partnerów współpracujących 
w partnerstwie. Jednak to właśnie jakość i sposób komunikacji zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz partnerstwa zaważa o jego sukcesie bądź porażce. Współpraca przedstawicieli trzech 
różnych sektorów – publicznego, gospodarczego i społecznego, mówiących często różnymi 
językami, nie jest łatwa. Skuteczność wymaga wypracowania kanałów i mechanizmów 
komunikacyjnych, które odpowiadają na potrzeby zarówno poszczególnych partnerów jak i całego 
przedsięwzięcia partnerskiego. Niezależnie od celów, jakie stawiają sobie partnerzy indywidualnie, 
ich motywacji do działania i aspiracji, na każdym etapie rozwoju partnerstwa formy i narzędzia 
komunikacji powinny być dostosowane do potrzeb, możliwości oraz uwarunkowań wszystkich 
uczestników i interesariuszy.

Doświadczenia polskie, szczególnie Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, które 
od 2000 roku wypracowały wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska model współpracy 
międzysektorowej w Polsce, potwierdzają, że inwestycja w rozwój partnerstwa to w dużej 
mierze inwestycja w komunikację dopasowaną do potrzeb i możliwości partnerów. Świadome 
zarządzanie komunikacją pomiędzy partnerami i dobra wymiana informacji z otoczeniem 
niewątpliwie przyczynia się do sprawniejszej i efektywniejszej działalności. Natomiast niedrożność 
komunikacyjna powoduje problemy w funkcjonowaniu partnerstwa a nawet jego rozpad.  
Niniejsza publikacja, po raz pierwszy w języku polskim, przedstawia wskazówki co do dobrych 
praktyk w zakresie komunikacji w partnerstwie, odpowiadając na pytanie: jak skutecznie 
kształtować komunikację w partnerstwie?

Poradnik „Od czynu do słowa: komunikacja w partnerstwie” jest pozycją przygotowaną przez 
dwie wybitne specjalistki – Sue McManus, zajmującą się komunikacją w teorii i w praktyce 
i Ros Tennyson, która jest niepodważalnym, światowym autorytetem w dziedzinie budowania 
partnerstwa trójsektorowego. Poradnik w przystępny sposób prezentuje różne aspekty 
komunikacji w partnerstwie, poddaje wiele kwestii wnikliwym obserwacjom i skłania do refleksji.
Publikacja dostarcza równocześnie praktycznych wskazówek i narzędzi, popartych konkretnymi 
przykładami z całego świata, stawiając tezę, że niezależnie od języka, w jakim się komunikujemy, 
bariery i wyzwania komunikacyjne w partnerstwie na całym świecie są podobne.

Poradnik jest kolejną pozycją serii „Biblioteka Partnerstwa” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, 
która stanowi kanon wiedzy na temat różnych aspektów budowania partnerstwa trójsektorowego. 
Tworzy też, w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem samej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 
i Krajowej Sieci Grup Partnerskich, podstawę kształcenia praktyków partnerstwa w ramach 
Akademii Partnerstwa.

Serdeczne podziękowania dla Ros Tennyson i Sue McManus oraz The Partnering Initiative
i International Business Leaders Forum za możliwość wydania poradnika w języku polskim.

Barbara Kazior

Rafał Serafin



Definicje niektórych pojęć

Beneficjenci projektu / programu partnerskiego – wszyscy, którzy bezpośrednio odnieśli korzyści z realizacji 
projektu lub programu działań partnerskich – zazwyczaj „grupa docelowa”, zdefiniowana przez członków partnerstwa. 

Interesariusze (ang. stakeholders) – organizacje, instytucje, grupy, środowiska, osoby, które oddziałują na daną 
organizację, lub na które oddziałuje dana organizacja. W obrębie ich zainteresowań znajdują się cele, polityka, decyzje, 
działania, praktyki itd. podejmowane przez daną organizację. „Adwokaci” interesariuszy reprezentują tych, którzy nie 
mogą tego zrobić samodzielnie – np. elementy środowiska naturalnego lub grupy wykluczone / pozbawione praw. 

Interesariusze partnera – grupy lub sektory oddziałujące na, lub będące pod wpływem jednej organizacji będącej 
członkiem partnerstwa.

Interesariusze partnerstwa – grupy lub sektory oddziałujące na, lub będące pod wpływem działalności całego 
partnerstwa (tzn. suma oddziaływania wszystkich partnerów).

Komunikacja – proces wymiany informacji i wiedzy między jednostkami, poprzez ustalony wspólny system symboli, 
znaków i zachowań. Pojęcia tego można używać w kilku różnych znaczeniach, np. (a) jako kompetencja: umiejętność 
potrzebna w procesie budowania partnerstwa; (b) jako funkcja: taktyczne działania, których celem jest informowanie, 
przekonywanie, motywowanie lub osiągnięcie porozumienia. 

Odbiorcy informacji (audytorium) – kluczowe jednostki, grupy lub społeczność, zainteresowane partnerstwem, 
jego działalnością i jej efektami. 

Partnerzy – organizacje, które przystąpiły do partnerstwa oraz osoby reprezentujące te organizacje w ramach 
partnerstwa.
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1. Partnerstwo międzysektorowe:
wyzwanie w zakresie sprawnej 
komunikacji
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Stworzenie sprawnie funkcjonującego partnerstwa międzysektorowego to trudne 

zadanie, wymagające współpracy przedstawicieli wielu organizacji, których priorytety, 

cele i metody działania mogą się bardzo od siebie różnić. Te trudności znajdują zazwyczaj 

odzwierciedlenie w różnych aspektach procesu komunikowania się, zarówno wewnątrz 

partnerstwa, jak też i poza nim. Dlatego warto przeprowadzić dokładną analizę tych 

trudności i systematycznie próbować je rozwiązywać, aby w ten sposób komunikacja 

stała się elementem budowania i wzmacniania partnerstwa, a nie powodem do ciągłych 

nieporozumień.

Współpraca między przedstawicielami różnych sektorów życia społecznego i gospodarczego (współpraca 
partnerska) na rzecz rozwoju zrównoważonego staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Partnerstwa 
powstają z inicjatywy firm, organizacji pozarządowych lub instytucji publicznych i działają na szczeblu lokalnym,
regionalnym, krajowym lub globalnym. Istnieje szerokie spektrum programów partnerskich: od takich, które 
mają za zadanie wywierać wpływ na decyzje polityczne (działania mające na celu zbieranie i porządkowanie 
argumentów i przykładów na poparcie konkretnych decyzji i planów), po programy skupione na praktycznych 

działaniach (projekty i programy dotyczące konkretnego zagadnienia – np. edukacja, zmiany klimatyczne, 
zdrowie, odbudowa zniszczeń wojennych itd.).

Sprawne i efektywne funkcjonowanie partnerstwa międzysektorowego uzależnione jest od różnych czynników. 
Najważniejsze z nich to między innymi odpowiedni poziom umiejętności organizowania i koordynowania 
współpracy partnerskiej, wspólne wartości i zasady, wspólne cele, sprawne i przejrzyste procedury zarządzania, 
sprzyjające warunki zewnętrzne itd. Zagadnieniom tym poświęcono wiele materiałów i publikacji, 
przygotowanych zarówno przez TPI, jak też inne organizacje zajmujące się partnerstwem.¹ 
 
A co z komunikacją? Czy można ją uznać za jeden z czynników decydujących o powodzeniu partnerstwa, zarówno 
wewnątrz (komunikacja w ramach poszczególnych organizacji partnerskich i pomiędzy partnerami), jak i na 
zewnątrz (komunikacja z tymi na których partnerstwo oddziałuje lub którzy wpływają na jego działalność)?

Pomimo, że wielu animatorów partnerstwa w dokumentacji swojej pracy² często wymienia problemy 
w komunikowaniu się jako jedno z najważniejszych wyzwań jakie napotykają, znalazłyśmy stosunkowo niewiele 
materiałów traktujących komunikację jako ważny element sprawnego funkcjonowania współpracy partnerskiej. 
Dlatego też powstał niniejszy poradnik. W pracy nad nim uczestniczyli liczni animatorzy i praktycy partnerstwa 
z całego świata, zarówno jako nasi współpracownicy i współautorzy tekstów, jak też jako uczestnicy szkoleń 
i warsztatów, dzieląc się z nami swoimi doświadczeniami. 

Dlaczego uważamy, że komunikacja pełni tak istotną rolę we współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju 
zrównoważonego?

Punktem wyjścia do pracy nad niniejszym poradnikiem była analiza kilku podstawowych problemów 
w funkcjonowaniu partnerstwa międzysektorowego, zidentyfikowanych na potrzeby innego projektu,³ którego 
celem było wypracowanie metodologii przygotowania studiów przypadku tak, aby można je było wykorzystywać 
jako narzędzia do doskonalenia współpracy partnerskiej. Pomimo, że projekt zajmował się głównie analizą studium 
przypadku, a nie analizą partnerstwa międzysektorowego jako takiego, w trakcie jego realizacji zidentyfikowano
zaskakująco wiele zagadnień dotyczących współpracy partnerskiej, wspólnych dla partnerstw angażujących bardzo 
różnych partnerów i działających w różnych warunkach kulturowych i społecznych. 

W trakcie realizacji projektu udało się nam tylko stworzyć listę tych zagadnień⁴ (lewa kolumna w tabeli po 
poniżej), ale późniejsza dokładna analiza materiałów, na podstawie których ta lista powstała, umożliwiła nam 
zidentyfikowanie związanych z nimi wątków komunikacyjnych.
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Zagadnienie partnerskie Wątki komunikacyjne

Terminologia i język Rozbieżność poglądów / inne rozumienie podstawowych pojęć (np. „projekt”, 

„partnerstwo”, społeczność”, „zrównoważony”, „rozwój”).

Żargon poszczególnych sektorów niezrozumiały dla pozostałych partnerów (np. 

„analiza rynku”, „ocena partycypacji”, „analiza potrzeb społecznych”).

Kontekst kulturowy Różnorodność kulturowa, która często bywa równie dużym wyzwaniem jak 

różnice między sektorami, ale zazwyczaj nie jest brana pod uwagę.

Partnerstwo funkcjonuje w próżni, bez faktycznego angażowania lokalnej 

społeczności lub nie biorąc pod uwagę lokalnych ograniczeń.

Równe prawa, władza i przywództwo Wyczuwalny brak równowagi między partnerami.

Często rolę lidera przejmuje osoba o najwyższym stanowisku, autorytecie lub 

główny darczyńca, a funkcją tą partnerzy powinni się dzielić.

Przejrzystość i zaufanie Podejrzenie, że niektórzy partnerzy nie są do końca szczerzy w swoich 

motywach dołączenia do partnerstwa.

Pomimo, że partnerzy mówią o wzajemnym zaufaniu, istnieje poczucie, że 

to zaufanie jest bardzo powierzchowne i nie przetrwa sytuacji kryzysowej 

– w takich wypadkach partnerzy obwiniają się nawzajem za wszelkie 

niepowodzenia.

Współpraca partnerska a sektor publiczny Partnerzy współpracują z sektorem publicznym, ponieważ uważają, że muszą, 

nie starając się w pełni uwzględnić jego potrzeb i zainteresowań.

Partnerstwa tworzone z inicjatywy sektora publicznego za bardzo przypominają 

normalne funkcjonowanie agend publicznych, nie korzystając z innowacyjnego 

potencjału współpracy partnerskiej.

Strategia wyjścia i zakończenie współpracy Najczęściej proces zakończenia współpracy jest niedostatecznie zaplanowany 

i źle realizowany – psując dorobek partnerstwa po jego zakończeniu.

Rzadko udaje się odpowiednio przedstawić zakończenie współpracy 

partnerskiej, które przez odbiorców zewnętrznych jest najczęściej 

interpretowane jako „niepowodzenie” partnerstwa, a nie jego naturalne 

„przekształcenie”.

Kontrola ze strony darczyńców (zewnętrznych) Darczyńcy nie rozumieją procesu tworzenia partnerstwa i czasu, który jest 

potrzebny do zbudowania silnej i efektywnej współpracy.

Darczyńcy oczekują konwencjonalnych raportów, monitoringu i ewaluacji, które 

najczęściej ograniczają działania i elastyczność partnerstwa.

Brak umiejętności uczenia się na błędach Partnerom szkoda czasu na analizowanie wyników i doświadczeń, kontynuują 

działania w utarty sposób, chociaż mogą istnieć efektywniejsze metody.

Partnerzy nie potrafią przyswoić wniosków i lekcji wynikających ze studiów 

przypadku, przeglądów i analiz i nie korzystają z obserwacji i uwag innych.

„Zabawa” w partnerstwo Używanie słowa „partnerstwo” przy opisywaniu realizowanych działań staje 

się problematyczne, jeśli motywacja skupia się na politycznej poprawności 

i pozorach, w przeciwieństwie do autentycznej chęci współpracy zmierzającej 

do osiągnięcia konkretnego celu. 

Partnerzy udają zaangażowanie we współpracę partnerską, ale 

w rzeczywistości uważają ją za poboczną i w żaden sposób nie oddziałuje ona 

na ich funkcjonowanie.

Koncentracja na „efektach” zamiast na „wartości” Partnerzy uważają, że najważniejsze są efekty projektu, a nie „wartość dodana” 

dla organizacji partnerskich.

Informowanie odbiorców zewnętrznych tylko o bezpośrednich efektach 

projektu, a nie szerszych, strategicznych korzyściach.
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Przeprowadzona analiza materiałów do studiów przypadku bardzo szybko przekonała nas, że międzysektorowe 
partnerstwo to duże wyzwanie w zakresie komunikacji i – jak zresztą już napisałyśmy we wprowadzeniu - sprawne 
porozumiewanie się stanowi serce i siłę napędową efektywnej współpracy partnerskiej. 

Pogląd ten potwierdziły też wnioski z jednodniowego warsztatu dla animatorów partnerstwa⁵ zorganizowanego 
w lutym 2007 w Melbourne w Australii, który przyczynił się do zebrania materiałów do niniejszej publikacji. 
Uczestnicy warsztatu mieli za zadanie zastanowić się nad następującymi dwoma zagadnieniami:
1. Jakie problemy w zakresie komunikowania się napotykamy w ramach współpracy partnerskiej?
2. Co zrobiliśmy lub co możemy zrobić, żeby te problemy rozwiązać?

Poniższa tabela podsumowuje uzyskane odpowiedzi.

Podpowiedź eksperta
PE

Ludzie

Dobór odpowiednich 

osób do zajmowania się 

komunikacją – tak, aby 

proces ten prowadzony był 

sprawnie i efektywnie.

Ustalenie kanałów 

informacyjnych – aby 

uniknąć przekazywania 

sprzecznych informacji.

Funkcje

Decyzja kto co robi, za 

co jest odpowiedzialny 

i przed kim odpowiada. 

Analiza i uzasadnienie 

potrzeby zatrudnienia 

(zewnętrznego lub 

wewnętrznego) animatora.

Język

Używanie specyficznego 

żargonu, często 

niezrozumiałego dla 

innych.

Wprowadzanie złożonych 

i skomplikowanych pojęć, 

które mogą stwarzać 

poczucie odosobnienia 

i wyobcowania.

Rozumienie

Szeroki wachlarz różnych 

potrzeb i oczekiwań 

w zakresie komunikacji 

ze strony poszczególnych 

partnerów, które trudno 

pogodzić.

Ludzie niechętnie 

przyznają się, że czegoś 

nie rozumieją i często 

mówią po prostu „Tak”, 

zamiast „Nie bardzo 

rozumiem o co chodzi”.

Wartości

Brak szacunku 

i zrozumienia dla 

wartości ważnych dla 

poszczególnych partnerów.

Niechęć do akceptacji 

różnych oczekiwań 

i motywacji 

poszczególnych partnerów.

Być słyszalnym

W jaki sposób konkurować 

z narastającym szumem 

i chaosem informacyjnym?

Być klarownym

Jaką informację chcemy 

przekazać i komu?

Zainteresować

W jaki sposób sprawić, że 

„partnerstwo” stanie się 

interesującym tematem?

Być selektywnym

Czy informujemy 

o partnerstwie jako takim, 

czy też o efektach jego 

działań?

Być efektywnym

Jak sprawdzić, czy 

osiągamy zakładane cele 

w zakresie komunikacji?

• Rozwijajcie umiejętności komunikacyjne w kluczowych osobach, którym są one potrzebne.

• Zawsze starajcie się używać prostego języka i prostego przekazu.

• Starajcie się stworzyć w partnerstwie atmosferę, w której każdy może powiedzieć „Nie rozumiem”, „Nie wiem”, „Czy możesz to wyjaśnić?”.

• Opracujcie plan komunikacji – zawierający konkretne cele oraz zasady monitoringu i ewaluacji – który stanowić będzie część umowy 

partnerskiej. Używajcie go!

• Uzgodnijcie, jakie informacje o partnerstwie chcecie przekazywać.

• Zastanówcie się, kto będzie szczególnie zainteresowany informacjami o partnerstwie. Dostosujcie przekaz do potrzeb tej grupy docelowej.

• Starajcie się wykorzystywać proces komunikacji do usprawniania funkcjonowania partnerstwa.

Każdy kontekst kulturowy charakteryzuje się własnymi założeniami, oczekiwaniami i specyficznym podejściem
do procesu komunikowania się – wyzwania komunikacyjne w Australii mogą się istotnie różnić od tych 
w Indiach, Rosji lub Japonii – dlatego należy unikać uogólnień. W rozdziale 2 zajmiemy się analizą uwarunkowań 
kulturowych i zawodowych – własnych i pozostałych partnerów. 

Wybrane problemy wewnątrz partnerstwa

Wybrane problemy na zewnątrz partnerstwa

Wybrane rozwiązania i konkluzje
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Musimy pamiętać, że każdy z nas ma tendencje do określania pewnych sposobów komunikowania się jako 
„dobrych” ponieważ je znamy i czujemy się w nich pewnie, a innych, nowych, jako „nieskutecznych” tylko 
dlatego, że ich nie znamy i nie mamy pewności jak się do nich odnieść. Przykładem są trzy różne sytuacje opisane 
poniżej: 

Partnerstwo musi się zmierzyć z bardzo poważnym zagadnieniem, które może zdestabilizować jego działania lub 
nawet doprowadzić do zerwania współpracy. W związku z tym partnerzy poprosili zewnętrznego moderatora o pomoc 
w konstruktywnej analizie zagadnienia i wypracowaniu rozwiązania problemu.

Sytuacja 1:

Moderator zaprosił wszystkich partnerów na spotkanie, podczas którego każdy z nich swobodnie mógł zaprezentować 
swój punkt widzenia i argumenty. Na początku spotkania uzgodniono ogólne zasady dyskusji, z których jedna 
brzmiała: „Wszystkie opinie są ważne i każdy ma prawo wypowiedzieć się”. Partnerzy po kolei przedstawiali swoje 
poglądy i w miarę rozwoju dyskusji emocje zaczynały brać górę. Doszło do momentu, w którym wydawało się, że kryzys 
jest nieunikniony. Uczestnicy spotkania zwrócili się przeciwko moderatorowi, który w ich opinii nie poradził sobie 
z sytuacją. Moderator zwrócił uwagę partnerów, że tak naprawdę są źli na siebie nawzajem oraz wskazał na poważną 
różnicę poglądów, nad którą muszą popracować jeśli chcą, aby partnerstwo przetrwało i rozwijało się dalej. Partnerzy 
przyznali, że zaskoczył ich poziom emocji i agresji w dyskusji, nad którymi trudno było im zapanować. Na zakończenie 
spotkania partnerzy ustalili, że włożą więcej wysiłku w próbę zrozumienia i poszanowania poglądów innych, oraz że 
wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu będzie wymagało uelastycznienia własnych poglądów, tak, aby udało się 
osiągnąć kompromis do zaakceptowania przez wszystkich.

Sytuacja 2:

Moderator zreferował sporne zagadnienie, wyraźnie przedstawiając różne punkty widzenia poszczególnych partnerów 
oraz wagę tego zagadnienia dla przyszłości partnerstwa. Następnie zasugerował, aby wszyscy obecni na spotkaniu 
w ciszy zastanowili się, dlaczego zależy im na partnerstwie i co straciliby oni sami, ich organizacje oraz beneficjenci
działań partnerstwa, gdyby partnerstwo się rozpadło. Po 15 minutach moderator poprosił, aby każdy z partnerów 
zaprezentował swoje refleksje na temat partnerstwa i jego roli – wypowiedzi były spokojne i przemyślane. Następnie
moderator zaproponował powtórną analizę problemu w świetle przedstawionych poglądów na temat partnerstwa i jego 
wartości. Partnerzy bardzo szybko stwierdzili, że każdy z nich powinien czuć się osobiście odpowiedzialny za znalezienie 
odpowiedniego rozwiązania problemu, jeśli partnerstwo ma przetrwać i dalej się rozwijać. Ustalili, że poszukiwane 
rozwiązanie powinno wzmocnić współpracę partnerską i zapewnić partnerstwu większą stabilność w przyszłości.

Sytuacja 3:

Moderator zdecydował o prowadzeniu indywidualnych rozmów z poszczególnymi partnerami na temat problemu, 
z którym partnerstwo musi sobie poradzić oraz o konsekwencjach związanych z niewłaściwym rozwiązaniem tego 
problemu. Jeśli w trakcie spotkania dochodziło do przełomu w postawie jednego z partnerów, moderator przekazywał 
te informacje pozostałym partnerom. Podczas spotkań z poszczególnymi partnerami moderator ustalał, które informacje 
może przekazać pozostałym partnerom, a następnie ściśle tych ustaleń przestrzegał. To pozwoliło zbudować zaufanie 
pomiędzy moderatorem a poszczególnymi partnerami i umożliwiło moderatorowi stopniowe zbliżenie stanowisk 
partnerów w kierunku rozwiązania, które było do zaakceptowania dla wszystkich. Gdy wreszcie doszło do spotkania 
partnerów, problem był już właściwie rozwiązany, a partnerzy potwierdzili tylko akceptację uzgodnionego rozwiązania 
oraz zdecydowali, jakie działania należy podjąć.

W opisanych sytuacjach moderatorzy wykorzystali trzy różne sposoby komunikacji – który z nich był najlepszy? 
W ramach każdego z nich osiągnięto cel: „przeprowadzenie konstruktywnej analizy zagadnienia i wypracowanie 
rozwiązanie problemu”, zgodnie z wytycznymi przekazanymi moderatorom: w sytuacji 1 poprzez głośne wyrażenie 
wszystkich opinii i argumentów oraz przeanalizowanie ich; w sytuacji 2 poprzez refleksję i chwilę skupienia, które
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naprowadziły partnerów na drogę do rozwiązania problemu; i wreszcie w sytuacji 3 za pomocą swego rodzaju 
„wahadłowej dyplomacji”, która umożliwiła każdemu z partnerów stopniową zmianę punktu widzenia pod 
wpływem nowych informacji uzyskiwanych od pośrednika. 

Przedstawione sytuacje pokazują, że nie można wskazać jednego, najlepszego sposobu komunikowania się – choć 
zapewne analizując je każdy z nas skłania się bardziej ku jednemu z nich. Wybór właściwego podejścia wynika 
z potrzeb i uwarunkowań kontekstu kulturowego, w którym żyjemy oraz naszych doświadczeń (i preferencji) 
związanych z funkcjonowaniem w grupie. 

Podobnie jak dobry moderator, dobry animator partnerstwa elastycznie korzysta ze swoich umiejętności 
komunikacyjnych, aby:
• Pośredniczyć między poszczególnymi partnerami i różnymi punktami widzenia.
• Wspierać zachowania pożądane we współpracy partnerskiej.
• Budować wzajemny szacunek wśród partnerów.
• Wspierać partnerów w efektywnej komunikacji w ramach partnerstwa i poza nim.
• Poszukiwać pomysłów i opinii inspirujących konstruktywne i kreatywne zmiany.

Aby skutecznie wypełniać te zadania, animator powinien być otwarty, godny zaufania, uwrażliwiony na 
potencjalne zadrażnienia i stale doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. W ten sposób animator może 
nie tylko podnosić swoje własne umiejętności i kwalifikacje, ale także stanowić wzór dla pozostałych członków
partnerstwa. 

Mamy nadzieję, że wiedza i praktyczne narzędzia zawarte w niniejszym poradniku – wypracowane w oparciu 
o doświadczenia animatorów partnerstwa – pomogą naszym czytelnikom w wypracowaniu własnych metod 
ubierania działań partnerskich w słowa, zarówno w ramach partnerstwa, jak i poza nim. 

Obydwie jesteśmy głęboko przekonane, że analityczne i naukowe podejście do zagadnień komunikacji 
w partnerstwie jest niezbędne, ale wierzymy również, że sprawna komunikacja wymaga też intuicji, wyobraźni 
i wizji. Niektóre z esejów „Do przemyślenia...” zamieszczonych w poradniku nawiązują właśnie do tych 
jakościowych aspektów. Mamy nadzieję, że eseje te poruszą wyobraźnię naszych czytelników i przyczynią się do 
wypracowania nowatorskich metod komunikacyjnych.

Komunikowanie się stanowi centralny element współpracy, a współpraca to podstawa partnerstwa. W swoim 
najlepszym wydaniu partnerstwo jest zarówno inspiracją, jak i praktycznym mechanizmem wprowadzania zmian 
zarówno w otoczeniu, jak i w postawach samych partnerów. W ten sposób partnerstwo przyczynia się do realizacji 
rozwoju zrównoważonego w skali globalnej. 

„Partnerzy to współpracownicy, myśliciele i marzyciele. Aby pracować w ramach partnerstwa, porzucamy nasze 

wygodne, bezpieczne i wypróbowane zwyczaje zawodowe. Rezygnujemy również z pozycji, w której mamy 

kontrolę na rzecz współpracy. Współpraca to bardzo wymagający proces twórczy.” Michelle Evans6
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2. Intencje, założenia  
i przeciwdziałanie wykluczeniu
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Istnieje wiele różnych sposobów, na które pojmujemy otaczającą nas rzeczywistość 

oraz komunikujemy się z innymi. Musimy pamiętać, że każdy z nas ma swój własny 

system wartości, który pozwala mu ocenić, czy coś jest dobre, czy złe, czy prawdziwe. 

Funkcjonowanie partnerstwa międzysektorowego wiąże się z ciągłymi negocjacjami 

i balansowaniem między różnymi punktami widzenia, aby umożliwić wspólne 

wypracowanie innowacyjnych rozwiązań problemów. Wszystkie te działania mają 

charakter komunikacyjny. Sprawna komunikacja w ramach partnerstwa wymaga jasnego 

określenia założeń i oczekiwań, jakie każdy z nas wnosi do procesu komunikowania się. 

Konieczne jest też wyraźne sprecyzowanie intencji i celów jakie chcemy osiągnąć oraz 

zadbanie o to, aby każdy z partnerów był dopuszczony do głosu.

Funkcjonujące partnerstwa korzystają z procesów komunikacyjnych w różnych celach, takich jak:
• Podnoszenie świadomości na temat danego zagadnienia.
• Angażowanie nowych partnerów.
• Podtrzymywanie zaangażowania partnerów we współpracę.
• Zarządzanie projektem lub programem.
• Dokumentacja historii i rozwoju partnerstwa.
• Raportowanie na potrzeby zewnętrznych darczyńców.
• Przekazanie prowadzenia działań innym.
• Informowanie opinii publicznej.

W każdej z wyżej wymienionych sytuacji odbiorcy przekazywanej informacji będą inni, różne będą też priorytety 
komunikacyjne partnerstwa, zależnie od fazy jego rozwoju (zob. Cykl Rozwoju Partnerstwa na str. 60-61). Kolejne 
dwa rozdziały naszego poradnika mówią o grupach docelowych odbiorców informacji – zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz partnerstwa – a rozdział 7 poświęcony jest analizie wariantów komunikowania się pod kątem ich 
doboru i adaptacji do potrzeb różnych celów i różnych odbiorców. Natomiast teraz zajmiemy się tym, co leży 
u podstaw procesu porozumiewania się.

Prawo do wiedzy
Osoby zaangażowane w partnerstwo międzysektorowe zazwyczaj zgadzają się, że efektywna komunikacja między 
partnerami stanowi podstawę współpracy. Zgadzają się również co do konieczności informowania o działaniach 
partnerstwa opinii publicznej. Partnerom znacznie trudniej jest jednak osiągnąć porozumienie co do intencji 
i celów, które powinny przyświecać danemu procesowi komunikacyjnemu. Jest to związane z faktem, że 
w ramach partnerstwa spotykają się różnorodne, często nieujawniane motywacje, oczekiwania, opinie i interesy 
osób i organizacji współpracujących ze sobą. Co więcej, każdy z partnerów jest przyzwyczajony do reagowania 
w określony, specyficzny dla siebie sposób, na napotykane wyzwania i oczekiwania ze strony otoczenia.

Funkcjonowanie partnerstwa międzysektorowego, prędzej czy później, trzeba poddać weryfikacji opinii publicznej.
Proces ten wymaga starannego zachowania równowagi między różnymi interesami, opiniami i motywacjami 
poszczególnych partnerów, dotyczącymi komunikatu przekazywanego szerszemu gronu odbiorców. Chęć otwarcia 
partnerstwa na weryfikację ze strony opinii publicznej wynika z przekonania, że wszyscy, których dotyczą działania
partnerstwa powinni nie tylko otrzymywać informacje na jego temat, ale również mają prawo na różne sposoby 
aktywnie kształtować jego funkcjonowanie i działania. Z kolei naciski, aby partnerstwa nie otwierać dla opinii 
publicznej związane są z przekonaniem, że taka przejrzystość będzie się wiązała z dodatkowymi kosztami w zakresie 
zasobów ludzkich, czasu czy tworzenia dodatkowej dokumentacji. Sprawozdawczość może pochłaniać znaczące 
ilości, zazwyczaj ograniczonych, zasobów, które w innym wypadku mogłyby zostać wykorzystane bezpośrednio  
do realizacji praktycznych działań przynoszących konkretne korzyści społeczne. Co więcej, nieograniczony dostęp 
do informacji może narazić na szwank bezstronność lub efektywność działań albo naruszać podstawowe wartości 
społeczne, takie jak ochrona prywatności, danych wrażliwych i informacji zastrzeżonych.

Ostatecznie, to, jakie informacje przekazujemy oraz do kogo je kierujemy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
partnerstwa, musi zależeć od ustaleń między partnerami, przy uwzględnieniu oczekiwań opinii publicznej. 
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W niektórych sytuacjach opinie partnerów będą się bardzo różnić w tym zakresie. W wielu częściach świata 
partnerzy z sektorów publicznego i gospodarczego preferują ograniczanie publicznego dostępu do informacji, 
natomiast partnerzy z organizacji pozarządowych są za otwartością. W innych sytuacjach to biznes i instytucje 
publiczne domagają się przejrzystości. Poza tym, przedstawiciele mediów, organizacji społecznych i instytucji 
publicznych, powołując się na swoje prawo do wiedzy, mogą domagać się w różnych momentach dostępu do 
różnych informacji i różnych sposobów ich przekazywania. 

Sposób, w jaki partnerzy wspólnie zdecydują, które informacje i komu będą przekazywać, stanowi ważny test 
dojrzałości ich wzajemnych relacji oraz wartości partnerstwa z punktu widzenia jego wkładu w budowanie dobra 
publicznego. 

Różnorodność kulturowa
Żyjemy w wielokulturowym świecie. Aby w nim sprawnie funkcjonować, potrzeba elastyczności i otwartości 
na innych, a także umiejętności wykraczania poza założenia własnej kultury i uczenia się na błędach. Esej „Do 
przemyślenia...” autorstwa Bettiny Heinz mówi o tym, jak wykorzystać te cechy, aby skutecznie pokonać bariery 
kulturowe w procesie komunikacji. 

Jasne intencje
Przed zainicjowaniem procesu komunikacyjnego warto zastanowić się jakie cele chcemy osiągnąć. Zadanie to 
nie jest tak łatwe jak się z pozoru wydaje, ponieważ intencje stojące za procesem komunikacyjnym mogą mieć 
charakter ogólny lub szczegółowy i wiązać się z celami krótko lub długoterminowymi. Trzeba też pamiętać, że za 
intencjami ujawnianymi kryją się zazwyczaj również intencje nieujawniane, których istnienie wyczuwamy tylko 
intuicyjnie (zob. tabelka poniżej).

Przykładowe audytorium Ujawniane intencje komunikacyjne Ukryte intencje komunikacyjne

Nowi partnerzy Pozyskać ich zainteresowanie i wkład 

w działalność partnerstwa.

Sprawdzić potencjalny poziom ich 

zaangażowania w partnerstwo.

Zewnętrzni darczyńcy Poinformować o sposobach 

wykorzystania ich dotacji.

Zachęcić ich do przekazania pozytywnej 

oceny działań partnerstwa innym 

potencjalnym darczyńcom.

Beneficjenci projektu Poznać ich opinię o proponowanych 

działaniach i zaangażować 

w planowanie projektu.

Ocenić zdolność beneficjentów do 

kontynuowania działań po zakończeniu 

funkcjonowania partnerstwa.

Ważne są nie tylko intencje nadawcy informacji – trzeba również starać się poznać ujawniane i ukryte potrzeby 
komunikacyjne odbiorców informacji (zob. tabelka poniżej).

Przykładowe audytorium Ujawniane potrzeby  

komunikacyjne odbiorców

Ukryte potrzeby  

komunikacyjne odbiorców

Nowi partnerzy Dowiedzieć się, jaki rodzaj 

zaangażowania jest wymagany z ich 

strony.

Sprawdzić uczciwość wiodącego 

partnera oraz czy działania partnerstwa 

wniosą wartość dodaną do ich 

priorytetów.

Zewnętrzni darczyńcy Upewnić się, że dotacja będzie dobrze 

wykorzystana, zgodnie z ustalonymi 

celami. 

Ocenić, czy partnerstwo stanowi 

najbardziej skuteczny, efektywny 

ekonomicznie i trwały mechanizm 

wdrożenia projektu.

Beneficjenci projektu Upewnić się, że proponowane działania 

są zgodne z ich potrzebami. 

Sprawdzić, czy intencje partnerów są 

szczere, czy też kieruje nimi tylko chęć 

poprawy swojej reputacji. 
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Komunikacja między kulturami to dziwne i ciekawe zjawisko. Wraz 
z postępującą globalizacją staje się coraz bardziej niezbędna, jednak 
nadal jest procesem pełnym pułapek i wyzwań, zarówno na szczeblu 
mikro, jak i makro. Na szczeblu mikro, nieskuteczna komunikacja 
międzykulturowa może prowadzić do konfliktów interpersonalnych,
problemów organizacyjnych, nieudanych przedsięwzięć biznesowych. 
Na szczeblu makro, może prowadzić do frustracji i napięć społecznych, 
nieporozumień dyplomatycznych, a w najgorszych przypadkach – do 
wojny.

Zadziwiający jest fakt, że najbardziej różnorodne kulturowo 
społeczności (również wiele partnerstw!) w stosunkowo niewielkim 
stopniu angażują się w znaczącą komunikację międzykulturową, która 
pozwala uczestnikom ujawnić swoje oczekiwania i zakwestionować 
stereotypy kulturowe. Tylko taka głębsza komunikacja umożliwia 
wzajemne zrozumienie różnic w procesie nadawania znaczenia słowom, 
koncepcjom i opisom. 

Dlatego też nie dziwi fakt, że praktycy partnerstwa często uznają 
komunikację między kulturami za jedno z najważniejszych wyzwań, 
z jakim musi zmierzyć się każde partnerstwo, aby efektywnie działać. 
Tak, jak członkowie jednej społeczności mogą żyć obok siebie, ale 
funkcjonować w zupełnej izolacji, osoby działające w partnerstwie mogą 
razem pracować przy realizacji wspólnego projektu, ale nie czerpać 
przy tym w żadnym stopniu korzyści wynikających z ich różnych 
doświadczeń kulturowych. W takich sytuacjach, nie będą zdawać sobie 
sprawy z ograniczeń, jakie narzucają im ich własne filtry i uprzedzenia
kulturowe.

Aby lepiej zrozumieć tą sytuację, musimy najpierw przyjrzeć się roli, jaką 
odgrywają procesy poznawcze.

Procesy poznawcze

Efektywna komunikacja między kulturami wymaga empatii, 
zrozumienia własnych oczekiwań, krytycznego podejścia do 
etnocentryzmu⁷ i świadomości ograniczeń, które narzuca nam nasz 
światopogląd. Wszystkie te umiejętności oraz ścieżki doskonalenia ich, 
mają charakter poznawczy. Jednakże, rzadko podkreślamy znaczenie 
procesów poznawczych, ponieważ termin ten brzmi zbyt naukowo, 
nawiązując do psychologii i biologii, aby być przydatnym w codziennej 
komunikacji. 

Jednak moment, w którym nasze własne procesy poznawcze stają się dla 
nas zrozumiałe, można porównać do prawdziwego objawienia.

Kultura, w której zostaliśmy wychowani i w ramach której 
funkcjonujemy, kształtuje sposób, w jaki przetwarzamy i przekazujemy 
informacje. Posiadamy ustalone percepcyjne wzorce i schematy różnych 
sytuacji i gdy się w nich znajdujemy, nasze umysły szybko uruchamiają 
sekwencje odpowiednich powiązań i skojarzeń, które potwierdzają nasze 

oczekiwania. Jedna z metod poznania procesu przetwarzania informacji 
przez nasz umysł polega na analizowaniu naszego zachowania w sytuacji, 
w której doświadczyliśmy zaskoczenia. Zaskoczenie, które odczuwamy, 
to reakcja na tok wydarzeń, sytuację czy też zjawisko, niezgodne 
z naszymi oczekiwaniami. Dlaczego byłeś zaskoczony? Jakie były Twoje 
oczekiwania w związku z dana sytuacją? Co one oznaczają?

Aby partnerstwo międzykulturowe funkcjonowało efektywnie, 
priorytetem musi być wypracowanie klimatu współpracy, w którym 
wszyscy partnerzy postrzegają siebie wzajemnie jako równouprawnione 
i podlegające zmianom jednostki, a nie jako statycznych przedstawicieli 
stereotypowych grup kulturowych. Jednocześnie, w swoich wzajemnych 
relacjach, partnerzy powinni skupić się przede wszystkim na tym, co ich 
łączy, a nie na różnicach. 

Cechy wspólne można stosunkowo łatwo znaleźć, ponieważ wszyscy 
mamy podobną podstawową potrzebę komunikowania się z innymi. 
Najważniejsza w komunikacji między kulturami jest chęć szukania 
szczerego i autentycznego wzajemnego zrozumienia.

Wieloznaczność i przynależność

Skuteczna komunikacja międzykulturowa musi charakteryzować się 
tolerancją dla wieloznaczności, gdyż w wyniku różnic kulturowych 
nie zawsze jesteśmy w stanie odkryć lub zrozumieć intencje 
komunikacyjne naszych partnerów. Czasami wręcz konieczne 
może okazać się poszukiwanie alternatywnych sposobów uzyskania 
potrzebnych nam informacji oraz akceptacja faktu, że nasze metody 
weryfikowania informacji, czy też umieszczania jej w danym kontekście
są ukształtowane przez naszą kulturę i mogą nie być odpowiednie 
w konkretnej sytuacji. Trzeba uważnie obserwować otoczenie, 
zaakceptować fakt, że możemy czegoś nie wiedzieć i, gdy jest to możliwe, 
korzystać z pomocy członków grupy kulturowej, z którą staramy się 
współdziałać.

Trzeba jednak pamiętać, że przesadna ostrożność w relacjach 
międzykulturowych może zahamować ich rozwój. Drobne uchybienie 
w etykiecie danej kultury nie koniecznie musi prowadzić do pogorszenia 
relacji; często można je zmienić w pozytywne wydarzenie, otwierające 
wymianę między kulturami.

Wyobraźmy sobie dosyć często spotykaną sytuację, w której zwróciliśmy 
się do przedstawiciela innej grupy kulturowej w nieodpowiedni sposób. 
Użyliśmy zwrotu zbyt formalnego lub nieodpowiedniego dla danej 
sytuacji, czy też niepoprawnie wymówiliśmy imię danej osoby. Często 
w takiej chwili nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że komunikujemy 
się w sposób nieodpowiedni lub niepoprawny. Jeśli zdamy sobie sprawę 
z popełnionej gafy, wówczas należy się poprawić. Jeśli natomiast 
wyczujemy, że coś jest nie tak, ale nie potrafimy zidentyfikować źródła
problemu, wówczas należy spróbować przekazać te same informacje 
w inny sposób.

Komunikacja między kulturami
Bettina Heinz
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Zrozumienie i akceptacja błędu, jaki popełniliśmy umożliwia nam 
docenienie siły różnic międzykulturowych i dostrzeżenie różnych 
konwencji poznawczych. W wyniku tego, jesteśmy w stanie nawiązać 
kontakt z przedstawicielami innych kultur i zacząć ich rozumieć. 

Pokazać własne słabości i wrażliwość

Nieporozumienia wywołane różnicami między kulturami mogą być 
zabawne. Ale by docenić ich urok potrzeba trochę odwagi. Najpierw 
trzeba się odsłonić i pokazać własne słabości. Trzeba się nauczyć 
obserwować nie tylko zachowanie innych, ale również swoje własne. 
Innymi słowy, należy obserwować, w jaki sposób kształtujemy 
pojmowanie naszego otoczenia, ponieważ jest to uzależnione od 
kultury, w której się wychowaliśmy. 

Szczerość w procesie komunikacji jest niezbędna, ale procesy 
poznawcze mogą utrudniać interpretację szczerości przez innych. 
W spotkaniach przedstawicieli różnych kultur, osoby zwracające uwagę 
na różnice międzykulturowe mają tendencję do przeceniania roli 
kultury w interpretacji zachowania swoich rozmówców. 

Oznacza to, że na przykład, brak jakiegoś gestu przypiszą różnicom 
międzykulturowym, a nie cechom indywidualnym danej osoby lub jej 
dyspozycji w momencie spotkania. Znaczenie uśmiechu lub ziewnięcia 
może być interpretowane na różne sposoby, zależnie od obowiązującej 
w danej kulturze konwencji. Umiejętność skutecznego komunikowania 
się wiąże się więc z umiejętnością interpretowania w kategoriach 
kulturowych zarówno zachowania naszego rozmówcy, jak i naszego 
własnego. 

Psychologowie społeczni od lat zajmują się analizą procesów 
komunikacyjnych, próbując zrozumieć jak interpretujemy i nadajemy 
znaczenie zachowaniu innych. Ciekawe jest to, że kulturowe wzorce 
interpretacji kształtują nie tylko nasze zachowanie, ale również to, jak 
interpretujemy zachowanie innych. 

Oczywiście, nasze założenia na temat tego, czym jest komunikacja 
między kulturami są również wytworem naszej kultury. Nie są więc 
pojęciem uniwersalnym. Dlatego też międzynarodowe inicjatywy, 
w ramach których tzw. kraje rozwinięte współpracują z tzw. krajami 
rozwijającymi się często kończyły się niepowodzeniem. Po obu stronach 
często brakowało umiejętności autentycznego wysłuchania i zrozumienia 
potrzeb społeczności lokalnych. 

Do komunikacji między kulturami nie należy podchodzić jak do zestawu 
problemów, dla których można wypracować schematyczne rozwiązania. 
Trzeba ją traktować jako obszar teoretycznych i stosowanych rozważań, 
żyzną glebę, w której zasiejemy nasiona przyszłych idei. Kształtu 
tych idei nie jesteśmy w stanie przewidzieć, możemy go sobie tylko 
wyobrażać. Komunikacja między kulturami jest żywym procesem; 
pojawia się w danym momencie, na tle wydarzeń historycznych, 
angażując konkretne osoby, w konkretnym miejscu i czasie. 

Jeśli dokładne poznanie przebiegu procesów poznawczych może nam 
pomóc w diagnozowaniu problemów komunikacji między kulturami, 
będziemy mogli lepiej przygotować animatorów i praktyków partnerstwa 
do sprawnego porozumiewania się z innymi. A to oznacza skuteczniejsze 
funkcjonowanie partnerstw. 

Dr Bettina Heinz jest dyrektorem School of Communication and Culture w Royal Roads University, w Victorii, British Columbia, Kanada. Od 

ponad 10 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją między kulturami. Jej artykuły na ten temat ukazywały się między innymi 

w następujących czasopismach: „Communication Education”, „Journal of Intercultural Communication” i „Multilingua”.

Weryfikacja własnych założeń
Pracując z przedstawicielami różnych sektorów życia społecznego mamy tendencje do czynienia pewnych założeń 
dotyczących preferencji komunikacyjnych każdego z sektorów. Stanowi to częsty i poważny błąd wśród partnerów. 
Nawet organizacje z Twojego własnego sektora mają znacząco różniące się potrzeby komunikacyjne, więc jakie 
jest prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie prawidłowo przewidzieć potrzeby i preferencje w tym zakresie 
organizacji z innych sektorów? Tabelka na następnej stronie poświęcona jest temu zagadnieniu.

W trakcie procesu komunikacji zdarza się, że nie otrzymujemy oczekiwanej odpowiedzi od odbiorcy naszej 
informacji. W takiej sytuacji nadawca informacji często dochodzi do wniosku (być może z powodu niecierpliwości 
lub braku wiary w siebie), że odbiorca informacji jest obojętny na treść przekazu, chociaż tak naprawdę mógł nie 
udzielić odpowiedzi z wielu różnych przyczyn, takich jak nieśmiałość, strach, poczucie zagubienia, niepewność, 
lub wręcz przeciwnie – wielki entuzjazm, czy też wyczekiwanie na odpowiedni moment, aby zareagować.

Tak więc zanim wybierzemy jakiś styl i sposób komunikowania się, należy upewnić się, że będzie on odpowiedni 
do celów, które chcemy osiągnąć i nie narazi na szwank naszych relacji z odbiorcą informacji. Jeśli pojawią 
się jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, lepiej najpierw zapytać. Właściwie, dobrze jest pytać w każdym 
wypadku, ponieważ zbyt duża pewność, że wiemy, jaki styl komunikacyjny będzie odpowiedni, bez wcześniejszego 
upewnienia się oznacza, że najprawdopodobniej nieświadomie ulegamy pewnym założeniom i stereotypom na 
temat odbiorców naszego komunikatu. Aby proces komunikacji przebiegał sprawnie, warto zawsze kwestionować 
przyjęte założenia. Wystarczy sobie przypomnieć, jak sfrustrowani, a czasem nawet upokorzeni czujemy się, gdy to 
inni ulegają swoim założeniom i stereotypom na nasz temat!
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Sektor Powszechnie zakładane preferencje 

komunikacyjne

Doświadczenia ekspertów sugerują, że..

Gospodarczy •Zwięzłe informacje w punktach, bez narracji

•E-mail, zamiast spotkań osobistych

•Hasła, bez szczegółów

•Efekty, a nie proces

Firmy potrafią głęboko zaangażować się w działania partnerstwa, 

jeśli są one zgodne z szeroko rozumianymi celami biznesowymi 

przedsiębiorstwa. Ograniczenie ich udziału w funkcjonowaniu 

partnerstwa lub postrzeganie jako „twardych ludzi biznesu”, może 

powodować frustrację i poczucie rozczarowania u tych partnerów.

Publiczny •Szczegółowe informacje na temat każdej 

decyzji

•Protokoły i notatki, dokumentacja na piśmie

•Wyznaczone osoby odpowiedzialne za 

poszczególne zadania

•Dokumentacja osiągnięcia zakładanych 

efektów

Sektor publiczny często włącza się we współpracę partnerską, 

ponieważ odczuwa frustrację wynikającą z własnej niemożności 

oferowania świadczeń, odpowiadających w pełni na potrzeby 

społeczne. Udział w partnerstwie daje im możliwość zmiany 

sposobu działania – np. szybszego podejmowania decyzji, 

podejmowania innowacyjnych działań.

Społeczny •Narracja wyjaśniająca tło / uzasadniająca 

potrzebę działań

•Spotkania osobiste lub rozmowy telefoniczne

•Koncentracja na procesie

•Udokumentowane zaangażowanie społeczne 

/ konsultacje społeczne

Organizacje pozarządowe mogą być równie pedantyczne 

i przywiązane do szczegółów, jak sektor publiczny, a także elitarne, 

niecierpliwe i konkurujące z innymi, jak sektor gospodarczy. 

Bardzo często wymagają tak rozbudowanej dokumentacji 

i szczegółowych danych, jak pozostałe sektory. Zdarza się też, że 

w znacznie mniejszym stopniu reprezentują interesy społeczne, niż 

powszechnie deklarują.

Kto pozostaje wykluczony?
Komunikując się w ramach partnerstwa, lub informując na zewnątrz o jego działaniach, należy zastanowić się, 
czy przypadkiem – świadomie lub nie – nie mamy tendencji do kierowania naszej informacji tylko do odbiorców, 
których najlepiej znamy lub do których jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Czy w proces komunikacji udało się 
nam włączyć wszystkich tych, którzy rzeczywiście powinni brać w nim udział? Czy jesteśmy skłonni poświęcić czas 
i niezbędne środki, aby zapewnić faktyczne zaangażowanie wszystkich interesariuszy? Esej „Do przemyślenia...” 
autorstwa Michelle Evans i Ledy Stott poświęcony jest właśnie temu zagadnieniu.

Udzielać odpowiedzi czy zadawać pytania?
Najważniejszym zagadnieniem dotyczącym komunikacji w partnerstwie międzysektorowym jest sposób w jaki 
się komunikujemy. Jest on nierozłącznie związany z nastawieniem nadawcy informacji. Czy biorąc udział 
w procesie komunikacji „mówisz” innym to, co według siebie, wiesz najlepiej, czy też może „pytasz”, zachęcając do 
odpowiedzi, aktywnego zaangażowania lub działania?

Naszym zdaniem, najlepsze efekty komunikacyjne przynosi nastawienie „pytające”. Nie oznacza to, że każdy 
akt komunikacji ma mieć formę pytania – są przecież sytuacje, kiedy trzeba po prostu przekazać informacje 
praktyczne, na przykład o planowanym spotkaniu. Trzeba starać się, aby proces komunikacji był „otwarty”, 
a nie „zamknięty”, a reakcje i wkład ze strony odbiorców informacji należy przyjmować z radością, a nie irytacją 
i frustracją.

16  Od czynu do słowa



Autentyczne zaangażowanie we współpracę partnerską wymaga 
zidentyfikowania tych, którzy mogą być zmarginalizowani lub
wykluczeni. Dlatego należy patrzeć szerzej, poza osoby i organizacje, 
które występują w imieniu partnera lub grupy interesariuszy. Dokonując 
analizy partnerstwa, animatorzy partnerstwa muszą rozumieć, że 
przestrzeń, w której mogą wypowiadać się różne głosy jest zawężana 
przez kontekst, czy też czynniki określające uczestników, takie, jak: wiek, 
klasa, poglądy kulturowe, przynależność etniczna, płeć, pochodzenie 
wiejskie lub miejskie, poglądy polityczne, wykształcenie czy też stan 
zdrowia. Wszystkie te czynniki mogą zmieniać się z upływem czasu, 
dlatego należy je starannie śledzić. 

W skutecznie działających partnerstwach kładzie się duży nacisk 
na pełne zaangażowanie wszystkich partnerów i interesariuszy 
w wypracowywanie celów projektów i promowanie trwałych zmian o jak 
najszerszym zasięgu. Jednak uwzględnianie i reagowanie na niesłyszane 
głosy zmarginalizowanych interesariuszy wymaga często sporego 
wysiłku, czasu i zasobów. Łączy się to z oceną stopnia „widzialności” 
jednostek i organizacji działających w ramach partnerstwa, zrozumienia 
ich wpływów politycznych i dostępu do podejmowania decyzji oraz 
wyznaczeniem różnych opcji zwiększenia ich udziału i zaangażowania. 
Partnerzy muszą czuć swój interes w tym by podjąć działania zmierzające 
do zwiększenia ich zaangażowania w partnerstwo. Bez dostrzeżenia 
takiego interesu, zachęcanie do większego zaangażowania może okazać 
się mylące, podsycając fałszywe oczekiwania, a czasami w ogóle okazać 
się niepotrzebne.  

Ocena poziomów zaangażowania oraz wybór odpowiedniego podejścia 
wymaga umiejętności „interpretowania” milczenia tych, którzy nie 
zabierają głosu.⁸

Są obojętne Dokonanie przeglądu powodów  

do uczestniczenia w partnerstwie.

Są onieśmielone Dokonanie  

analizy kultury partnerstwa.

Są ubezwłasnowolnione Dokonanie analizy kryteriów 

uczestniczenia w partnerstwie.

Nie posiadają 

umiejętności

Dokonanie  

przeglądu struktury partnerstwa.

Czekają Poszukanie czynnika, który  

uruchomi ich aktywne zaangażowanie.

Aby usłyszeć te niesłyszane głosy i uwzględnić je w działaniach, 
animatorzy partnerstwa muszą być pewni, że wykorzystywane przez nich 
metody i podejście nie wykluczają istotnych grup czy osób dla działań 
partnerstwa. Należy być świadomym faktu, że zapobieganie wykluczeniu 

jest uzależnione od uwarunkowań i kontekstu funkcjonowania danego 
partnerstwa. Doświadczenia Michelle Evans, pracującej jako animator 
partnerstwa w Australii, sugerują, że następujące trzy metody są 
skuteczne:
1. Australijskie pojęcie „Dadirri”
2. Wymyślanie partnerstwa
3. Refleksja nad praktyką (praxis).

Dadirri to pojęcie, którego podstawą jest praktykowanie intensywnej 
i obiektywnej obserwacji i słuchania. Kierując się tym pojęciem, 
jako animatorzy partnerstwa, próbujemy być w czasie, a nie na czas. 
Chodzi o skupienie się na swoim otoczeniu, aby w ten sposób być 
świadomym własnej obecności w danej sytuacji. Ludzi wokół należy 
postrzegać jako indywidualne jednostki, ale także jako część szerszej 
społeczności, wykazując przy tym zrozumienie i wrażliwość na ich 
potrzeby i uwarunkowania, w których się znajdują. Musimy próbować 
usłyszeć to, co kryje się za wypowiadanymi przez innych słowami. 
Pojęcie Dadirri jest bardzo głęboko zakorzenione w tradycji australijskiej. 
Zaproponowała je Miriam Rose Ungenmerr z Daly River w Northern 
Territory (Australia). Dla niej jest to sposób poznawania społeczności, 
w której funkcjonuje i zdobywania nowych doświadczeń. Według niej 
„W każdym z nas bije głębokie źródło mądrości. Dadirri pozwala nam 
z niego czerpać”.

„Podejście Dadirri przypomina mi, by słuchać tego, co kryje się między 

słowami, aby być w ten sposób w pełni obecną tu i teraz. Moje 

doświadczenia pokazują, że, szczególnie w pracy ze społecznościami 

Aborygenów, ważne jest, aby być świadomym otoczenia i własnej 

osoby, nie kierować się tylko umysłem. Słuchając tylko mojego umysłu 

staję się zbyt logiczna i myślę zbyt strategicznie; a są po temu inne 

okazje. Odkryłam, że jeśli spędzam czas z ludźmi, słucham ich, poznaję 

ich społeczność, pozwala mi to lepiej zrozumieć, jak dopasować 

metodykę partnerstwa do potrzeb tej społeczności i zmobilizować ją do 

maksymalnego wykorzystania uczestnictwa w działaniach partnerskich 

w przyszłości. Taka postawa pozwala mi dostrzegać zarówno intuicyjne 

jak i racjonalnie możliwości przyszłych działań. Jako animatorzy 

pracujący w kontekście społeczności aborygeńskich, musimy się 

dostosować do łączenia myślenia strategicznego ze świadomością 

„obecności w konkretnym miejscu i czasie”, aby w ten sposób zapewnić 

kreatywną i innowacyjną współpracę. Łącząc klasyczne umiejętności 

animatora partnerstwa z podejściem i świadomością Dadirri, możemy 

zdziałać cuda.” Michelle Evans

Wymyślanie partnerstwa to istotny etap kształtowania każdego 
partnerstwa, o którym potencjalni partnerzy często zapominają lub nie 
wykorzystują w pełni jego możliwości. Etap „wymyślania partnerstwa” 
to zarówno stosunek czy postawa partnera do planowanych działań, 
jak i praktyczne podejście do rozpoznania potencjału i możliwości 
zapowiadanej współpracy. „Wymyślanie partnerstwa” polega 

Usłyszeć głosy, których nikt nie 
słucha – podejście praktyczne
Michelle Evans i Leda Stott

Niskie zaangażowanie lub  

jego brak może sugerować,  

że jednostki lub grupy:

 

W takim wypadku 

konieczne może okazać się: 
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wykorzystaniu kreatywności i wyobraźni tych, którzy chcą nawiązać 
współpracę. Aktywne czerpanie z wyobraźni osób z różnych organizacji 
i sektorów jest bardzo przydatne przy określaniu możliwości i kierunków 
praktycznych działań planowanego partnerstwa. Takie podejście można 
rozumieć również w kategoriach planu komunikacyjnego, który nam 
podpowiada, jak mamy przedstawiać istotę partnerstwa innym i jak 
partnerzy mogą konstruktywnie ze sobą rozmawiać, aby każdy z nich 
mógł maksymalnie wykorzystać swoją wyobraźnię i specyfikę kulturową.
„Wymyślanie partnerstwa” to zadanie, które zachęca uczestników do 
wnoszenia swoich osobistych doświadczeń życiowych i kulturowych 
w kształtowanie przyszłej formuły i działalności partnerstwa. 
Zainwestowanie czasu w „wymyślanie partnerstwa” w początkowej 
jego fazie pozwala odkryć mnóstwo wcześniej nie dostrzeganych 
możliwości działania i pomaga w wykreowaniu odpowiedniej formuły 
funkcjonowania, prowadząc do sformalizowania struktury partnerstwa.

Refleksja nad praktyką (Praxis). Realizacja założeń rozwoju 
zrównoważonego wymaga od praktyków partnerstwa ciągłego 
kontestowania motywów, dla których angażują się w propagowanie 
działań partnerskich, próbują ustalić poziom zaangażowania lokalnej 
społeczności w procesy decyzyjne, czy też wyartykułować zamierzone 
zmiany społeczne, które mają wyniknąć z działań partnerstwa. Proces ten 
przypomina wyzwania związane z animowaniem partnerstwa.

„Pracując w międzykulturowym kontekście, ze zmarginalizowanymi 

społecznościami, które rzadko stanowią dla kogokolwiek priorytet, 

muszę mieć jasność, w jaki sposób ich głosy będą słyszane w kontekście 

partnerstwa, składającego się zarówno z dużych korporacji, instytucji 

rządowych, jak również innych, czasem pozostających w konflikcie, 

społeczności i organizacji. Muszę być otwarta wobec zagadnień 

wynikających z kontekstu postkolonialnego, w ramach którego 

partnerstwo funkcjonuje, oraz wobec wpływu tego kontekstu na 

działania. Muszę być świadoma zagadnień politycznych i etycznych, 

które mogą pojawić się, gdy w ramach projektu spotkają się różni 

partnerzy i różne interesy. Ta część mojej pracy jest bardzo uzależniona 

od moich umiejętności komunikacyjnych, a także moich zdolności 

do przywództwa i animacji. Spędzam sporo czasu analizując moje 

podejście i kontekst, w ramach którego pracuję oraz to, jak niektóre 

pojęcia – np. paradygmat rozwoju – mogą wpłynąć na prowadzone 

działania.” Michelle Evans

Podstawa dobrej praktyki partnerstwa to refleksja nad tym co robisz.
Jeśli nie potrafisz pytać samego siebie o trudne zagadnienia dotyczące
etyki, moralności i decyzji, jakie podejmujesz, to nie będziesz miał 
jasności dlaczego robisz to, co robisz. Paolo Freire tak mówi o refleksji
nad praktyką (Praxis) w swoim tekście zatytułowanym, „Pedagogy of 
the Oppressed” (1970): „Osoby zgnębione i uciśnione nie powinny 
postrzegać swojego położenia jako sytuacji nieodwracalnej, ale raczej 
jako ograniczenie, które mogą zmienić.”⁹ Terminologia, której używamy, 

jest kluczem do sukcesu. Stosowanie podejścia refleksyjnej praktyki –
działanie i refleksja – jest konieczne, aby móc usłyszeć niesłyszane głosy.
Musimy też ostatecznie przyznać, że czasami to właśnie strukturalne 
paradygmaty, w ramach których funkcjonujemy, nie dopuszczają tych 
głosów. 

Wysłuchanie tych, których głosy zazwyczaj są pomijane wymaga od 
praktyków partnerstwa wykorzystania bardzo wymagających metod 
komunikacji. Musimy porzucić nasze wygodne, wypróbowane zwyczaje 
zawodowe i zrezygnować z pozycji, w której mamy kontrolę na rzecz 
autentycznej współpracy. To bardzo wymagający proces twórczy, który 
karze nam wyrzec się własnego ego. Dzięki temu możliwa staje się 
wspólnota ideałów, myśli i marzeń, a z niej wyrasta partnerstwo na rzecz 
trwałych i pozytywnych zmian.

Michelle Evans kieruje Willin Centre for Indigenous Arts and Cultural Development w Victorian College of the Arts w Melbourne, Australia. 
Michelle ma tytuł magistra w dziedzinie sztuk kreatywnych oraz akredytację animatorów partnerstwa PBAS10. Prowadzi zajęcia z zakresu 
rozwoju kulturowego społeczności oraz zajmuję się propagowaniem sztuki Aborygenów.

Leda Stott jest niezależnym konsultantem, specjalizującym się w partnerstwie międzysektorowym i zagadnieniach rozwoju. W ciągu ostatnich 
10 lat zajmowała się planowaniem, rozwojem i ewaluacją programów partnerskich dla różnych organizacji działających w Afryce, Europie 
i Ameryce Łacińskiej. Jest jednym z wykładowców podyplomowych studiów w zakresie partnerstwa międzysektorowego (Postgraduate 
Certificate in Cross-sector Partnership – PCCP) na Uniwersytecie w Cambridge oraz kursu PBAS, współpracownikiem The Partnering Initiative 
i redaktorem periodyku „Partnership Matters: Current issues in cross-sector collaboration”.
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3. Komunikacja wewnątrz  
  partnerstwa
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Partnerzy często są zaskoczeni faktem, jak bardzo funkcjonowanie ich partnerstwa zależy 

od sprawnej komunikacji wewnętrznej: otwartych dyskusji, rozmów przeprowadzonych 

w odpowiednim momencie, właściwego prowadzenia dokumentacji, zapisywania ustaleń, 

i wielu innych. Czym jest „dobra praktyka” w komunikacji między przedstawicielami 

organizacji zaangażowanych w partnerstwo? W jaki sposób można tę dobrą praktykę 

głębiej zakorzenić zarówno wewnątrz organizacji partnerskich, jak i w ramach 

kontaktów między nimi? Zaplanowany w przemyślany sposób i dobrze zarządzany proces 

komunikacyjny może odegrać ważną rolę w podtrzymywaniu aktywnego zaangażowania 

partnerów (jak również wszystkich pozostałych interesariuszy) i stanowi podstawę do 

poznania i wykorzystania doświadczeń innych.

Z kim komunikujemy się wewnątrz partnerstwa?
Używając terminu „komunikacja wewnętrzna” w kontekście partnerstwa międzysektorowego mamy na myśli 
dwa rodzaje komunikacji – komunikację wewnątrz poszczególnych organizacji partnerskich oraz komunikację 
pomiędzy organizacjami współpracującymi ze sobą w ramach partnerstwa. W każdym z tych dwóch przypadków, 
proces komunikacyjny skierowany jest do innych odbiorców. 

Potencjalni odbiorcy wewnątrz partnerstwa
W poszczególnych organizacjach zaangażowanych w partnerstwo

•Kierownictwo

•Zespoły / pracownicy organizacji, których zaangażowanie jest potrzebne partnerstwu

•Dział Prawny, Zasobów Ludzkich i Public Relations

•Członkowie Zarządu / Rady Nadzorczej / odpowiednich Komisji (zależnie od sektora)

W ramach partnerstwa (komunikacja pomiędzy partnerami)

•Poszczególne organizacje partnerskie

•Pracownicy partnerstwa / wolontariusze / doradcy itd.

•Beneficjenci / grupa docelowa działań

•Inne organizacje, na które oddziałują projekty partnerstwa

W jaki sposób traktować te dwa obszary komunikacji – wewnątrz poszczególnych organizacji partnerskich oraz 
w ramach partnerstwa? 

Dobra praktyka w komunikacji wewnątrz organizacji 
zaangażowanych w partnerstwo
Zanim organizacja zdecyduje się dołączyć do partnerstwa, przechodzi przez okres intensywnej komunikacji 
wewnętrznej, dotyczącej związanych z tym potencjalnych kosztów i korzyści. Forma tego procesu 
komunikacyjnego oraz sposób, w jaki przebiega, zależą od czterech kluczowych parametrów:
1. Czynniki motywujące organizację do nawiązania współpracy partnerskiej – dlaczego organizacja chce 

zaangażować się we współpracę? Jakie kierują nią motywy (jawne i ukryte)?
2. Szczebel zarządzania, na którym podjęto decyzję o przystąpieniu do partnerstwa – czy będzie w stanie 

zagwarantować średnio- lub długoterminowe zaangażowanie we współpracę?
3. Potencjalna wartość partnerstwa i jego projektów dla podstawowej działalności organizacji.
4. Umiejętności komunikacyjne osoby lub osób promujących udział organizacji w partnerstwie.

Od samego początku bardzo istotne jest, aby jak największa liczba pracowników danej organizacji „kupiła” pomysł 
przystąpienia do partnerstwa. Bez tego organizacja najprawdopodobniej nie będzie w stanie trwale zaangażować się 
we współpracę z innymi partnerami. Dla wielu organizacji nawiązywanie współzależnych relacji z organizacjami 
z innych sektorów stanowi trudne wyzwanie. Znacznie prostsze wydaje się działanie w pojedynkę, samodzielne 
podejmowanie decyzji przy użyciu znanych i od dawna stosowanych metod. Tak więc, pierwszym trudnym 
zadaniem w procesie komunikacyjnym wewnątrz organizacji jest przygotowanie przekonujących argumentów, 
które pokażą w jaki sposób współpraca partnerska okaże się korzystna dla organizacji – pamiętając jednocześnie, że 
taka współpraca może potencjalnie łączyć się dla niektórych z poczuciem dyskomfortu. 
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Na tym rola komunikacji wewnątrz organizacji członkowskiej partnerstwa się nie kończy. Animatorzy 
i praktycy partnerstwa często twierdzą, że komunikacja wewnętrzna (tj. wewnątrz poszczególnych organizacji 
zaangażowanych w partnerstwo) może stanowić znacznie trudniejszy problem, niż komunikacja pomiędzy 
partnerami lub z zewnętrznymi interesariuszami. Dlaczego tak jest? Czy mamy tendencję, aby przyjmować za 
oczywiste zaangażowanie w partnerstwo naszej organizacji i dlatego poświęcamy więcej uwagi komunikowaniu się 
z innymi partnerami i interesariuszami?

Animatorzy partnerstwa oraz osoby reprezentujące na forum partnerstwa poszczególne organizacje powinni 
stale i aktywnie przypominać o działaniach partnerstwa innym pracownikom organizacji i starać się pozyskać 
ich zaangażowanie w te działania. Poniżej „Podpowiedź eksperta” wskazuje kilka sposobów na efektywne 
podtrzymywanie zaangażowania organizacji we współpracę partnerską.

1. Informuj

• Wybierz przykłady dobrych praktyk z działania partnerstwa i szeroko je propaguj.

• Regularnie informuj współpracowników o partnerstwie i jego działaniach.

• Zidentyfikuj, opracuj i przekazuj kierownictwu i współpracownikom wnioski i lekcje wynikające z działań 

partnerstwa.

2. Angażuj

• Zapraszaj współpracowników do udziału w spotkaniach partnerstwa.

• Angażuj współpracowników do wykonywania różnych zadań i pracy w grupach roboczych partnerstwa.

• Wyznaczaj różne osoby do tego, aby wypowiadały się lub prowadziły działania w imieniu partnerstwa.

• Zadbaj o możliwość pracy woluntarystycznej w partnerstwie dla pracowników różnych szczebli.

• Zaangażuj więcej osób w charakterze doradców itd.

3. Doceniaj

• Doceniaj i nagradzaj zaangażowanie swoich współpracowników.

• Stwarzaj okazje do spotkań towarzyskich.

• Organizuj wydarzenia na większą skalę, aby promować i doceniać osiągnięcia.

• Szukaj u innych uznania dla osiągnięć partnerstwa

4. Rozwijaj

• Wzmacniaj zdolność organizacji do współpracy w ramach partnerstwa.

• Zorganizuj wizyty studialne do miejsc, gdzie realizowane są działania.

• Zorganizuj wymiany pracowników między organizacjami zaangażowanymi w partnerstwo.

• Pomagaj we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, wypracowanych dzięki współpracy w ramach 

partnerstwa.

Na następnych stronach David Birch w swoim eseju „Do przemyślenia...” omawia kilka wyzwań, na które 
napotykamy w komunikacji wewnątrz organizacji zaangażowanych we współpracę partnerską.

Podpowiedź eksperta11
PE
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Często osoby nie mające nic wspólnego z budowaniem, funkcjonowaniem 
lub ewaluacją współpracy partnerskiej angażującej biznes i organizacje 
pozarządowe zakładają, że takie partnerstwo przyjmuje jedną z dwóch 
form: albo „dodatku” do głównej działalności firmy, albo „fundraisingu” dla
organizacji pozarządowej. Na świecie można znaleźć mnóstwo przykładów 
tego typu „partnerstwa”, natomiast znacznie trudniej znaleźć trzeci rodzaj – 
kiedy współpraca partnerska stanowi ważną część podstawowej działalności 
organizacji lub firmy i w istotny sposób oddziałuje na nią od wewnątrz.

Doprowadzenie do sytuacji, w której partnerstwo staje się istotnym 
elementem działalności firmy lub organizacji, wiąże się z kilkoma
wyzwaniami z zakresu komunikacji.

Wyzwanie 1: Podnoszenie świadomości wewnątrz 

organizacji poprzez działania komunikacyjne.

Większość partnerstw między biznesem a organizacjami społecznymi 
angażuje w swoje działania tak naprawdę stosunkowo niewiele osób 
z współpracujących organizacji; czasami tylko garstka osób aktywnie  
działa w partnerstwie lub w ogóle wie o jego istnieniu.  
Jak w takim przypadku podnieść świadomość realizowanych działań 
partnerskich wśród pozostałych pracowników? Jak osoby zaangażowane 
w partnerstwo powinny opowiadać o partnerstwie i jego projektach, aby 
znacząco podnieść liczbę osób w organizacji (na różnych szczeblach), które 
wiedzą o działaniach partnerstwa i ich efektach? Oczywiście, jeśli model 
partnerski ma stanowić część podstawowej działalności i kultury danej 
organizacji lub firmy, konieczne jest informowanie o partnerstwie i jego
wartości pracowników wszystkich szczebli. O ile na początku działania 
partnerstwa skuteczną promocję w ramach organizacji może mu zapewnić 
nawet jedna zaangażowana we współpracę osoba, to aby zapewnić stałe 
funkcjonowanie i rozwój partnerstwa z upływem lat, niezbędne jest, aby 
coraz więcej pracowników danej organizacji znało projekty partnerstwa 
i rozumiało jego prawdziwą wartość dla organizacji.

Jednym z najmniej skutecznych sposobów informowania o prowadzonych 
działaniach partnerskich w ramach dużych firm zaangażowanych we
współpracę jest regularne zamieszczanie tych informacji w wewnętrznej 
sieci intranetu. Intencje, które temu przyświecają, są dobre, ale niestety 
pracownicy rzadko czytają ogłoszenia i informacje zamieszczane 
w intranecie. Podobny los spotyka informacje przesyłane emailem, 
ponieważ po prostu giną w całej masie innych wiadomości, informacji 
i spamu.

Popularną metodą informowania o realizowanych projektach partnerskich 
są biuletyny i wewnętrzne magazyny wydawane przez organizację lub 
firmę. Jeśli są opracowane we właściwej formie – tzn. przyciągają wzrok, są
przejrzyste graficznie i łatwo je włożyć do aktówki lub teczki, aby przeczytać
np. podczas podróży pociągiem, czy samolotem – mogą stanowić cenny 
sposób propagowania informacji. Jednak najczęściej po prostu leżą w holu 
lub sekretariacie wśród innych podobnych publikacji, których nikt nie 
czyta. 

Użyteczną metodą mogą być seminaria wewnętrzne lub spotkania grup 
roboczych, w czasie których prezentuje się działania partnerstwa, np. 
z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint, jednak najczęściej organizacja 
takich spotkań wymaga sporo przygotowań i środków, a ich zasięg jest 
raczej ograniczony. 

Z mojego doświadczenia wynika, że jedynym skutecznym rozwiązaniem 
jest włączenie wiedzy o partnerstwie i zaangażowaniu w jego działania 
do coraz bardziej popularnej praktyki oceniania różnych aspektów 
działalności firmy, dodając do ewaluacji wskaźniki dotyczące
prowadzonych projektów partnerskich. Wymaga to zaangażowania 
pracowników działu kadr oraz ustalenia odnośnych zasad, tak, aby 
pracownicy i kadra zarządzająca wiedzieli, czego od nich oczekujemy. 
Tylko w takiej sytuacji możemy mieć pewność, że informacja 
o działaniach partnerskich zamieszczona w intranecie, przesłana emailem 
lub opisana w biuletynie, zostanie potraktowana przez pozostałych 
pracowników firmy poważnie.

Wyzwanie 2: Jak informować o wartości „działań 

lokalnych”?

Niektóre organizacje posiadają sprawnie funkcjonujące działy PR 
i aktywnie pielęgnują kontakty z mediami, ale wciąż dla wielu 
dużych korporacji i organizacji pozarządowych, sporym problemem 
pozostaje rozdźwięk pomiędzy globalną tożsamością korporacji 
i centralą, a tym, co dzieje się na szczeblu lokalnym, w poszczególnych 
oddziałach. Lokalny oddział organizacji lub firmy może mieć
ciekawe doświadczenia z zakresu współpracy partnerskiej, ale aby 
je upublicznić, musi je przekazać do centrum komunikacyjnego 
w centrali, gdzie najczęściej można usłyszeć, że takie materiały nie 
pasują do obecnie realizowanej strategii komunikacyjnej. W wyniku 
takiego postępowania, lokalne oddziały często mają poczucie, że ich 
działania są marginalizowane i tracą zapał do podejmowania inicjatyw. 
Zatem wyzwaniem jest nie tylko wybranie najlepszej metody na 
opowiedzenie o swoich doświadczeniach, ale przede wszystkim próba 
strategicznego dopasowania działań partnerskich do sposobu myślenia 
centrali połączona z działaniami pomagającymi centrali zrozumieć 
wartość tego, co „lokalne”, zwłaszcza w porównaniu z tym, co 
„krajowe” lub „globalne”.  

Jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie zgodności pomiędzy 
„globalnymi” a „lokalnymi” celami korporacji jest zaangażowanie 
przedstawiciela wyższej kadry zarządzającej w charakterze lidera 
i promotora takich działań. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby 
pozostali pracownicy rozumieli wartość działań partnerskich dla 
całej organizacji. Można to osiągnąć poprzez włączenie zagadnień 
dotyczących partnerstwa między biznesem a organizacjami 
społecznymi do formalnej ewaluacji pracowników (w BP kilka lat 
temu włączono te zagadnienia do ewaluacji kadry zarządzającej) lub, 
na przykład, poruszając te zagadnienia podczas spotkań przedstawicieli 
wszystkich działów firmy, łącznie z działem PR.

Wyzwania komunikacyjne dla organizacji 
zaangażowanych w partnerstwo
David Birch
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Wszyscy pracownicy powinni dostać jasny komunikat, że partnerstwo 
między biznesem a organizacjami społecznymi ma sens z punktu 
widzenia działalności danej organizacji lub firmy i powinno być
postrzegane jako inwestycja – czasu i zasobów – i jak każda inwestycja, 
powinno być regularnie poddawane analizie i ewaluacji.

Wyzwanie 3: Komunikacja między różnymi działami.

Często w dużych organizacjach – niezależnie od tego, czy jest to firma,
czy organizacja pozarządowa – wiele różnych działów może angażować 
się w działania partnerskie. Na przykład, w ramach dużej korporacji, 
jeden z działów może zajmować się zagadnieniami dotyczącymi 
ochrony środowiska, inny kontaktami z ludnością lokalną, kolejny 
relacjami z administracją rządową, a jeszcze inny ogólnymi relacjami 
społecznymi. Właściwie każdy z tych działów może nawiązać 
współpracę partnerską, nie informując i nie angażując pozostałych. 
Taki brak komunikacji wewnętrznej może oznaczać nieefektywne 
wykorzystanie zasobów, czasu pracowników oraz brak dostępu do 
posiadanej wiedzy i różnych umiejętności.

Aby do tego nie dopuścić, konieczne jest regularne poruszanie 
zagadnienia dotyczącego współpracy partnerskiej podczas spotkań 
kadry zarządzającej. Należy również spróbować znaleźć w ramach 
organizacji lub firmy odpowiednią osobę lub dział, który będzie

w stanie właściwie poprowadzić zagadnienia partnerskie. Skuteczna 
komunikacja między różnymi działami oraz skoordynowanie ich 
działań wymaga wspólnego zrozumienia, że partnerstwo między 
biznesem a organizacjami społecznymi jest korzystne zarówno dla firm,
jak i dla organizacji pozarządowych. Aby osiągnąć to zrozumienie, 
współpraca partnerska musi stać się częścią podstawowej działalności 
organizacji lub firmy. Organizacje społeczne powinny oddzielić
współpracę partnerską z biznesem od fundraisingu i utworzyć odrębny 
dział na potrzeby współpracy partnerskiej, składający się nawet tylko 
z jednego lub dwóch pracowników. Podobnie w firmach, współpraca
partnerska nie powinna stanowić jednej z kompetencji działu 
kontaktów zewnętrznych lub działu kadr, ale być kierowana przez 
specjalnie utworzoną w tym celu jednostkę. 

Trzy wyzwania w zakresie komunikacji, na pierwszy rzut oka 
bardzo proste do rozwiązania. Wiele osób pewnie powie: „przecież 
wystarczy podchodzić do tych zagadnień ze zdrowym rozsądkiem; 
my to wszystko już wiemy”. W przypadku współpracy partnerskiej 
zaskakujące jest, jak często ten „zdrowy rozsadek” nas jednak 
zawodzi. Dlatego uwzględnienie odpowiedzi na te trzy wyzwania 
komunikacyjne w programowaniu działań partnerstwa może pomóc 
zamienić potencjalną porażkę w sukces.

David Birch jest profesorem komunikacji na Deakin University w Melbourne, Australia. Był założycielem, a następnie do 2006 roku dyrektorem 

Corporate Citizenship Research Unit na Deakin University, a także redaktorem naczelnym „The Journal of Corporate Citizenship” w latach 

2004 – 2006. Opracował przeglądy i ewaluację wielu partnerstw angażujących firmy i organizacje społeczne, a obecnie pracuje nad nową 

książką poświęconą oddziaływaniu podstawowych praw obywatelskich na biznes i społeczeństwo.
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Przykłady negatywnych 

zachowań partnerów

Co takie zachowanie mówi 

innym partnerom

Jak zmienić sytuację przy pomocy efektywnej komunikacji:

• partner zachowujący się negatywnie 

• pozostali partnerzy

Spóźnia się na spotkania  

i jest nieprzygotowany.

Spotkania 

– i prawdopodobnie 

partnerstwo – nie są ważne.

• Należy wyznaczyć inną osobę z danej organizacji do udziału 

w spotkaniach partnerstwa.

• Spróbujcie dowiedzieć się od partnera, jakie ma inne pilne 

zobowiązania i wspólnie porozmawiajcie, jak można tą sytuację 

poprawić / zmienić.

Zawiera dwustronne 

porozumienia / ustalenia 

z wybranymi partnerami.

Jeśli coś uzgodnimy między 

sobą, inni będą musieli to 

również zaakceptować.

• Zastanów się nad potencjalnie negatywnym oddziaływaniem takiego 

postępowania na innych partnerów i spróbuj zrozumieć ich potrzebę 

zaangażowania i przejrzystości.

• Poproście o wyjaśnienie, dlaczego doszło do takiego dwustronnego 

porozumienia / ustaleń oraz zastanówcie się, jak najskuteczniej 

włączyć w dwustronne rozmowy pozostałych partnerów.

Nie wywiązuje się 

z wyznaczonych zadań 

w wyznaczonym czasie bez 

żadnego wytłumaczenia.

Te zadania nie są dla 

mnie priorytetem, a jeśli 

z niewykonania ich wynikną 

jakieś kłopoty, to nie jest mój 

problem.

• Poinformuj odpowiednio wcześnie partnerów, dlaczego nie będziesz 

w stanie wykonać zadania zgodnie z planem i poproś o sugestie co do 

innego sposobu wykonania zadania.

• Przypomnijcie sobie, dlaczego dane zadanie jest istotne i zastanówcie 

się nad alternatywnymi sposobami jego realizacji, tak aby ograniczyć 

ryzyko opóźnień w realizacji projektu.

Wyraża publicznie na 

zewnątrz partnerstwa swoje 

opinie na temat innych 

partnerów i współpracy

Prezentowanie na zewnątrz 

opinii mojej organizacji jest 

ważniejsze, niż lojalność 

w stosunku do pozostałych 

partnerów i partnerstwa.

• W partnerstwie odpowiadasz przed innymi partnerami, tak jak 

w swojej organizacji przed przełożonymi. Spróbuj wyjaśnić partnerom, 

co skłoniło Ciebie i Twoją organizację do takiego zachowania.

• Ustalcie strategię i podstawowe zasady informowania opinii publicznej, 

które uwzględnią szczególne potrzeby dotyczące komunikacji 

zewnętrznej każdego z partnerów.

Dobra praktyka w komunikacji pomiędzy partnerami
Skuteczny i ciągły proces komunikacji między partnerami stanowi fundament dla rozwoju partnerstwa i osiągania 
przez nie zakładanych celów. Efektywna komunikacja nierozerwalnie łączy się z bogatym dialogiem (zarówno 
„twarzą w twarz”, jak i na piśmie) oraz umiejętnością słuchania i uczenia się. Uważamy, że dobra praktyka 
w komunikacji wiąże się z dobrą praktyką współpracy partnerskiej.

Oto kilka przykładów ilustrujących nasze poglądy: 

Pozytywne zachowania we współpracy partnerskiej
Zarówno efektywna współpraca partnerska, jak i skuteczny proces komunikacji wymagają ze strony  
wszystkich partnerów: 
•  Zaangażowania
•  Szczerego zainteresowania poglądami, doświadczeniami i priorytetami pozostałych partnerów
•  Gotowości do dzielenia się odpowiedzialnością za funkcjonowanie współpracy
•  Odpowiedzialności wobec pozostałych partnerów
•  Otwartości na nowe pomysły i sposoby realizacji zadań
•  Gotowości podejmowania konsultacji i poszukiwania kompromisu w prowadzonych działaniach.

W interesie wszystkich partnerów leży stworzenie takiej kultury organizacyjnej, która będzie  
pomagała im w rozwijaniu i pogłębianiu cech wymienionych powyżej. Wykreowanie tej kultury  
organizacyjnej będzie zapewne wymagało czasu oraz być może zmian w sposobach działania niektórych partnerów 
– zerwania z dotychczasowymi wzorcami zachowań, szacunku dla odmiennych punktów widzenia, docenienia 
indywidualnych stylów komunikacyjnych innych partnerów. 

Narzędzie 3: Analiza 

potrzeb komunikacyjnych 

poszczególnych partnerów 

(zob. str. 76) podpowiada, 

jakie pytania można zadać 

samemu sobie lub innym, 

aby dowiedzieć się więcej na 

temat potrzeb i priorytetów 

komunikacyjnych 

organizacji zaangażowanych 

w partnerstwo.
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Zanim zdecydujecie się utworzyć partnerstwo, upewnijcie się, że każdemu z potencjalnych partnerów udało się 
zebrać wystarczającą wiedzę i poznać pozostałe organizacje.

Właściwie prawie cały czas prowadzimy rozmowy lub komunikujemy się na różne sposoby (e-mail szybko stał się 
najpopularniejszym środkiem komunikacji) i większość z nas uważa, że całkiem nieźle sobie z tym radzi. Być może 
tak jest, ale zawsze można coś poprawić – a w przypadku współpracy partnerskiej wręcz koniecznym jest, aby 
osoby zaangażowane w partnerstwo stale dbały o wysoką jakość komunikacji.

Od chwili utworzenia partnerstwa – nawet na bardzo wczesnym etapie współpracy – należy pamiętać, aby:
•  Ustalić, jakie są potrzeby partnerstwa w zakresie komunikacji wewnętrznej oraz kto zajmie się czym i kiedy. 

Uzgodnienie planu komunikacji jest równie ważne, co ustalenie planu finansowego lub biznesplanu.
•  Rozdzielić role i zadania dotyczące komunikacji pomiędzy poszczególne organizacje zaangażowane 

w partnerstwo i ich przedstawicieli. Przydzielając zadania komunikacyjne, należy zwracać uwagę na cechy 
charakteru i umiejętności osób, a także na kompetencje komunikacyjne posiadane przez poszczególne 
organizacje.

•  Wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, aby wzmacniać kompetencje i umiejętności komunikacyjne, 

zarówno własne, jak i pozostałych partnerów. Aby utrzymać zaangażowanie i entuzjazm partnerów należy 
stwarzać okazje do rozwijania nowych umiejętności i wykorzystywania nowych możliwości. 

Oto kilka praktycznych zasad, których należy przestrzegać:
•  Wybieraj odpowiedni moment dla działań komunikacyjnych. Niektóre sprawy wymagają natychmiastowej 

reakcji, a inne czasu na zastanowienie się i refleksję.
•  Stosuj podejście konsultacyjne, nie dyktatorskie. Na przykład, zamiast przekazywać innym informacje, które 

według Ciebie powinni posiadać, staraj się ich aktywnie angażować.
•  Bądź elastyczny w procesie komunikacyjnym i nie podejmuj ostatecznych decyzji zbyt szybko.
•  Starannie prowadź dokumentację, aby móc w miarę rozwoju sytuacji łatwo powrócić do konkretnych 

materiałów i umożliwić ich wykorzystanie przez partnerów w nowych warunkach.

1. Wyjaśniaj

• Jasno precyzuj cele każdego procesu komunikacji.

• Upewnij się, że partnerzy trzymają się wspólnej, ustalonej linii.

• Uwzględnij w budżecie koszty związane z komunikacją.

• Zbuduj strategię komunikacyjną w oparciu o analizę potrzeb w tym zakresie.

2. Planuj i wdrażaj

• Zadbaj o równowagę dyscypliny i kreatywności.

• Przygotowuj interesujące historie (np. jak pokonywanie przeszkód stwarza nowe możliwości do działania).

• Bądź kreatywny i korzystaj z pomocy tych, którzy posiadają profesjonalne umiejętności komunikacyjne (np. 

artyści, dziennikarze, pisarze itd.).

• Mierz i sprawdzaj oddziaływanie i efektywność działań komunikacyjnych.

3. Rozwijaj

• Zadbaj o to, aby działania komunikacyjne rozwijały się w trakcie trwania partnerstwa.

• Sprawdzaj reakcje na nowe produkty komunikacyjne i wprowadzaj konieczne zmiany.

• Pamiętaj, że komunikacja jest złożonym procesem, posiadającym różne „warstwy” i poziomy. 

4. Przestrzegaj zasad

• Bądź szczery i autentyczny we wszystkich komunikatach skierowanych do opinii publicznej (unikaj „spinu”).

• Pamiętaj o ważnej roli komunikacji w budowaniu przejrzystości i prawdziwego zaufania między partnerami oraz 

na zewnątrz partnerstwa. 

• Połącz wysiłki komunikacyjne z prawem do wiedzy interesariuszy.

Podpowiedź eksperta12
PE
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Efektywne zespoły i dynamiczne organizacje
Przedstawiciele poszczególnych organizacji, współpracujący ze sobą w ramach partnerstwa, bardzo szybko 
stają się de facto „zespołem”, podobnie jak partnerstwo staje się de facto „organizacją”. Partnerzy mogą stać się 
silnym i zgranym zespołem (skutecznym, twórczym i innowacyjnym) lub też zespołem słabym (niepraktycznym, 
nieproduktywnym, przewidywalnym), podobnie jak partnerstwo może stać się dynamiczną lub źle funkcjonującą 
organizacją. Dlatego warto chwilę zastanowić się nad cechami, którymi charakteryzują się efektywne zespoły 
i dynamiczne organizacje.

„W nowoczesnej organizacji zespoły, a nie indywidualne osoby, stanowią podstawową komórkę uczenia się. 

Jeśli zespoły nie potrafią się uczyć, organizacje również nie są w stanie tego robić.” Peter Senge13

Peter Senge, autorytet w zakresie rozwoju organizacji, twierdzi, że poza zaangażowaniem i chęcią uczenia się 
potrzeba jeszcze czterech innych kluczowych elementów – nazywanych przez niego „dyscyplinami” – aby grupa 
osób stała się dobrze funkcjonującym zespołem, stanowiącym element dynamicznej organizacji:
1. Praca nad sobą – ciągłe uświadamianie sobie i zgłębianie osobistych motywacji, koncentrowanie energii, 

rozwijanie cierpliwości i obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość.
2. Modele mentalne – analizowanie i dostosowywanie głęboko zakorzenionych założeń, uogólnień i obrazów, 

według których rozumiemy świat i nasze w nim miejsce.
3. Myślenie systemowe – rozumienie, że działania indywidualnych osób łączą się na różne sposoby, tworząc nowe 

wzorce zachowań, które uwidaczniają się dopiero po wielu latach.
4. Wspólna wizja – udział w tworzeniu i realizacji wspólnej wizji przyszłości, opartej na świadomym 

zaangażowaniu, a nie na wymuszonej akceptacji. 

Każda z opisanych powyżej dyscyplin wiąże się z klarowną i kreatywną komunikacją. Jeśli każdy  
z członków partnerstwa będzie doskonalił siebie, stanie się w efekcie lepszym (cierpliwszym i mniej  
impulsywnym) słuchaczem. Jeśli będziemy w stanie zmienić nasze modele mentalne, łatwiej będzie nam 
pozbyć się naszych uprzedzeń i stereotypów, co ułatwi nawiązywanie współpracy z ludźmi i organizacjami,  
których wcześniej nie docenialiśmy. Jeśli będziemy dostrzegać powiązania łączące nasze działania  
z działaniami innych, łatwiej nam będzie myśleć, planować i komunikować się w systematyczny  
i uporządkowany sposób. Jeśli partnerzy rozwijają wspólną wizję lepszej przyszłości (na rzecz której pracuje 
partnerstwo), łatwiej im jest przezwyciężać codzienne irytujące trudności i problemy, które towarzyszą  
nawet najlepszym intencjom.  

Dobór metod komunikacyjnych
Zbudowanie zestawu narzędzi i metod komunikacyjnych w ramach partnerstwa umożliwia korzystanie z tych 
najbardziej adekwatnych dla danego zadania i na danym etapie rozwoju partnerstwa. W rozdziale 8 zamieściłyśmy 
9 różnych narzędzi, które można adaptować stosownie do potrzeb. Jak już wspomniałyśmy wcześniej, partnerstwo 
potrzebuje kompleksowego planu komunikacji, a proces jego wypracowania może stanowić doskonałe ćwiczenie 
komunikacyjne dla partnerów. 

Celem sprawnej komunikacji między partnerami jest podtrzymanie zaangażowania we współpracę i rozwój 
partnerstwa. Wybierając odpowiednie po temu metody i opcje komunikacyjne, można ten cel osiągnąć szybciej 
i łatwiej. 

Z różnych powodów, partnerstwo może niespodziewanie zostać zdestabilizowane przez zmniejszenie 
zaangażowania jednej z organizacji partnerskich. Wówczas partnerzy pospiesznie (choć często jest już za późno) 
próbują analizować i odbudować zaangażowanie danej organizacji w partnerstwo. Jest to przede wszystkim 
wyzwanie dla osób reprezentujących tą organizację w ramach partnerstwa, ale również pozostali partnerzy powinni 
poważnie zastanowić się, jaką rolę mogą odegrać w dalszym rozwoju (lub w niektórych wypadkach w przetrwaniu) 
współpracy partnerskiej.

Narzędzie 4:  

Jak organizować 

efektywne spotkania 

partnerstwa (zob. str. 77) 

podpowiada, co można 

zrobić, aby spotkania 

partnerstwa były twórcze 

i motywowały do 

współpracy.
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Podpowiedź eksperta14
PE

1. Zasady

• W procesie komunikacyjnym używaj metod, które zachęcają innych partnerów do aktywnego zaangażowania. 

Na przykład, zamiast wyczerpujących zapisów podaj tylko główne punkty prosząc innych o uzupełnienie 

szczegółów i dodanie własnej perspektywy.

• Staraj się poznać preferowane przez partnerów kanały komunikacyjne i używaj ich, niezależnie od tego, czy 

są to np. rozmowy „twarzą w twarz”, e-mail, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, pager.

• Bądź otwarty na nowe sugestie. Staraj się stworzyć metody szybkiego analizowania i wdrażania nowych 

pomysłów, tak, aby nie wstrzymywać postępu działań.

Działania

• Regularnie kontaktuj się z partnerami. Pytaj o ich pomysły i opinie, staraj się dowiedzieć, co ich martwi. 

Zaufanie można zdefiniować jako pewność, że dana osoba będzie działać zgodnie z Twoim najlepszym 

interesem. Staraj się dobrze poznać swoich partnerów, tak, abyś mógł działać zgodnie z ich najlepszym 

interesem.

• Zapraszaj partnerów do udziału w otwartych dyskusjach. Pozwól na współistnienie wielu różnych idei i opinii, 

nie narzucaj konsensusu, jeśli nie jest konieczny. Różnorodność perspektyw i opinii otwiera więcej drzwi i kreuje 

nowe możliwości rozwiązań.

• Ułatwiaj partnerom kontakty między sobą. Przygotuj listę z telefonami kontaktowymi, adresami e-mail oraz 

wszelkimi innymi potrzebnymi informacjami – np. kto jaką pełni rolę w partnerstwie, za co odpowiada itd. Można 

również zamieścić zdjęcia osób.

• Buduj sieci kontaktów i współpracy. Wspieraj rozwój współpracy między partnerami.

Dokumentacja – zagadnienie kluczowe
Nie każda rzecz, która zdarza się w partnerstwie, musi zostać udokumentowana, ale prowadzenie dokumentacji 
jego funkcjonowania jest sprawą bardzo istotną. Dokumentacja pozwala, między innymi, zapewnić przejrzystość 
działań, wykazać zaangażowanie poszczególnych partnerów, czy też uwiecznić historię partnerstwa. 

Niektórzy uważają, że szczegółowe i dokładne prowadzenie dokumentacji jest jedną z kluczowych umiejętności 
potrzebnych w budowaniu i funkcjonowaniu współpracy partnerskiej – pamiętaj więc, aby prowadzenie 
dokumentacji znalazło się na liście zadań partnerstwa. Dokumentacja partnerstwa powinna być dokładna, 
różnorodna, ciekawa i łatwo dostępna dla wszystkich partnerów. 

Postaraj się wypracować nawyk dokumentowania działań partnerstwa na różne sposoby, czy to w formie 
oficjalnych protokołów, indywidualnych dzienników działań, w formie pisemnej, dźwiękowej lub wizualnej.
Posiadanie różnorodnej dokumentacji pomaga nie tylko w utrzymywaniu zaangażowania partnerów, ale również 
przydaje się przy opracowywaniu studiów przypadku i opisywaniu działalności partnerstwa. 

Pamiętaj też, aby dokumenty, które mają charakter oficjalny (formalne protokoły, dokumenty prawne i finansowe)
lub będą udostępnione opinii publicznej zostały zatwierdzone przez wszystkich tych, którzy są do tego uprawnieni.
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4. Komunikacja na zewnątrz  
partnerstwa
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Dla wielu partnerstw komunikacja z szerszym audytorium poza partnerstwem stanowi 

jeden z głównych priorytetów. Celem takiej komunikacji może być poinformowanie 

opinii publicznej o działaniach partnerstwa, próba wywarcia nacisku na decydentów, 

pozyskanie nowych darczyńców, czy też po prostu kształtowanie pozytywnego wizerunku 

jednego lub wielu partnerów. Nawet jeśli partnerzy zgadzają się, że komunikacja 

zewnętrzna stanowi istotny element funkcjonowania partnerstwa, ustalenie szczegółów 

odnośnie tego jakie informacje, kiedy i komu przekazywać, może okazać się trudnym 

zadaniem i powodem do nieporozumień, ponieważ indywidualne priorytety w zakresie 

komunikacji zewnętrznej poszczególnych partnerów mogą się bardzo od siebie różnić.

Z kim komunikujemy się na zewnątrz partnerstwa?
Poza partnerstwem, grono potencjalnych odbiorców informacji na temat współpracy partnerskiej i jej wyników 
może być bardzo liczne. 

Potencjalni odbiorcy informacji na zewnątrz partnerstwa
W ramach poszczególnych organizacji zaangażowanych w partnerstwo

• Interesariusze / inwestorzy / darczyńcy (zależnie od sektora)

• Inne zainteresowane kluczowe osoby (np. decydenci, dostawcy, agencje międzynarodowe)

• Inne organizacje i instytucje z danego sektora (np. poprzez stowarzyszenia branżowe lub organizacje 

parasolowe)

Pomiędzy partnerami (w ramach partnerstwa)

• Ważni interesariusze / sieci współpracy poszczególnych partnerów (dla partnerstwa korzystne jest pozyskanie 

zaangażowania członków sieci współpracy poszczególnych partnerów)

• Zewnętrzni darczyńcy wspierający partnerstwo lub jego projekty

• Organizacje, na które pośrednio oddziałują projekty partnerstwa (np. grupy społeczne)

Poza partnerstwem

• Środowiska akademickie

• Instytucje finansowe

• Agencje międzynarodowe

• Władze na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym

• Politycy / decydenci

• Potencjalni nowi partnerzy

• Grupy nacisku

• Osoby publiczne / potencjalni promotorzy

• Osoby działające w ramach innych partnerstw

• Różne sieci współpracy (np. zrzeszające inne organizacje zaangażowane we wdrażanie celów rozwoju 

zrównoważonego)

• Opinia publiczna

W rozdziale 7 mówimy o konieczności opracowania kompleksowego planu komunikacji zewnętrznej. Poniżej 
natomiast analizujemy kilka praktycznych zagadnień związanych z realizacją takiego planu.

Kiedy komunikować na zewnątrz partnerstwa
Kluczowym wyzwaniem w każdym partnerstwie jest uzgodnienie wspólnego podejścia do komunikacji 
zewnętrznej, a następnie przestrzeganie powziętych ustaleń. Poglądy partnerów na rolę komunikacji zewnętrznej 
w procesie współpracy partnerskiej mogą się bardzo różnić. Dla jednych, komunikacja zewnętrzna może stanowić 
centralny punkt ich zaangażowania w partnerstwo i dlatego będzie im zależało na intensywnym i głośnym 
informowaniu opinii publicznej już na bardzo wczesnym etapie funkcjonowania partnerstwa. Z kolei inni mogą 
być zwolennikami bardziej rozważnego i ostrożnego podejścia i z niechęcią odnosić się do publikowania informacji 
o partnerstwie, zanim jego działania przyniosą mierzalne efekty. 
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Nie istnieje jedno, najlepsze podejście do zagadnień komunikacji zewnętrznej – wczesne publikowanie informacji 
o partnerstwie może mu dodać impetu i pomóc w realizacji działań, z kolei wstrzymanie się z publikowaniem 
informacji o współpracy do momentu osiągnięcia mierzalnych efektów działań partnerstwa dodaje mu powagi 
i wiarygodności. Natomiast w każdym przypadku, brak porozumienia partnerów co do harmonogramu 
publikowania informacji o partnerstwie może przynieść nieoczekiwane i niepożądane skutki (zob. przykłady 
poniżej).

Partnerzy

Międzynarodowa organizacja ekologiczna 

i międzynarodowa firma z branży paliwowej.

Co się stało?

Po pięciu latach współpracy partnerskiej, 

w trakcie której organizacja ekologiczna 

pomogła firmie w wypracowaniu 

i wdrożeniu nowej strategii 

odpowiedzialności za środowisko, dyrektor 

firmy został poproszony o ogłoszenie 

nowej polityki środowiskowej firmy 

w trakcie światowej konferencji organizacji 

ekologicznych – co też chętnie uczynił. 

W czym leżał problem?

Licząc się z możliwością wrogiej reakcji ze 

strony innych organizacji ekologicznych, 

organizacja nie przewidziała negatywnej 

reakcji ze strony pracowników swoich biur 

krajowych. Przedstawiciele biur krajowych 

otwarcie zaatakowali oświadczenie firmy 

i zagrozili odcięciem się od swojej centrali. 

Ich zdaniem, udział w tym partnerstwie 

poważnie naruszył integralność organizacji. 

Z kolei pracownicy centrali organizacji, 

którzy od 5 lat współpracowali z firmą, 

nauczyli się rozumieć i szanować partnera 

z sektora gospodarczego, jak również 

dostrzegali, w jaki sposób zmiana 

środowiskowych nawyków firmy przyczyni 

się do osiągnięcia misji i celów organizacji. 

Niestety nie podzielili się wcześniej tą 

wiedzą z pracownikami biur krajowych.

Co należało zrobić?

• Systematycznie przekazywać informacje 

o partnerstwie w ciągu 5 lat (tak, aby inni 

pracownicy też mogli zrozumieć ewolucję 

współpracy partnerskiej).

• Angażować pracowników biur krajowych 

w bardziej bezpośrednie relacje z firmą 

na poziomie poszczególnych krajów 

(stworzenie relacji partnerskich na wielu 

poziomach, a nie tylko na poziomie 

centrali).

• Przeprowadzić badanie postaw 

pracowników biur krajowych wobec 

współpracy z takim partnerem, aby 

poznać ich obawy i wypracować 

odpowiednie metody działania (rozwój 

wiedzy i umiejętności pracowników).

• Zorganizować spotkanie pracowników 

organizacji i przedstawicieli firmy przed 

konferencją (aby poznać ewentualne 

obawy i wspólnie poszukać rozwiązania 

problemu).

PRZYKŁAD – Ogłoszenie informacji w złym momencie

Partnerzy

Międzynarodowa agencja i duża 

międzynarodowa korporacja.

Co się stało?

Partnerzy pracowali wspólnie przez dwa 

lata nad programem edukacyjnym dla 

dzieci z afrykańskich slumsów. Po dwóch 

latach współpracy, pracownicy agencji 

doszli do wniosku, że projekt przynosi 

oczekiwane efekty i nadszedł czas, aby 

opublikować w mediach informacje 

o prowadzonych działaniach. Uważali też, że 

należy zwiększyć skalę jego oddziaływania, 

angażując inne firmy i organizacje. Z kolei 

firma zainteresowana była bardziej 

strategicznym oddziaływaniem projektu, 

próbując wpłynąć w ten sposób na 

planowanie i realizację polityki edukacyjnej, 

a nie propagowaniem filantropii wśród 

dużych firm. 

W czym leżał problem?

Pracownicy agencji nie mogli zrozumieć 

dlaczego firmie zależy na opóźnianiu 

publikacji informacji o projekcie i kładli coraz 

większy nacisk na potrzebę opublikowania 

informacji w mediach – traktując to jako 

kluczowy element współpracy. Natomiast 

przedstawiciele firmy uważali, że jest 

jeszcze za wcześnie i że po publikacjach na 

tym etapie działań zaangażowanie firmy 

w partnerstwo zostanie zinterpretowane jako 

poszukiwanie „taniej reklamy”. Ostatecznie 

różnice w poglądach i oczekiwaniach 

partnerów doprowadziły do przerwania 

współpracy.

Co należało zrobić?

• Rozpoznać różne oczekiwania partnerów 

na początkowym etapie współpracy.

• Przedyskutować kwestie związane 

z harmonogramem publikowania 

informacji o partnerstwie – być może 

udałoby się uzgodnić odpowiedni moment 

dla publikacji informacji w mediach po 

osiągnięciu innych kluczowych celów 

projektu.

• Zorganizować burzę mózgów 

w celu wypracowania innych metod 

komunikacyjnych, które pozwoliłyby 

na osiągnięcie celów istotnych dla 

poszczególnych partnerów bez 

konieczności rezygnowania z ważnych dla 

nich priorytetów (np. organizacja wizyt 

studialnych do miejsc realizacji projektu dla 

potencjalnych nowych partnerów z sektora 

gospodarczego lub przedstawicieli władz).

• Zwiększyć możliwości zmiany stylu 

współpracy partnerskiej, aby ułatwić 

relacje i współdziałanie partnerom. 

PRZYKŁAD – Presja na publikację informacji w mediach
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Ostrożne podejście do zbyt wczesnego publicznego prezentowania działalności i osiągnięć partnerstwa (tzn. 
zanim partnerstwo okrzepnie w swoim funkcjonowaniu, a rezultaty jego działań zostaną zweryfikowane) jest jak
najbardziej wskazane, ale trzeba pamiętać, że jeśli partnerzy zbyt długo będą zwlekać z publikacją jakichkolwiek 
informacji o partnerstwie, może to zostać zinterpretowane przez opinię publiczną jako brak przejrzystości. Wybór 
odpowiedniego momentu opublikowania informacji o partnerstwie jest sprawą istotną i delikatną – szczególnie, 
gdy partnerzy dopiero zaczynają się poznawać i sobie ufać. 

Dobrym początkiem może być ustalenie, że obowiązuje zasada jak największej, możliwej w danym momencie, 
otwartości. Następnie partnerzy powinni uzgodnić cele partnerstwa w zakresie komunikacji i odpowiednią dla 
nich skalę czasową. Aby ułatwić osiągnięcie porozumienia w tym zakresie, partnerzy mogą wyznaczyć pewne etapy, 
a następnie na każdym z nich ustalać bardziej szczegółowe cele komunikacyjne.

Czasami, w początkowym okresie funkcjonowania partnerstwa, partnerzy nie muszą wykorzystywać formalnych 
metod komunikacyjnych (jak np. oficjalne informacje dla prasy, studia przypadku, prezentacje), ponieważ
wówczas ważniejsze są mniej formalne sposoby, pozwalające cieszyć się nawiązaną współpracą (np. uroczyste 
uruchomienie partnerstwa lub projektu) lub pozwalające na dzielenie się pomysłami (np. zaproszenie szerszej 
grupy uczestników do udziału w warsztatach lub sesji burzy mózgów). 

Na kolejnych etapach rozwoju partnerstwa cenne mogą okazać się organizowane staże i wymiany między 
projektami, propagowanie doświadczeń wynikających z realizowanych działań wśród innych partnerstw i ich 
animatorów, dokumentacja wizualna (zdjęcia, filmy) i dźwiękowa działań, prowadzenie dziennika działalności
partnerstwa lub dziennika pracy animatora partnerstwa. Taka dokumentacja stanowi doskonałe materiały 
źródłowe dla bardziej formalnych metod komunikacyjnych. 

Gdy partnerstwo i jego program działania są stabilne i sprawnie funkcjonują, nadchodzi dobry moment, aby 
wdrożyć program bardziej sformalizowanej komunikacji zewnętrznej – cały czas pamiętając, aby nie wyolbrzymiać 
osiągnięć partnerstwa (związane jest z tym ryzyko wynikające z faktu, że partnerstwa cały czas zmieniają się i to, co 
dzisiaj jest sukcesem, jutro może okazać się problemem i wyzwaniem).

Jakie informacje przekazywać
Problemy dotyczące komunikacji na zewnątrz partnerstwa związane będą nie tylko z doborem odpowiedniego 
harmonogramu publikowania informacji. Równie ważne jest ustalenie, jakie informacje można opublikować. 
Klasycznym przykładem w tym zakresie jest pytanie czy można wykorzystywać logo pojedynczego partnera 
promując partnerstwo (zob. przykład poniżej).

Partnerzy

Międzynarodowa firma i agencja ONZ.

Co się stało?

Firma (z branży spożywczej) współpracowała 

z agencją ONZ nad poprawą uczęszczania do 

szkół uczniów w biednym, rolniczym regionie 

Indii, zapewniając dzieciom darmowe posiłki 

w szkołach. Pod koniec drugiego roku 

realizacji działań, firma zmieniła projekty 

opakowań wszystkich swoich produktów, 

zamieszczając na nich logo ONZ. Agencja 

ONZ wniosła przeciwko firmie sprawę 

do sądu, żądając natychmiastowego 

usunięcia logo ONZ z opakowań i zakończyła 

współpracę. 

W czym leżał problem?

Użycie logo ONZ na opakowaniach 

zostało potraktowane przez agencję jako 

sugerujące poparcie ONZ dla produktu, 

a nie jako informacja o współpracy. 

Działania tego typu nie są nigdy 

akceptowane w ramach całej ONZ i jej 

agend. Pracownicy agencji zakładali, że 

firma zna politykę ONZ w tym zakresie  

i nie złamie jej zasad. Z kolei 

przedstawiciele firmy byli zaskoczeni 

gwałtowną reakcją ONZ i twierdzili,  

że umieszczając logo na opakowaniach 

chcieli po prostu tylko promować udaną 

współpracę.

Co należało zrobić?

• Ustalić jasne zasady użycia logo na samym 

początku współpracy. 

• Uzyskać zgodę każdego z partnerów przed 

publicznym wykorzystaniem jego logo. 

• Poszukiwać możliwych do zaakceptowania 

rozwiązań alternatywnych (np. opis 

partnerstwa, jego działalności i osiągnięć 

w raporcie rocznym firmy).

• Wykorzystać profesjonalnych mediatorów 

w dyspucie między partnerami wynikłej 

po nieuprawnionym wykorzystaniu logo, 

tak aby spróbować rozwiązać problem 

bez konieczności działań prawnych lub 

przerwania wartościowej współpracy.

PRZYKŁAD – Prawo do wykorzystania logo partnera
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W kwestii użycia logo partnerów nie ma jednej, uniwersalnej zasady. W niektórych partnerstwach korzystanie 
z logo poszczególnych partnerów nie jest dozwolone. W innych wręcz odwrotnie – stanowi kluczowy element 
uwiarygodniający partnerstwo lub jego projekty¹⁵. Użycie logo poszczególnych partnerów zawsze należy uzgadniać 
indywidualnie. 

W momencie, gdy partnerzy zdecydują, że należy wyjść z informacją do szerszej grupy odbiorców – np. 
beneficjentów projektu, zewnętrznych darczyńców, innych organizacji i instytucji pracujących na tym samym
obszarze geograficznym lub zajmujących się podobnym tematem – trzeba koniecznie ustalić, jakie informacje
i jak szczegółowo można publikować. W początkowym okresie funkcjonowania partnerstwa mogą wystarczyć 
np. nazwy współpracujących organizacji, projekt lub zagadnienie, jakim partnerstwo się zajmuje oraz oczekiwane 
rezultaty działań. 

Na dalszych etapach rozwoju partnerstwa będą pojawiały się inne informacje, warte opublikowania lub 
udostępnienia innym, np.:
•  Ilościowe i jakościowe dane na temat oddziaływania partnerstwa
•  Historie rozwoju i osiągnięć osób zaangażowanych w partnerstwo
•  Wpływ działań partnerstwa na różne grupy odbiorców
•  Studia przypadku i doświadczenia dotyczące rozwoju i funkcjonowania partnerstwa – do wykorzystania przez 

osoby zaangażowane we współpracę partnerską
•  Artykuły w prasie poświęcone zagadnieniom interesującym opinię publiczną.

Przede wszystkim jednak, partnerzy muszą dokładnie uzgodnić, jakie informacje mogą być publikowane, kiedy 
należy to robić i kto będzie się tym zajmował w imieniu partnerstwa. 

Dobra praktyka w komunikacji zewnętrznej
Podobnie jak w przypadku komunikacji wewnątrz partnerstwa, efektywna komunikacja poza nim powinna 
charakteryzować się wieloma spośród cech „bogatej” rozmowy¹⁶. Nasze doświadczenia pokazują, że bardzo często 
proces komunikacji zewnętrznej opiera się na przekazywaniu przez nadawcę informacji, które w jego opinii 
powinni poznać odbiorcy, zamiast stanowić początek dialogu. 

Oczywiście, wszystko zależy od tego, czego oczekujemy po procesie komunikacji – czy ma tylko informować 
o naszych zamierzeniach i osiągnięciach, czy też liczymy, że wzbudzi jakąś reakcję. W przypadku współpracy 
partnerskiej wskazany jest ten drugi wariant.

Reakcja na przekazywaną informację może mieć różne formy, takie, jak:
•  Uwagi i nowe pomysły, które pomogą udoskonalić partnerstwo lub jego projekt.
•  Aktywne zaangażowanie nowych partnerów, pojedynczych osób lub społeczności.
•  Nowe wsparcie (finansowe lub inne) lub kontynuacja wsparcia zewnętrznego dla projektu.
•  Zmiany zachowania jednostek lub organizacji.
•  Zmiany ustawodawstwa, polityki, działań prowadzonych przez inne organizacje lub instytucje.

Aby dotrzeć do najważniejszych odbiorców, proces komunikacyjny powinien być:

•dostępny•odpowiedni do potrzeb•angażujący

Dbaj o to, aby proces komunikacyjny wyróżniał się poprzez:

•świeżość•precyzję•celowość

Przestrzegaj ustalonych zasad dotyczących komunikacji zewnętrznej, tak aby była:

•aprobowana przez partnerów•skoordynowana•autentyczna

Daj odbiorcom informacji szansę na reakcję i zaangażowanie poprzez:

•przyjmowanie sugestii•zachęcanie do zadawania pytań•umożliwienie kontaktu

Podpowiedź eksperta
PE
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Celem efektywnej komunikacji zewnętrznej jest przekazanie informacji o partnerstwie tym, na których  
może oddziaływać partnerstwo oraz tym, którzy mogą oddziaływać na partnerstwo. Partnerzy muszą jasno  
ustalić priorytety w zakresie komunikacyjnym oraz grupy docelowych odbiorców informacji na zewnątrz 
partnerstwa. Muszą też dołożyć starań, aby komunikacja zewnętrzna miała wyraźnie zdefiniowane cele oraz
korzystała z metod jak najlepiej dostosowanych do potrzeb i okoliczności, podobnie jak w przypadku  
komunikacji wewnątrz partnerstwa (zob. podrozdział „Dobra praktyka w komunikacji pomiędzy  
partnerami” na str. 24).

Budowanie relacji i reputacji

„Nic nie istnieje w odosobnieniu. Nic nie funkcjonuje w odosobnieniu. Wszyscy ludzie i wszystkie  

procesy są ze sobą powiązane. Zatem zamiast pytać, czy w ramach społeczeństwa w ogóle funkcjonują jakieś 

relacje, trzeba pytać o status i jakość tych relacji. Laurie Wilson17

Podobnie jak w przypadku każdej organizacji, partnerstwo może budować swoją reputację poprzez komunikację 
zewnętrzną oraz dbanie o dobre relacje ze swoimi interesariuszami. Niestety często budowanie relacji zewnętrznych 
traktowane jest jako zadanie dla zespołu PR, a nie jako jeden z kluczowych elementów zarządzania, „tolerowane, 
gdy finanse organizacji mają się dobrze i eliminowane w czasach kłopotów finansowych”¹⁸. Efektywny proces 
budowania relacji z interesariuszami jest dla partnerstwa znacznie ważniejszy niż dla pojedynczej organizacji. 
Komunikacja zewnętrzna partnerstwa powinna mieć charakter budowania relacji, a nie tylko przekazywania 
informacji, jeśli partnerstwo rzeczywiście chce osiągnąć cele, które sobie wyznaczyło.

Wszystkie relacje zaczynają się od procesu komunikacji - otwartego i szczerego dialogu, który umożliwia  
zebranie rzetelnej wiedzy o innych i prowadzi do zrozumienia. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu,  
pozbywamy się błędnych założeń i stereotypów. Kiedy założenia zastąpimy rzetelną wiedzą o innych 
i zrozumieniem, możliwe jest podejmowanie działań. Działania, w których brane są pod uwagę interesy,  
opinie i wartości wszystkich zaangażowanych w daną relację, zaowocują wzajemnym szacunkiem. A efektem 
komunikacji, zrozumienia, działania i szacunku jest dobra reputacja, która może przerodzić się w zaufanie.

Nowe oblicze PR
Chciałybyśmy w tym miejscu poświecić trochę uwagi zagadnieniom dotyczącym PR (Public Relations) 
i zastanowić się, jak te zagadnienia mają się do efektywnej komunikacji partnerstwa.

Najczęściej, gdy słyszymy wyrażenia „PR” lub „specjalista od PR-u”, do głowy przychodzą nienajlepsze skojarzenia. 
PR stało się jednym z tych terminów, które przyciągają negatywne komentarze, a czasem nawet obelgi, a ludzie 
często zakładają, że informacje PR to tylko „spin”, czy też sposób na „wybielenie” lub „zazielenienie” sytuacji lub 
działań i nie należy im wierzyć. Na dodatek, bardzo częstą praktyką jest powierzanie zadań z zakresu PR działowi 
marketingu. Ale PR to nie marketing. Czym zatem jest PR?

Jest bardzo wiele definicji Public Relations, co jeszcze zwiększa ogólny zamęt dotyczący znaczenia tego terminu.
Prawdopodobnie jedna z najprostszych definicji PR pochodzi z 1948 roku, kiedy to Brytyjski Instytut Badania
Opinii Publicznej zdefiniował PR jako „celowe, zaplanowane i trwałe działania mające na celu ustanowić
i podtrzymywać wzajemne (podkreślenie dodane przez autorki) zrozumienie pomiędzy organizacją i jej 
audytorium”. 

Babatunde Folarin w ten oto sposób charakteryzuje Public Relations¹⁹:
•  Celem PR jest ustanowienie i podtrzymywanie wzajemnego zrozumienia i dobrej woli pomiędzy organizacją 

– lub partnerstwem – a jej grupami odbiorców informacji lub interesariuszami.
•  Jest to dyscyplina z zakresu komunikacji, która łączy się z innymi dziedzinami wiedzy – tzn. jest 

interdyscyplinarna. PR jest zarówno nauką, jak i sztuką.
•  PR jest przede wszystkim jedną z funkcji zarządzania, ale podobnie jak inne funkcje zarządzania, ma również 

aspekty techniczne.

Narzędzie 5: Podstawowe 

zagadnienia dotyczące 

komunikacji poza 

partnerstwem (zob. str. 78)  

może być pomocne 

w ustaleniu, do kogo na 

zewnątrz partnerstwa należy 

kierować informacje oraz 

w jaki sposób to zrobić.

Narzędzie 6: Zarządzanie 

relacjami zewnętrznymi 

partnerstwa (zob. str. 79)  

demonstruje jedną z metod 

utrzymywania dobrze 

funkcjonujących relacji 

z określonymi grupami 

odbiorców informacji poza 

partnerstwem.
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•  Działania PR są zaplanowane i przemyślane, nie przypadkowe; mają charakter trwały i ciągły, nie są 
podejmowane ad hoc.

•  Z zasady PR jest proaktywny i nastawiony na przyszłość, chociaż zmusza się go do przybrania formy reaktywnej 
i spoglądania wstecz.

•  Aby osiągnąć swój maksymalny potencjał, potrzebuje dialogu i perswazji. 

Na następnych stronach Nigel Atkin prezentuje swoje przemyślenia na temat Public Relations.

Tylko komunikacja mówiąca autentycznym głosem będzie przekonywująca – szczególnie w teraz, kiedy 
wyolbrzymianie i przereklamowanie są na porządku dziennym. W kontekście komunikacji partnerstwa warto 
przemyśleć utarte poglądy na temat PR. Głębsza refleksja może pomóc nam powrócić do pierwotnego znaczenia
PR i przypomnieć, co można za jego pomocą osiągnąć. W jaki sposób możesz, jako animator partnerstwa, 
przyczynić się do odświeżenia oblicza PR? Czy potrafisz opowiadać historie osiągnięć swojego partnerstwa
w sposób autentyczny i pełen szacunku, unikając „spinu”?
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Życie w Erze Informacji wymaga od nas stałego doskonalenia 
umiejętności komunikacyjnych, abyśmy byli w stanie sprawnie 
przyswajać, analizować i przekazywać informacje, ważne dla nas i dla 
innych. Należy postrzegać komunikację jako jedno z praw człowieka, 
w myśl którego wszystkim ludziom przysługuje prawo głosu, wymiany 
poglądów i oddziaływania w ten sposób na swoje otoczenie. 

Chciałbym przytoczyć dwie sytuacje, stanowiące dobrą ilustrację 
moich doświadczeń, które doprowadziły mnie do powyższej 
konkluzji. W czasie wojny w Wietnamie, w Stanach Zjednoczonych 
znany dysydent sarkastycznie zażartował, że osoba pozostająca poza 
ustalonym przez biznes i rząd porządkiem „ma całkowite prawo 
wygłosić nieskuteczne przemówienie”. Druga sytuacja miała miejsce 
w 1971 roku, gdy uczestniczyłem w pewnym wydarzeniu kulturalnym 
w Irlandii Północnej. W rozmowie ze zwolennikiem Republikanów 
powiedziałem, że pracuję na Fleet Street w Londynie, gdzie zajmuję się 
Public Relations, co mój rozmówca skomentował: „Aha, czyli człowiek 
z głową, ale bez sumienia?”, demonstrując w ten sposób powszechną 
negatywną opinię, a właściwie lekceważenie, dla działalności PR.

Te dwa incydenty w połączeniu z licznymi innymi, podobnymi 
sytuacjami sprawiły, że postanowiłem zająć się studiami nad 
klarownością, siłą oddziaływania i etyką informacji. Korzystałem 
z moich doświadczeń z pracy dziennikarza, specjalisty od PR 
i nauczyciela, pomagającego ludziom w doskonaleniu ich umiejętności 
komunikacyjnych. Udało mi się zrozumieć, jak inteligentne i etyczne 
wykorzystanie komunikacji może pomóc w budowaniu wzajemnego 
zrozumienia i szacunku między jednostkami, grupami osób 
i narodami. 

Tylko sprawna komunikacja może zharmonizować dwa pojęcia 
o szerokim znaczeniu: globalizacji, powszechnie rozumianej jako 
nowa granica ludzkich możliwości, i mentalności plemiennej, którą 
można inaczej określić jako „mentalność oblężonych”, będącej 
wynikiem zbyt szybkiego tempa zmian i postrzeganej przez wielu 
jako bariera dla dalszych zmian. W sytuacji, w której brakuje 
komunikacji, a globalizacja lub mentalność plemienna osiągną 
formę ekstremalną, ujawniają się niezadowolenie i konflikt. Wówczas
antidotum stanowi właśnie komunikacja, w której każdy z sektorów 
– społeczny, gospodarczy i publiczny, często w formie partnerstwa 
– ma do odegrania rolę w kształtowaniu rzeczywistości i zrozumienia 
konsekwencji wynikających z danych realiów. 

Komunikacja może mieć formę osobistego kontaktu, lub przebiegać 
za pomocą środków masowego przekazu, może być jedno lub 
wielokierunkowa. Najważniejszą jej cechą jednak jest to, że podlega 
świadomemu zarządzaniu. Uświadomienie sobie faktu konieczności 
zarządzania komunikacją stanowi pierwszy krok do zrozumienia, że 
krytyczne myślenie jest niezbędną umiejętnością w Erze Informacji.

Intencje i konsekwencje 

Jeśli prawdą jest, że nasz mózg podąża za okiem, świadomość kto 
umieścił przed naszymi oczami konkretne obrazy lub słowa usprawnia 
naszą zdolność podejmowania decyzji. Jeśli ktoś pyta: „Jakie są intencje 
tych, którzy się ze mną komunikują i jakie konsekwencje będzie miało 
dla mnie przyswojenie tych informacji?” oznacza to, że jest bardziej 
świadomy i mniej podatny na wpływy ze strony innych. 

Świadome przyjmowanie i analizowanie informacji to pierwsza korzyść. 
Drugą jest wiedza, że jeśli chcesz coś powiedzieć, musisz właściwie 
zorganizować swój proces komunikacyjny – najpierw zrozumieć 
swoją motywację oraz ewentualne konsekwencje tego, co chcesz 
przekazać, a następnie wszystko odpowiednio zaplanować. Planowanie 
komunikacji, zarówno w wymiarze krótko, jak i długoterminowym, 
wymaga, aby dobór informacji, ich analiza, sam akt komunikacji oraz 
jego ocena stanowiły świadomy i ciągły proces. Jeśli, jak powiedział 
francuski filozof Michel Foucault, władza to zdolność do fabrykowania
prawdy, to nikt nie jest bardziej uprawniony i zainteresowany 
opowiedzeniem Twojej historii, Twojej prawdy, niż Ty sam.

Czynić dobro

Zgodność – lub jej brak – pomiędzy słowami i obrazami, których 
w komunikacji używa organizacja, a jej rzeczywistymi działaniami, 
jest coraz bardziej widoczna. Mnogość różnych technologii 
komunikacyjnych, większa mobilność oraz stale rosnąca świadomość 
uprawnień wśród interesariuszy sprawiają, że pojęcie przejrzystości 
– łatwe do zrozumienia, jeśli zauważymy, że jego przeciwieństwem jest 
brak jawności – zmusza coraz więcej organizacji do przestrzegania zasad 
etyki, zarówno w słowach, jak i w czynach. 

Czynić dobro i być tak postrzeganym – to fenomen, który niedawno 
pojawił się w świecie relacji między organizacją a jej interesariuszami oraz 
w kanonie Public Relations. Praktyki produkcyjne, uznane za szkodliwe 
dla środowiska lub naruszające prawa człowieka, czy prawa pracy, rzuciły 
niekorzystne światło na wiele firm na arenie międzynarodowej. Podobnie
inne wydarzenia z ubiegłej dekady, jak skandale finansowo-księgowe
czy tragiczne w skutkach wycieki ropy naftowej, przyspieszyły rozwój 
działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate 
Social Responsibility – CSR). Etyka odgrywa coraz ważniejszą rolę 
w prowadzeniu działalności, podobnie jak komunikowanie tego faktu  
na zewnątrz organizacji, czy firmy.

Coraz częściej sprawozdania firm, czy organizacji, dotyczą obecnie
trzech obszarów: sytuacji ekonomicznej, oddziaływania na środowisko 
i działalności społecznej. Coraz większym zainteresowaniem zaczyna 
cieszyć się nowe podejście do sukcesu, który, w myśl tego rozumienia, 
musi łączyć ludzi, otoczenie i zyski. 

Public Relations w Erze Informacji
Nigel Atkin
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Wzajemne relacje

W związku z postępującą ewolucją Public Relations i coraz 
powszechniejszym stosowaniem narzędzi PR przez różne organizacje 
i firmy, warto rzucić okiem wstecz i poszukać w historii podobnych
doświadczeń. Pełne szacunku wzajemne relacje charakteryzowały 
niektóre dawne społeczeństwa, w których równowaga pomiędzy 
jednostką, a społeczeństwem stanowiła normę i sposób życia, a harmonia 
ze środowiskiem i szacunek dla niego oraz dla innych ludzi łączył się 
z zyskiem ekonomicznym. 

Stara chińska koncepcja guanxi, najczęściej tłumaczona jako „więzi” 
lub „relacje”, jest szeroko stosowana w dzisiejszym świecie biznesu 
w Chinach. Osoby pragnące prowadzić interesy w Chinach zadają 
sobie sporo trudu, aby zrozumieć to pojęcie. W dużym uproszczeniu, 
wiąże się ono z pomaganiem sobie nawzajem, budowaniem kapitału 
społecznego między jednostkami i rozwijaniem długoterminowych, 
często dożywotnich relacji biznesowych. Ale gdy Chińczykom zadano 
pytanie: „Jak Twoja babcia wytłumaczyłaby pojęcie guanxi?” uzyskano 
odpowiedzi sugerujące, że związki z innymi, jakie nawiązujemy 
w naszym życiu, sięgają znacznie dalej, niż relacje z klientami w biznesie. 
Związki te obejmują wszystkich ludzi, sięgają nieba i ziemi, co 
symbolizują chińskie znaki używane do przedstawienia guanxi w piśmie. 
 
W Kanadzie, rdzenni mieszkańcy zazwyczaj na zakończenie rytuału lub 
modlitwy wypowiadają słowa „Wszyscy, z którymi jestem związany”. Ich 
pojęcie związków wykracza poza więzy krwi i obejmuje wszystkie żyjące 

istoty, skały, wodę, powietrze, wszystko, co namacalne i co nieuchwytne. 
Zwrot: „Wszyscy, z którymi jestem związany” oddaje świadomość 
praktycznej, a właściwie wręcz świętej, łączności wszystkich elementów 
przyrody. Jakie konsekwencje dla funkcjonowania partnerstwa miałoby 
rozumienie pojęcia „relacje” w znacznie szerszym zakresie?

Relacje mają nie tylko aspekt pieniężny. Wiele osób zaangażowanych 
w Public Relations ponownie zaczyna odkrywać ten fakt i tworzyć 
złożone i samowystarczalne partnerstwa działające na rzecz środowiska 
lub społeczności lokalnych. 

Nowe partnerstwa wymagają wyższej świadomości komunikacyjnej. 
W tym zakresie, tak jak zarządzanie tymi relacjami nie stanowi 
wyłącznie domeny elit ekonomicznych, tak formalne działania PR nie 
stanowią areny tylko dla kilku wybranych przedstawicieli biurokracji 
posiadających zyski i władzę. 

Narzędzia, takie jak krytyczne myślenie, wnikliwa analiza i rozwijanie 
umiejętności wypowiadania się są dostępne dla każdego w Erze 
Informacji. Rośnie międzynarodowy potencjał do dialogu, a PR jest 
własnością każdej jednostki lub grupy, która chce opowiedzieć swoją 
historię.

Nigel Atkin mieszka w Kanadzie i jest niezależnym konsultantem. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze komunikacji we wszystkich 

sektorach. Prowadzi szkolenia w zakresie spraw publicznych, komunikacji, strategii i etyki. Przez ponad 10 lat prowadził różne kursy, w tym 

kurs „Ewolucja Public Relations” na University of Victoria w British Columbia, Kanada. Jego filozofia zawiera się w zdaniu: „Osoby, które 

potrafią efektywnie komunikować się, potrafią również lepiej podejmować decyzje”. Materiały i pomysły Nigela pojawiają się również w innych 

miejscach tego rozdziału.
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5. Rozmowa –  
fundament komunikacji
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Rozmowa – niezależnie od tego, czy odbywa się twarzą w twarz, czy też na odległość 

– stanowi fundament komunikacji międzyludzkiej. Osoby zaangażowane we współpracę 

partnerską powinny starać się stworzyć optymalne warunki, sprzyjające prowadzeniu 

rozmów, a także rozwijać swoje umiejętności w zakresie słuchania i wypowiadania 

się. „Rozmowa” w kontekście partnerstwa międzysektorowego to coś więcej niż tylko 

„słuchanie” i „mówienie”: zamiast podejścia w stylu „to są informacje, które powinniście 

poznać”, potrzebna jest otwartość i zdolność reagowania na wymogi danej sytuacji. 

Udana rozmowa jest żywa i pełna energii, nie wyklucza różnicy zdań. Efektem najlepszych 

rozmów są zmiany.

Pisząc niniejszy poradnik przyjęłyśmy roboczą hipotezę, że każdy przejaw komunikacji międzyludzkiej stanowi 
pewną formę rozmowy – nawet jeśli akurat nie znajdujemy się twarzą w twarz z osobą lub grupą osób, z którymi 
się komunikujemy. Każdy proces komunikacyjny zawiera bezpośrednie lub domniemane zaproszenie do 
aktywnego zaangażowania – fizycznego, emocjonalnego lub mentalnego. A ponieważ współpraca partnerska - co,
mamy nadzieję, udało się nam już wykazać – w dużym stopniu zależy od efektywności komunikacji, konieczne jest 
poświęcenie szczególnej uwagi sztuce prowadzenia rozmowy. 

Umiejętność słuchania
Dobre opanowanie umiejętności słuchania stanowi podstawę do prowadzenia udanych i skutecznych rozmów. 
Czasami jednak można „słuchać”, a nie „usłyszeć” tego, co mówi nasz rozmówca – ponieważ jesteśmy za bardzo 
zajęci przygotowywaniem tego, co sami chcemy powiedzieć. Bardzo często po prostu nie słuchamy aktywnie. 
Aktywne słuchanie wymaga ze strony słuchacza skierowania pełnej, niepodzielonej uwagi na osobę mówiącą. Być 
może więc będziesz musiał zmienić swoje przyzwyczajenia, aby zacząć słuchać aktywnie. Taka zmiana przychodzi 
łatwiej, jeśli jesteś autentycznie zainteresowany tym, co mówi Twój rozmówca i bardziej zależy Ci na poznaniu jego 
opinii, niż zaprezentowaniu własnych poglądów. 
Jeśli potrafisz aktywnie słuchać, osoby rozmawiające z Tobą czują się docenione, co stanowi doskonały fundament
do budowania silnych i produktywnych relacji – dlatego aktywne słuchanie odgrywa tak istotną rolę w rozwijaniu 
współpracy partnerskiej.

Umiejętność odpowiedniego reagowania
Umiejętność słuchania stanowi jeden z elementów udanej rozmowy. Drugim koniecznym elementem jest zdolność 
do odpowiedniego reagowania na kwestie, których dotyczy rozmowa, na emocje kryjące się za słowami oraz 
kontekst rozmowy. Umiejętność odpowiedniego reagowania wymaga zaangażowania wyobraźni – aby popatrzyć na 
poruszane zagadnienia z perspektywy swojego rozmówcy i odpowiednio dopasować swoją reakcję do sytuacji.  
To rozmowy prowadzone w początkowym etapie budowania relacji decydują o tym, czy relacja ta będzie 
rozwijana, czy też się zakończy. To rozmowy (a następnie podejmowane działania) umożliwiają budowanie 
wzajemnego zrozumienia, szacunku, a wreszcie zaufania.

Andrew Acland pisze o tym, jak „wzbogacić” prowadzone rozmowy. 
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Każda rozmowa jest inna.

Istnieje całe spektrum różnego rodzaju rozmów: od tych 
głębokich i przenikliwych, które potrafią zmieniać idee i relacje;
po powierzchowne, które nie zmieniają niczego i właściwie tylko 
wzmacniają uprzedzenia lub opinie wcześniej posiadane przez 
rozmówców.

Na czym polega różnica między „bogatą” a „ubogą” rozmową?  
Czyli taką, która coś naprawdę zmieni, a taką która nie  
zmieni nic. 

Oczywiście, powierzchowne rozmowy bywają użyteczne, np. 
w sytuacjach, gdy jest mało czasu lub gdy różnice w rozumieniu 
różnych zagadnień nie maja zbyt wielkiego znaczenia. Natomiast 
trzeba podkreślić, że bogate i głębokie rozmowy są niezbędne 
przy budowaniu partnerstwa międzysektorowego, gdzie wzajemne 
zrozumienie i ustalenie wspólnych celów to klucz do sukcesu.

Jak zmienić powierzchowną i ubogą konwersację, która często 
prowadzi do konfrontacji i niezgody, w taką, która może mieć 
potencjał przekształcania idei i relacji pomiędzy rozmówcami? 

Dwa wymiary rozmowy
Każda rozmowa ma dwa wymiary: rzeczowy i relacji. Wymiar 
rzeczowy dotyczy tego, o czym jest dana rozmowa; wymiar 
relacji natomiast dotyczy tego, w jaki sposób się odbywa oraz jak 
oddziałuje na wzajemne relacje między rozmówcami. 

W czasie bogatej rozmowy, obydwa te wymiary przebiegają bez 
zakłóceń; ale jeśli w jednym z nich pojawią się problemy, ucierpi 

na tym również drugi wymiar. Na przykład, jeśli ktoś w czasie 
przyjęcia mówi długo i monotonnym głosem, ignorując ziewanie 
innych, to nawet jeśli temat jest interesujący konwersacja będzie 
daleka od bogatej, ponieważ zakłóceniu uległ wymiar relacji. 

Oczywiście, możecie powiedzieć, że to nie jest dobry przykład, 
ponieważ monolog, bez żadnej wymiany, nie jest rozmową. Ale 
w sytuacji opisanej powyżej była wymiana: ziewanie znudzonych 
słuchaczy. W każdej rozmowie niezbędna jest wymiana – i aby 
prowadzona rozmowa była bogata, rozmówcy muszą uważnie 
śledzić tą wymianę. 

Zastanówmy się teraz, w jaki sposób można udoskonalić każdy 
z wymiarów konwersacji z osobna, a następnie spróbujemy połączyć 
nasze spostrzeżenia.

Wymiar rzeczowy
W jaki sposób można wzbogacić rozmowę, którą zubożył brak 
porozumienia w zakresie wymiaru rzeczowego?

Po pierwsze, trzeba zainwestować trochę czasu i wysiłku 
w słuchanie, tak, aby rzeczywiście zrozumieć, do czego zmierza 
nasz rozmówca i dlaczego. Nie zakładaj z góry, że wiesz, co Ci 
chce powiedzieć i nie zakładaj, że Twojego rozmówcę interesuje 
dokładnie to samo, co Ciebie, lub, że to co interesuje jego, jest 
mniej ważne. Podobnie, nie zakładaj, że skoro interesują was różne 
rzeczy, to nie da się ich pogodzić. 

Zadawaj rozmówcy pytania, staraj się uzyskać od niego jak 
najwięcej szczegółowych informacji. Kiedy ludzie są zaniepokojeni 
lub ostrożni, mają tendencję do używania uogólnień, ale by 
zidentyfikować wasze wspólne lub kompatybilne interesy, musisz
poznać szczegóły.

Pomocny w tym może być wykres PIN (ang. Positions, Interests, 
Needs - Pozycje, Interesy, Potrzeby). Stanowi on narzędzie do 
zilustrowania, w których obszarach interesy i obawy poszczególnych 
osób pokrywają się, a w których są różne:

Jak wzbogacić rozmowę
Andrew Acland

•Koncentrują się na 
różnicach między 
zagadnieniami i na  
tym, co wyróżnia daną 
sprawę.

•Powtarzają stare założenia 
i konwencjonalnie  
przyjęte opinie, i ich 
bronią.

•Próbują przekonać  
innych do  
zaakceptowania 
konkretnych  
argumentów.

•Zawężają znaczenia 
i ograniczają cele.

•Podkreślają istniejące 
związki pomiędzy  
różnymi zagadnieniami 
i sprawami.

•Analizują i kwestionują 
założenia, kontestują 
konwencjonalnie  
przyjęte opinie. 

•Zachęcają innych do 
większego wysiłku 
w poszukiwaniu 
i zdobywaniu nowej 
wiedzy i nowych 
argumentów.

•Rozszerzają znaczenia 
i kształtują wspólne cele. 

Ubogie rozmowy Bogate rozmowy

Rozmówca 1 Rozmówca 2

Pozycje

Interesy 
(i wartości)

Potrzeby 
(i obawy)

Ambicje rozmówców, które dotyczą 
innych – „nad powierzchnią”

To, czego rozmówcy naprawdę 
pragną (i co jest dla nich ważne)

To, co jest im niezbędne (lub 
czego chcą uniknąć)
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Pomyśl o tych trójkątnych wykresach jako o górach lodowych. 
Najważniejsze interesy ludzi, jak w przypadku góry lodowej, znajdują 
się zawsze pod powierzchnią, są ukryte. Dlatego narysowanie takiego 
prostego wykresu pomaga zauważyć i zrozumieć pewne sprawy.

Posługiwanie się wykresem PIN nie spowoduje oczywiście, że znikną 
różnice między rozmówcami, ale, jak sugeruje szary obszar, zazwyczaj 
istnieją zagadnienia lub interesy wspólne dla obydwu stron. Im bardziej 
uda się nam skupić właśnie na tych wspólnych elementach, tym mniej 
ważne będą różnice. Proces identyfikowania i rozwijania wspólnych
interesów oraz budowania wzajemnego zrozumienia jest jednym 
z kluczowych elementów bogatych rozmów. Uboga rozmowa z kolei 
będzie koncentrować się przede wszystkim na podkreślaniu różnic 
i propagowaniu wcześniej przyjętych poglądów. 

Tak więc wymiar rzeczowy bogatych rozmów wiąże się z poszukiwaniem 
wspólnego obszaru zainteresowań i budowaniem wzajemnego 
zrozumienia na fundamencie (czasem ukrytych) wspólnych interesów.

No tak, powiecie, ale problem polega na tym, że nigdy nie udaje nam się 
osiągnąć tego momentu w rozmowie: emocje zawsze szybko biorą górę, 
a nasi rozmówcy są irracjonalni. Jak z tego wybrnąć?

Wymiar relacji

Zachowanie rozmówców w stosunku do siebie decyduje o tym, 
czy w wymiarze relacji mamy do czynienia z bogatą, czy z ubogą 
konwersacją. Innymi słowy, to co robisz, ma wpływ na zachowanie 
Twojego rozmówcy: jeśli będziesz wobec niego agresywny, to on 
prawdopodobnie również będzie agresywny wobec Ciebie; jeśli mu 
ulegniesz, to prawdopodobnie on spróbuje wykorzystać przewagę nad 
Tobą, a z kolei jeśli zmienisz taktykę i staniesz się bardziej asertywny, 
poczuje się dotknięty. 

Tak więc, musisz jak najszybciej po rozpoczęciu rozmowy zdecydować, 
jakie zachowanie pomoże w wykreowaniu typu konwersacji, na jakim 
Ci zależy. Takie podejście natychmiast rodzi u niektórych dwa pytania: 
po pierwsze, dlaczego to ja powinienem zmienić i dostosować swoje 
zachowanie, skoro to zachowanie mojego rozmówcy stanowi problem? 
Po drugie, czy zmiana zachowania, aby w ten sposób wpłynąć na innych, 
nie jest manipulacją?

Zajmijmy się najpierw tym drugim pytaniem. Prawda jest taka, że 
większość z nas podświadomie dostosowuje swoje zachowanie do 
różnych okoliczności. Można to również robić w sposób świadomy. 
W rzeczywistości, jeśli nie potrafisz odpowiednio dopasowywać swojego
zachowania do sytuacji i, na przykład, rozmawiasz ze swoim szefem tak 
samo, jak ze swoimi dziećmi, to masz poważny problem, który daleko 
wykracza poza zagadnienia poruszane w tym poradniku!

A teraz porozmawiajmy o zachowaniu Twojego rozmówcy i o tym, 
dlaczego może to Ty powinieneś zaproponować ton i tempo 
prowadzonej rozmowy.

Do każdej rozmowy wnosimy posiadane zasoby, takie jak wykształcenie, 
poglądy, wiedzę merytoryczną i stan emocjonalny, a czasem także 
umiejętność prowadzenia konstruktywnych rozmów z innymi. Jeśli 
Twój rozmówca nie posiada tej umiejętności, aby rozmowa rozwijała 
się, trzeba koniecznie ten brak nadrobić: dlatego to Ty musisz pomóc 
swojemu rozmówcy w prowadzeniu takiej rozmowy, jakiej obydwoje 
potrzebujecie. 

To dobry moment, aby na chwilę zatrzymać się w naszych rozważaniach 
i abyś mógł zastanowić się, jak naprawdę radzisz sobie w rozmowach 
z innymi. 

Jeśli, na przykład, z kimś się spotykasz, ile czasu spędzasz słuchając 
swojego rozmówcy? Pięćdziesiąt procent? Jeśli mniej niż 50%, to 
problem stanowisz Ty, a nie Twoi rozmówcy. Masz dwoje uszu i jedne 
usta. Staraj się zachować tę proporcję w prowadzonych rozmowach! 

Pomyśl o rozmowie, jak o tańcu. Taniec wychodzi najlepiej, gdy 
obydwoje tańczący znają kroki. Jeśli jeden z tańczących ich nie zna, 
wówczas drugi musi prowadzić w tańcu, dopóki partner nie uchwyci 
rytmu i właściwych ruchów. W końcu kiedyś uda się zatańczyć bez 
deptania sobie po palcach!

Gdy góry lodowe i taniec nie wystarczają

Znalazłeś wspólne zainteresowania, podjąłeś próbę zbudowania 
zrozumienia w oparciu o nie, a nawet udało Ci się zrobić kilka kroków 
w rytm muzyki – ale nadal uważasz, że Twój rozmówca jest po prostu 
zbyt irracjonalny, aby jakakolwiek rozmowa z nim miała sens. Co jeszcze 
możesz zrobić?

Po pierwsze, należy pozbyć się przekonania, że Twój rozmówca jest 
„irracjonalny”: ludzie zawsze zachowują się racjonalnie z własnego 
punktu widzenia. Jeśli Twój rozmówca bardzo się od Ciebie różni, jeśli 
pochodzi z innego kraju, z innej kultury, ma inne wykształcenie lub 
poglądy na świat, to rzeczywiście może Ci się wydawać „irracjonalny”. 
Jednak tak naprawdę to nie takie różnice przeszkadzają w nawiązaniu 
bogatej rozmowy i powodują problemy. To raczej fakt, że we 
współczesnym świecie przyzwyczailiśmy się do ubogich rozmów i rzadko 
inwestujemy nasz czas w budowanie rozmów bogatszych. 

Prowadzenie bogatych rozmów wymaga czasu. A zatem usiądźcie 
wygodnie, albo lepiej pójdźcie na bardzo długi spacer, aby poznać świat 
Twój i Twojego rozmówcy, oraz świat, który razem chcecie stworzyć.

Andrew Acland jest mediatorem i specjalizuje się w planowaniu i moderowaniu dialogu w sytuacjach, w których osoby i organizacje kierują 

się różnymi interesami. Jest również egzaminatorem zewnętrznym Partnership Brokers Accreditation Scheme (PBAS) oraz autorem wielu 

artykułów i książek na temat zarządzania konfliktem, angażowania społecznego w procesy decyzyjne oraz kształtowania pozytywnych relacji 

pomiędzy osobami i organizacjami.

42  Od czynu do słowa



Rozmowy między partnerami
Na różnych etapach rozwoju partnerstwa potrzebne są różne rodzaje rozmów. Osoby zaangażowane w partnerstwo 
zazwyczaj wyczuwają, co jest potrzebne w danej sytuacji. Poszczególne rodzaje rozmów w procesie partnerskim 
można scharakteryzować zależnie od efektu, jaki chcemy poprzez nie osiągnąć (zob. tabelka poniżej).

Trudne rozmowy
Rozmowy między partnerami nie zawsze są łatwe, z dwóch głównych powodów.

Po pierwsze, jak już wspomniałyśmy wcześniej w tym rozdziale, niestety nie jesteśmy aż tak sprawni 
w prowadzeniu rozmów, jak nam się wydaje. Bardzo często jesteśmy zbytnio skupieni na sobie i naszych własnych 
pomysłach, doświadczeniach i poglądach, lub po prostu zbyt zajęci swoimi sprawami, aby poświęcić odpowiednią 
uwagę prowadzonej rozmowie. Nasi rozmówcy natychmiast to zauważą – nawet jeśli tylko podświadomie 
– i również stracą ochotę na kontynuowanie rozmowy. 

Po drugie, charakter ludzki jest złożony, posiadamy specyficzne cechy i przyzwyczajenia. W trakcie rozmowy mogą
wychodzić na jaw różne, czasem trudne do zrozumienia, aspekty osobowości rozmówców. Każdy z nas stanowi 
całość, na którą składają się nasze pochodzenie, wartości kulturowe i osobiste, dobre i złe doświadczenia, dążenia 
i ambicje. Czasami traktujemy rozmowy jako okazję do negocjacji, narzucenia komuś naszych poglądów lub 
przeforsowania własnych oczekiwań. W wyniku takiej postawy nasi rozmówcy będą nas postrzegać jako szorstkich 
manipulantów, co może zaowocować przypięciem nam łatki „trudnego rozmówcy”. 

Z kolei osoby sprawnie posługujące się sztuką konwersacji będą starały się zgłębić to zjawisko, zamiast go 
ignorować. Podejmą wysiłek, aby przeanalizować powody trudnych lub niezrozumiałych zachowań innych. 
Czasami to właśnie odwaga, aby podjąć trudną rozmowę stanowi pierwszy krok do przełamania barier i prowadzi 
do umocnienia wzajemnych relacji.

Zakładane efekty Użyteczne zwroty Krótka charakterystyka

Kreowanie nowych 

możliwości

• Co byłoby sukcesem?

• Jeśli to się uda, co następnie może się zdarzyć?

• Jaki jest szerszy kontekst tej inicjatywy?

W trakcie takiej rozmowy partnerzy są zachęcani 

do stworzenia wizji przyszłości lub dzielenia się 

pomysłami i aspiracjami.

Wykorzystanie nowych 

możliwości

• Na jaki wkład z Waszej / naszej strony może 

liczyć partnerstwo?

• Jakie jeszcze warunki muszą zostać spełnione, 

abyśmy mogli przystąpić do realizacji działań?

• Jak nasze / Wasze poglądy mają się do 

poglądów innych?

Ten rodzaj rozmowy służy skonkretyzowaniu 

zaangażowania partnerów i zastanowieniu się,  

co realnie można osiągnąć.

Wypracowanie działań • Co teraz powinno się wydarzyć?

• Jakie działania podejmiemy i do kiedy należy je 

zrealizować?

• W jaki sposób zapewnimy, że podejmowane 

działania będą odpowiednie?

W czasie takiej rozmowy można rozdzielić zadania 

i wyznaczyć osoby odpowiedzialne, dzięki czemu 

partnerstwo przechodzi od fazy planowania 

i dyskusji do fazy realizacji zadań.

Wypracowanie porozumienia 

lub zamknięcia

• Co jeszcze powinniśmy wyjaśnić lub dokończyć?

• Kogo należy poinformować i jakie informacje 

należy im przekazać?

• W jaki sposób najlepiej można docenić osoby 

zaangażowane w działania i zaangażować tych, 

którzy czują się wykluczeni?

Taka rozmowa ma za zadanie sprawdzić, czy 

partnerzy nie pominęli żadnego ważnego 

zagadnienia oraz czy relacje między partnerami 

i realizowane działania są na drodze do sukcesu.

Wskazówki do prowadzenia rozmów partnerskich20
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Spontaniczna, pełna energii i zajmująca rozmowa stanowi najlepszy sposób ożywienia zaangażowania i potrafi
skutecznie poprawić samopoczucie. Dlatego warto podejmować trudne rozmowy i próbować pokonać wszelkie 
przeszkody z nimi związane. Poniżej zamieszczamy użyteczne podpowiedzi.

Rozumienie sytuacji

• Szukaj tego, co jest istotne.

• Nie lekceważ roli, jaką odgrywają interpretacja i osąd.

• Wyraź głośno swoje intencje.

• Poproś o to samo swojego rozmówcę.

• Doceń wkład obydwu stron w sytuację.

• Poszukaj rzeczywistych przyczyn problemu, aby móc je wyeliminować.

Uczucia i poczucie tożsamości

• Próbuj zrozumieć uczucia innych („zrozumieć” nie znaczy „zgadzać się z”).

• Nie oceniaj ani nie wartościuj uczuć swoich, ani uczuć innych.

• Pamiętaj, że osobowość ludzka jest złożona i nikt nie jest doskonały.

• Staraj się pamiętać, że poczucie tożsamości i własnej wartości są ważne dla każdego. 

• Staraj się budować bardziej wyważony wizerunek samego siebie.

Kilka zasad do zapamiętania

• Wiedza poszczególnych partnerów różni się.

• Partnerzy interpretują posiadaną wiedzę w różny sposób.

• Wnioski, do jakich dochodzą partnerzy, odzwierciedlają ich własne interesy, ale to nie wyklucza możliwości 

wypracowania wspólnych korzyści.

• Partnerzy mogą błędnie odczytywać intencje innych.

• Dzielenie się z innymi własnymi przemyśleniami nie zawsze jest wygodne.

• Partnerzy zawsze będą bronić własnej tożsamości i tożsamości swojej organizacji.

• Partnerstwo musi wypracować i pielęgnować poczucie swojej własnej tożsamości.

Rola dialogu wewnętrznego w rozwoju zawodowym
Rozmowa – niezależnie od tego, czy jest „łatwa”, czy „trudna” – może służyć różnym celom. Rozmowa nie 
tylko zbliża ludzi i stanowi fundament dla długoterminowego zaangażowania i praktycznych działań, może też 
stymulować rozwój osobisty i zawodowy. W rozwoju zawodowym animatorów partnerstwa ważną rolę może 
odegrać idea „refleksyjnej praktyki”, która umożliwia osobom pracującym w stresujących warunkach zwolnić
tempo i nabrać dystansu, aby lepiej zrozumieć swoją rolę w kreowaniu dobra publicznego.

Ros Tennyson, jedna z autorek niniejszego poradnika, pisze o tym, w jaki sposób dialog wewnętrzny może pomóc 
w rozwoju zawodowym.

Podpowiedź eksperta21
PE
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Rozmowa to wymiana - zazwyczaj za pomocą słów, ale nie zawsze 
– między dwoma lub więcej osobami. Polega na przekazywaniu 
sobie przemyśleń, zapamiętanych doświadczeń, problemów, wyzwań, 
pomysłów itd. Może być zaplanowana, ale rzadko przebiega zgodnie 
z planem, ponieważ nie można z góry przewidzieć, jak rozmówca 
zareaguje na Twoją wypowiedź, a Ty na jego. 

Często rozmowy opierają się na pytaniach: „otwartych”, „zamkniętych” 
lub „ukrytych”. Otwarte pytania to takie, które zachęcają do pełnych, 
bardziej szczegółowych odpowiedzi i promują dialog (poszukiwanie 
tego, co kryje się za daną wypowiedzią lub opinią). Zamknięte pytania 
to takie, na które wystarczy odpowiedzieć „tak” lub „nie” (są sposobem 
na doprecyzowanie wypowiedzi albo na zakończenie wymiany). Ukryte 
pytania z kolei, chociaż nie są zwerbalizowane, stanowią podstawę dla 
prowadzonej wymiany, świadomie lub nie. 

Jak już wspomniano w niniejszym poradniku, rozmowa stanowi jeden 
z podstawowych elementów wielu wyzwań komunikacyjnych, z którymi 
stykamy się prowadząc współpracę partnerską. Bez wątpienia lepsze 
poznanie i zrozumienie zjawiska, którym jest rozmowa, rządzących nią 
reguł i potencjału, jaki ze sobą niesie, może pomóc w pracy animatorów 
i praktyków partnerstwa. Trzeba jednak pamiętać, że rozmowy mogą 
mieć również inne cele, niż rozwijanie relacji między partnerami, czy 
budowanie dobrze funkcjonującego partnerstwa. 

Osoby pracujące w partnerstwie mogą korzystać z technik służących do 
prowadzenia efektywnych rozmów, aby rozwinąć bardziej refleksyjne
podejście do swojej pracy. „Refleksyjny praktyk”²² to osoba, która potrafi
w sposób szczegółowy i konstruktywny analizować swój sposób pracy, 
aby poprzez refleksję lepiej zrozumieć swoje oddziaływanie na innych
oraz znaleźć alternatywne metody działania. Najważniejsze jest jednak 
to, że refleksyjne podejście do wykonywanej pracy rozwija umiejętność
budowania wizji przyszłych działań, których rezultatem są pozytywne 
zmiany. 

Aby stać się refleksyjnym praktykiem potrzeba osobistej i zawodowej
dyscypliny, dzięki której możliwe staje się regularne przeznaczanie czasu 
i przestrzeni na to, aby zagłębić się pod powierzchnię codziennych 
zajęć. Niektórzy po prostu siadają w cichym i spokojnym miejscu; 
inni idą na spacer lub wykonują jakąś aktywność fizyczną niezwiązaną
z ich pracą – aby spróbować bardziej obiektywnie przeanalizować swoje 
działania zawodowe. Jest to pewnego rodzaju rozpamiętywanie własnych 
doświadczeń w spokoju.²³

Istnieją różne sposoby prowadzenia refleksji – ja wykorzystuję do tego
celu pytania, na które staram się sama sobie odpowiedzieć. Innymi 
słowy, prowadzę sama ze sobą wewnętrzną rozmowę. 

Używam pytań różnego rodzaju:

„Dlaczego...

... x się stało?”

... ta rozmowa była taka trudna?”

... nie udało się osiągnąć porozumienia?”

... zrobiłam / powiedziałam x?”

„Co by było....

... gdyby x był obecny / nieobecny na spotkaniu?”

... gdyby zamiast x zrobiono y?”

... gdybyśmy poczekali na ...?”

...gdybyśmy spróbowali zupełnie innego podejścia?”

... gdyby wszystko potoczyło się doskonale zgodnie z planem?”

„Co ...

... byłoby najlepszym wynikiem działania x?”

... jeszcze powinno się zmienić / stać, aby sytuacja poprawiła 
się?”
... mogę zrobić, aby proces przebiegał sprawnie?” 

Zadając sobie pytania tego typu nie tylko analizuję to, co się stało 
i próbuję zrozumieć dlaczego, ale również zaczynam kontestować 
własne założenia, zachowania i oddziaływanie na sytuację. Co 
ważniejsze, taka refleksja umożliwia mi wyobrażenie sobie innej sytuacji,
przeanalizowanie różnych możliwych scenariuszy rozwoju wypadków 
i mentalne przygotowanie się na nie. Prowadzenie wewnętrznego dialogu 
opartego na pytaniach pomaga mi, jako praktykowi partnerstwa, stać się 
jednocześnie i uczestnikiem, i obserwatorem wydarzeń. 

Ale to jeszcze nie wszystko.

Gdy praktyka refleksyjna stanie się Twoim nawykiem, wykraczasz
poza formułę pytań i odpowiedzi, bo taki dialog i słowa nie są Ci już 
potrzebne. Uczysz się, jak uciszyć głos gadający w Twojej głowie – pełnej 
przemyśleń, wrażeń, wspomnień, niepokojów i niedokończonych spraw. 
Coraz lepiej potrafisz bronić się i nie ulegać tej nieustannej potrzebie
planowania, logicznego myślenia, kontrolowania wszystkiego. Potrafisz
po prostu spokojnie czekać na tę chwilę, gdy wizje i pomysły same 
zaczynają do Ciebie napływać. To naprawdę inspirujące i kreatywne 
doświadczenie, dzięki któremu możesz spojrzeć na to, co i jak robisz, 
z zupełnie nowej perspektywy. 

Uważam, że dobry „refleksyjny praktyk” potrafi zadawać sobie właściwe
pytania i szczerze (co czasem bywa bolesne) na nie odpowiadać – innymi 
słowy posiada bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność prowadzenia 
produktywnego dialogu wewnętrznego. A lepszy bardzo dobry 
„refleksyjny praktyk” potrafi wykroczyć poza formułę rozmowy z samym
sobą, bo jej po prostu nie potrzebuje do prowadzenia refleksji.

Kilka słów o refleksyjnej praktyce...
Ros Tennyson
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Notka biograficzna Ros Tennyson znajduje się na wewnętrznej stronie tylnej okładki.

Z odrobiną wytrwałości, refleksyjna praktyka może stać się nawykiem,
a jej zaskakujące efekty prowadzą do bardziej świadomego i pewnego 
podejmowania decyzji, zachowania i działania. Dlatego uważam, że 
„refleksyjni praktycy” mają znacznie lepsze kwalifikacje do prowadzenia
rozmów „zewnętrznych” (czyli do komunikowania się z innymi), niż 
praktycy, którzy nie stosują podejścia refleksyjnego.
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6. Słowa i obrazy
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Aby proces komunikacji był efektywny, jego intencje i przekazywane informacje muszą być 

klarowne. Wymaga to używania prostego, jasnego i zrozumiałego języka nie tylko, gdy mówimy, 

ale również gdy piszemy. Pisząc, powinniśmy używać żywego języka, który zachęca do reakcji, 

zaangażowania i działania. Jasny i klarowny język jest łatwy do przetłumaczenia i bez problemu 

pokonuje bariery pomiędzy różnymi sektorami lub kulturami. Słowa na kartce papieru lub 

monitorze nie są jedynym narzędziem komunikacyjnym – ważną rolę odgrywają tu również 

obrazy. Oddziaływanie odpowiednio dobranego obrazu może być bardziej bezpośrednie,  

szybsze i znacznie silniejsze, niż słów.

Jak napisać dobry tekst
Chociaż treść tego rozdziału dotyczy przede wszystkim języka pisanego i obrazów, wiele z omówionych tu zasad 
można również zastosować do języka mówionego. Najczęściej, ludzie mówiąc wyrażają się bardziej klarownie 
i używają prostszego języka. W trakcie rozmowy twarzą w twarz możemy też korzystać z niewerbalnych środków 
wyrazu oraz z natychmiastowej reakcji naszego rozmówcy, który najczęściej od razu prosi o wyjaśnienia, jeśli czegoś 
nie zrozumie. 

Przewidzenie reakcji czytelników na to, co napiszesz jest znacznie trudniejszym zadaniem – dlatego warto 
zastanowić się nad ewentualnymi pytaniami, jakie mogliby Ci zadać czytelnicy i spróbować odpowiedzieć na nie 
od razu, zanim faktycznie zostaną postawione. Musisz dołożyć starań, aby napisany tekst był klarowny, spójny 
i poprawny, co ograniczy ryzyko, że czytelnicy zinterpretują przekazane w tekście informacje niezgodnie z Twoimi 
intencjami. 

Pisanie to wyzwanie, niezależnie od tego, czy tekst przeczyta tylko jedna osoba, czy sto.  
I jeśli pisanie tylko dla jednego czytelnika jest trudnym zadaniem, to o ile trudniej jest pisać dla 
międzysektorowego partnerstwa i jego licznych interesariuszy, kiedy konieczne jest dopasowanie przekazu 
informacji do potrzeb różnych odbiorców, którzy mogą zinterpretować napisany tekst  
na różne sposoby. 

Nie chcemy przez to powiedzieć, że międzysektorowe partnerstwo wymaga całkiem nowego podejścia do 
przygotowywania tekstów pisanych – chociaż praca w partnerstwie motywuje  
do doskonalenia i wykorzystywania innowacyjnych metod – ale na pewno wymagają one więcej planowania 
i przemyśleń. Należy zwracać szczególną uwagę na to, co piszemy, w związku  
ze złożonym charakterem sytuacji.

Tekst jest napisany dobrze, jeśli osiąga oczekiwane rezultaty. Na początku niniejszego poradnika pisałyśmy o tym, 
że każdy proces komunikacyjny zawsze powinien mieć jasno określony cel.  
Na jaką reakcję ze strony czytelnika liczysz, pisząc dany tekst? Co Twój czytelnik ma powiedzieć, zrobić, pomyśleć 
lub poczuć w jego wyniku?

Pisząc, musisz zadbać o to, aby Twoje teksty i dokumenty były klarowne i jasno precyzowały na jakim działaniu 
ze strony czytelnika Ci zależy. To oznacza, że powinieneś pamiętać o przygotowaniu streszczenia (podsumowania) 
tekstu i nie oczekiwać, że czytelnicy domyślą się, co miałeś na myśli oraz jakiej reakcji z ich strony oczekujesz. 
Musisz również starać się przyciągnąć zainteresowanie czytelnika. Jeśli zaraz na początku dokumentu stracą 
zainteresowanie poruszonym tematem, nie uda Ci się osiągnąć wyznaczonego celu. Jak więc najskuteczniej 
przyciągnąć i zatrzymać uwagę czytelnika?

Sue McManus, jedna z autorek niniejszego poradnika, pisze o tym, jak zainteresować czytelnika.
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Pracując jako redaktor tekstów i trener pisania często spotykam 
ludzi, którzy proszą mnie o podanie magicznej recepty, dzięki 
której mogliby w sposób radykalny poprawić swój styl pisania. 
Niestety do tej pory nie udało mi się znaleźć żadnej magicznej 
recepty, ani szybkiej i łatwej metody – aby lepiej pisać, trzeba nad 
tym ciężko pracować i ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Udało 
mi się jednak wypracować kilka zasad, dzięki którym czytelnicy 
prawdopodobnie będą chętniej czytali to, co napisałeś. Oto trzy 
najważniejsze z nich:
• Prowadź dialog z czytelnikiem.
• Opowiedz czytelnikowi historię.
• Napisz taki tekst, jaki sam chętnie byś przeczytał.
• Pamiętaj o dialogu z czytelnikiem

Dobrze napisany tekst powinien przypominać  
wyobrażony dialog
Najpierw jednak musisz zrozumieć, że Ty, jako autor, prowadzisz 
dwie rozmowy: jedną ze sobą samym, a drugą z czytelnikiem. 
Następnie musisz nauczyć się je rozróżniać, abyś mógł oddzielić 
monolog w swoich myślach od dialogu w swoim tekście. 

Czytając tekst, który jest przede wszystkim monologiem 
wewnętrznym autora, czytelnik sam zaczyna prowadzić swój 
własny monolog wewnętrzny. Aby nie wpaść w pułapkę monologu 
wewnętrznego, musisz zdefiniować co jest ważne i interesujące
dla Twojego czytelnika, zanim zaczniesz pisać. Pozwoli Ci to na 
nadanie tekstowi struktury dialogu z czytelnikiem, a nie monologu 
wewnętrznego autora. 

Bezpośrednie zwracanie się w tekście do czytelnika może dodać 
zabarwienia osobistego, ale w niektórych formach komunikacji 
może okazać się nieodpowiednie i niewłaściwe.

Pisząc, opowiedz historię
Umiejętność pisania dobrych tekstów to taki sam dar, jak 
umiejętność opowiadania ciekawych historii. W przypadku 
partnerstwa, oczywiście opowiedzenie historii osób zaangażowanych 
we współpracę da czytelnikowi znacznie żywszy i pełniejszy obraz 
partnerstwa, niż tylko opis prowadzonych działań. Ale zasady 
budowania sprawnej narracji możesz stosować nawet w sposobie 
pisania, w Twoim stylu – tym, jak budujesz zdania i paragrafy. 
Jak powiedział Joseph Williams, nawet pojedyncze zdanie może 
opowiedzieć ciekawą historię, jeśli posiada jasno zdefiniowanego
głównego bohatera (podmiot zdania) i klarowne działania 
(orzeczenie).²⁴ Porównajmy następujące trzy zdania: 
• Kontrola dystrybucji informacji jest efektywnie sprawowana przez 

dyrektora.
• Dyrektor efektywnie sprawuje kontrolę dystrybucji informacji.
• Dyrektor efektywnie kontroluje sposób, w jaki jego podwładni 

przekazują informacje. 

Zauważ zmiany orzeczenia w tych trzech przykładach. Im bardziej 
bezpośrednio i dobitnie wyrażona jest czynność, tym żywsze wydaje 
się zdanie. Pierwsze zdanie brzmi wyjątkowo nienaturalnie, ale niestety 
tego typu sformułowania często zdarzają się w tzw. stylu oficjalnym lub
„urzędowym”. 

Pisz w sposób ciekawy i wciągający
Dobry tekst zachęca czytelnika do kontynuacji czytania. Porównajmy 
dwa paragrafy zamieszczone poniżej:

Przykład 1: „Z uwagi na wszystkie powody wymienione wcześniej, 
konieczne wydaje się znalezienie rozwiązania problemu cen tak szybko, 
jak to tylko jest możliwe. Dlatego też, zadaniem naszego działu będzie 
zwarcie szeregów z działem marketingu i działem zaopatrzenia.  
Te trzy zespoły będą musiały dokonać przeglądu wszelkich możliwych 
opcji cenowych, aby zidentyfikować grupę optymalnych parametrów,
z uwzględnieniem celów zyskowności ustalonych przez komisję 
planowania podczas ostatniej sesji dotyczącej strategii rozwoju firmy.”

Przykład 2: „Musimy natychmiast rozwiązać problem dotyczący 
cen. Nasz dział będzie przez najbliższy tydzień pracował z działem 
marketingu i działem zaopatrzenia. Naszym celem jest opracowanie 
najlepszej struktury cen, biorąc pod uwagę cele zyskowności 
wyznaczone podczas ostatniego spotkania na temat strategii rozwoju 
firmy.”

Obydwa paragrafy są poprawne gramatycznie i mówią o tym samym. 
Ale który z nich łatwiej się czyta? Nie trzeba być geniuszem, aby 
odpowiedzieć na to pytanie. Wracając do idei Josepha Williamsa,  
że zdanie jest historią, pierwszy przykład jest mniej czytelny również 
dlatego, że główni bohaterowie (podmioty zdań) i główne działania 
(orzeczenia) giną w dużej ilości słów. Oczywiście, czasem bardziej 
formalny, czy „urzędowy” styl jest wymagany. Ale czy autor używający 
takiego stylu bierze pod uwagę szersze grono czytelników?  
Jeśli głównym celem tekstu jest komunikacja z czytelnikami, to po 
co tworzyć zagmatwane teksty pełne zbędnych słów? A jeśli pisząc 
tekst nie koncentrujesz się przede wszystkim na czytelnikach, to po co 
w ogóle piszesz i jakich oczekujesz rezultatów?

Ludzie czasem uważają, że powinni wyrażać się w sposób formalny, 
urzędowy lub wyszukany, aby wzbudzać wiarygodność i szacunek.  
Na szczęście świat się zmienia – nawet środowiska akademickie 
– i coraz częściej preferowany jest styl bardziej osobisty.  
Nawet o złożonych i skomplikowanych zagadnieniach można pisać 
w sposób prosty i zrozumiały, który zainteresuje czytelnika i zachęci 
go do kontynuacji czytania. Im bardziej Twój styl pisania przypomina 
sposób, w jaki mówisz, tym bardziej bezpośredni i osobisty będzie 
Twój tekst i tym chętniej będą go czytać Twoi czytelnicy. Akcja jest 
potrzebna nie tylko po zakończeniu procesu komunikowania się, ale 
również w jego trakcie.

Zaprosić czytelnika do tekstu
Sue McManus
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Notka biograficzna Sue McManus znajduje się na wewnętrznej stronie tylnej okładki.

10 wskazówek, które pomogą ożywić Twój styl pisania

WSKAZÓWKI PRZYKŁADY

Wersja oryginalna Wersja poprawiona

Poziom zdania

1. Używaj strony czynnej  

(unikaj strony biernej).

• „Nowy raport został opublikowany w zeszłym tygodniu przez 

Komisję BHP.”

• „Podstawowe zasady współpracy powinny zostać ustalone.” 

(pojawia się pytanie „przez kogo?”)

• „Komisja BHP opublikowała nowy raport w zeszłym 

tygodniu.”

• „Partnerzy powinni ustalić podstawowe zasady 

współpracy.”

2. Używaj pozytywnych zdań (unikaj 

form negatywnych, zwłaszcza 

podwójnego przeczenia).

• „Brak działań komunikacyjnych na początkowym etapie procesu 

jest niewskazany.”

• „Sugerujemy, aby działania komunikacyjne prowadzić już 

na początkowym etapie procesu.”

3. Staraj się używać czasowników 

częściej, niż rzeczowników.

• „podjąć decyzję”

• „przeprowadzić ocenę”

• „Partnerzy doszli do wniosku, że projekt  

ma szansę powodzenia.”

• „W ramach planu kwartalnego założono, że partnerstwo 

powinno przeprowadzić szczegółową analizę zmian 

wprowadzonych w świadczonych usługach.”

• „zdecydować”

• „ocenić”

• „Partnerzy wywnioskowali, że projekt powiedzie się.”

• „Plan kwartalny zakłada, że partnerstwo szczegółowo 

przeanalizuje, w jaki sposób zmieniły się świadczone 

usługi.” 

4. Używaj dosadnych czasowników,  

oznaczających  

działanie.

• „oddziaływać”

• „użyć”

• „pokazać”

• „skoncentrować”

• „kształtować”, „wpływać”

• „wykorzystać”

• „zademonstrować”

• „skierować”, „skupić się na”

5. Skracaj długie zdania,  

nie używaj niepotrzebnych  

słów.

• „Projekt wymaga dość specyficznego zestawu działań.”

• „Bez wątpienia, obecny klimat inwestycyjny zmienia się bardzo 

szybko i w sposób trudny do przewidzenia, ale pomimo to, 

inwestorzy są zachęcani do koncentrowania się na strategiach 

o zasięgu długoterminowym w momencie podejmowania 

decyzji inwestycyjnych.”

• „Projekt wymaga specyficznych działań.”

• „Klimat inwestycyjny zmienia się szybko i w sposób 

trudny do przewidzenia. Jednak chcielibyśmy zachęcić 

inwestorów do koncentrowania się na strategiach 

długoterminowych w momencie podejmowania decyzji 

inwestycyjnych.”

6. Używaj prostych słów. • „kreować”

• „transformacja”

• „ewaluacja”

• „tworzyć”

• „przekształcenie”

• „ocena”

7. Staraj się częściej używać słów 

o znaczeniu konkretnym,  

niż abstrakcyjnym.

• „Projekt koncentrował się na zminimalizowaniu wysokiego 

ryzyka związanego z przyjęciem wschodzących rozwiązań 

technologicznych w dziedzinie interoperacyjności informacji.”

• „Projekt miał na celu zmniejszenie ryzyka związanego 

z zastosowaniem nowych technologii dotyczących 

przekazywania informacji.”

8. Oszczędnie używaj żargonu. • „Po przystąpieniu, motywacją do pozostania jest wysoki 

koszt dla biznesu związany z wycofaniem się ze współpracy 

partnerskiej i negowaniem nieskuteczności z punktu widzenia 

biznesowego”

• „Po przystąpieniu do partnerstwa, firmy mają motywację, 

aby w nim pozostać. Chcą uniknąć wysokich kosztów 

związanych z wycofaniem się i chętnie korzystają  

z redukcji kosztów wynikającej ze zwiększonej sprzedaży, 

którą partnerstwo potencjalnie oferuje”

9. Unikaj zbitek rzeczowników. • „rezultaty działań animacji partnerstwa na rzecz rozwoju 

zrównoważonego”

• (zdanie zawierające taka zbitkę należałoby radykalnie 

zmienić).

10.  Unikaj „pustych” ozdobników 

i niejasnych zaimków.

• „Istnieją pewne podejścia do współpracy partnerskiej, które są 

szczególnie efektywne w takiej sytuacji.”

• „Bardzo istotne jest, aby upewnić się, że wszyscy interesariusze 

zostali zaproszeni.”

• „To oznacza, że należy zmodyfikować prowadzone działania.”

• „Pewne podejścia do współpracy partnerskiej są 

szczególnie efektywne w takiej sytuacji.”

• „Animator partnerstwa musi dopilnować zaproszenia 

wszystkich interesariuszy.”

• „Przedstawione dane oznaczają, że należy zmodyfikować 

prowadzone działania.”

Poziom słów
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Każdy może poprawić swój styl pisania

„W przeciwieństwie do tego, co myśli większość ludzi, prosty styl pisania nie jest wytworem prostego umysłu. 

Prosty, bezpretensjonalny styl ma zarówno elegancję, jak i siłę wyrazu. Nie skupiając uwagi na sobie, pozwala 

czytelnikowi skupić się na treści przekazu.”  Richard Lederer i in.25

Jakie więc są podstawowe zasady dobrego stylu? Idea tzw. „prostego języka” właściwie zawiera je wszystkie.  
Pojęcie „prostego języka” pojawiło się w kręgach prawniczych, aby przeciwdziałać użyciu żargonu i zawiłych 
wyrażeń w dokumentach prawniczych i w ten sposób ułatwić dostęp do informacji szerszej grupie odbiorców. 
Posługując się prostym językiem używamy bezpośrednich, niewyszukanych zwrotów i słów z języka potocznego. 
Termin ten oznacza nie tylko dobór odpowiednich słów i zwrotów, ale również sposób, w jaki organizujemy 
informacje, które chcemy przekazać, a także ich rozmieszczenie na stronie lub monitorze. Prosty język stawia 
potrzeby czytelnika na pierwszym miejscu.

Podstawowe zasady prostego języka
1. Pamiętaj o potrzebach swoich czytelników.

2. Starannie organizuj informacje, które chcesz przekazać.

3. Buduj zwarte i dobrze zorganizowane paragrafy.

4. Pisz, używając jasnych, krótkich zdań.

5. Odpowiednio dobieraj słowa.

6. Zadbaj o przyjazny dla czytelnika układ graficzny tekstu.

We współczesnym świecie, gdzie każdy z nas codziennie otrzymuje bardzo dużo różnych informacji 
i komunikatów, należy zadbać, aby przygotowywana informacja była zwięzła i klarowna, tak, aby 
przyciągnąć uwagę odbiorców i wyróżniać się z ogólnego „szumu” i „chaosu” informacyjnego.  
Im trudniejsza jest treść, którą chcemy przekazać, tym jaśniejszą i prostszą formę przekazu powinniśmy 
dla niej wybrać. Usunięcie z dokumentu zbędnych słów, zastąpienie długich i skomplikowanych terminów 
prostszymi wyrażeniami, zmniejsza „szum” w samym dokumencie i ułatwia zadanie czytelnikowi, 
zwiększając prawdopodobieństwo, że tekst zostanie przeczytany w całości. Zwięzłość i klarowność 
dokumentu pozwala również jego autorowi w łatwy sposób ocenić, czy zawarł w nim wszystko to,  
co zaplanował.

Niektórzy niechętnie podchodzą do pisania, ponieważ z góry zakładają, że to, co napiszą będzie nie do przyjęcia. 
Jest to zbyt pochopna i pospieszna ocena. Pisząc wersję wstępną dokumentu nie myśl o znalezieniu odpowiednich 
słów lub o zasadach prostego języka. Przede wszystkim skup się na treści, którą chcesz przekazać, formę wygładzisz 
później.

Rozmowy, które prowadzimy są pełne niejasności, wahania, niedokończonych zdań. To, co piszemy również może 
być wieloznaczne i interpretowane na różne sposoby. W efekcie, więcej wysiłku – prawdopodobnie nawet około 
60% - przypada na poprawianie i wygładzanie tekstów, a nie na samo ich pisanie. Jeśli nie przyznasz sobie prawa 
do poprawiania i wygładzania tekstów, nigdy nie będziesz dobrze pisać. Poprawiając napisany tekst, możesz mu się 
przyjrzeć krytycznie, zastosować zasady prostego języka, „wyczyścić” i ożywić.

Kiedy już skończysz, zadaj sobie dwa pytania:
1. Czy zawarłem w tekście te informacje, które chciałem przekazać?
2. Czy napisałem tekst tak, że czytelnik zrozumie, co chciałem przekazać?

Jeśli poznasz podstawowe zasady pisania i będziesz dużo ćwiczyć, to na pewno uda Ci się udoskonalić swoje 
umiejętności pisarskie.

Narzędzie 7: Arkusz oceny 

dokumentu (zob. str. 80)  

służy do oceny tekstu 

po jego napisaniu, aby 

w ten sposób sprawdzać 

i rozwijać swoje 

umiejętności klarownego 

wypowiadania się na 

piśmie.
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Zbudowanie kultury używania prostego języka w partnerstwie26

Planowanie

•  Poznajcie zasady i techniki stylu prostego języka.

•  Przyjmijcie zasadę użycia prostego języka jako jeden z elementów Waszej pracy w ramach partnerstwa.

•  Zwracajcie uwagę na stosowanie prostego języka w programach i projektach.

Wdrożenie

•  Opracujcie zasady dotyczące przygotowywania pisemnych dokumentów w Waszym partnerstwie.

•  Dbajcie o to, aby w dokumentach wewnętrznych (notatki, instrukcje, poradniki itd.) nie pojawiał się żargon.

•  Stosujcie zasady prostego języka w dokumentach publicznych (listy, formularze, strony internetowe itd.).

Weryfikacja i kontynuacja

•  Zatrudnijcie wewnętrznego lub zewnętrznego specjalistę od edycji tekstów do oceny zrozumiałości Waszych 

dokumentów.

•  Zbierajcie i analizujcie uwagi od odbiorców docelowych informacji poprzez ankiety lub grupy dyskusyjne.

•  Wprowadźcie i podtrzymujcie kulturę stałego doskonalenia umiejętności pisania.

Wymagania

•  Możliwości prowadzenia szkoleń.

•  Zestaw jasnych zasad.

•  Otwartość na zmiany.

Siła oddziaływania znaków i obrazów
Słowa nie zawsze stanowią jedyny lub najskuteczniejszy sposób na sprowokowanie reakcji u czytelników. 
Znaki, jak na przykład rysunki, obrazy lub zdjęcia mogą często znacznie efektywniej przekazać informacje, niż 
tekst, i stanowią czasem najwłaściwszą metodę komunikacji – np. z analfabetami, czy ofiarami tzw. „wtórnego
analfabetyzmu” z krajów rozwiniętych²¹.

Maria Hayes, której ilustracje zdobią niniejszy poradnik, pisze więcej o roli obrazów i znaków na kolejnych 
stronach.
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Patrząc na moje prace często zastanawiam się, co składa się na 
obraz lub rysunek, od strony formalnej, materialnej? Odpowiedź 
jest prosta – to TLK, czyli tonacja, linia i kolor.

Ilość sposobów, na jakie można połączyć te trzy elementy, ilość 
obrazów i wzorów, jakie mogą razem utworzyć, jest nieskończona. 
Ale czym właściwie są tonacja, linia i kolor?

Tonacja
Uważam, że tonacja związana jest z relacjami. Odcień szary jest 
szary tylko w odniesieniu do czerni i bieli, i innych szarości. 
Tworząc obraz przy pomocy tonacji musisz wziąć pod uwagę 
jednocześnie całą kompozycję i stale kontrolować równowagę 
i wzajemne relacje poszczególnych odcieni. Rysunek w jednej 
tonacji skupia się na jaśniejszych i ciemniejszych elementach 
kompozycji. Operując poszczególnymi odcieniami pokazujemy 
światło padające na (lub omijające) daną płaszczyznę przedmiotu.

Rysowanie lub malowanie tylko za pomocą odcieni przypomina 
trochę poznawanie przedmiotu i jego relacji do krawędzi papieru 
lub płótna tylko poprzez dotyk, z zamkniętymi oczami. To sposób 
na łagodne ustalenie tych relacji. Rysunek wydaje się płynąć, 
trochę przypomina kogoś, kto po omacku próbuje znaleźć drogę 
w ciemnym domu. Rysunki i obrazy powstałe tylko przy użyciu 
tonacji są łagodne i zamazane, tak, jakbyś specjalnie popsuł swój 
wzrok, aby widzieć tylko światło i cienie, i nie dostrzegać żadnych 
szczegółów. 

Linia
Linia ma zupełnie inny charakter. Ma kierunek. Porusza się 
i istnieje w danym momencie, sama w sobie, i w sposób absolutny 
i jednoznaczny definiuje to, co określa. Dla linii istotny jest tylko
jej kierunek. Do kompozycji wnosi krawędzie i napięcie, które 
nadają obrazowi wyrazu. Linię trudno zmienić i często jest po 
prostu „dobra”, albo „zła”. Jest panią samej siebie. I bez względu na 
jej relację w stosunku do tonacji obrazu, nadaje mu ostrości.

Linia przecina wszelkie wahania lub niepewność. Zarówno sama 
w sobie, jak również w kontraście do cieniowania obrazu, wnosi 
do kompozycji zdecydowanie i energię. Mój temperament sprawia, 
że jestem zafascynowana linią; wiele z moich prac składa się tylko 
z linii, albo zaczyna się od linii – dopiero później dodaję odcienie, 
które wypełniają obszary wyznaczone przez linie. Ostatnio jednak 
często zaczynam od tonacji – eksperymentuję z odcieniami 
– i dopiero później dodaję linie, co w efekcie daje wrażenie 
lekkiego przemieszczenia elementów. Wydaje mi się, że taki sposób 
malowania jest bliższy sposobowi, w jaki postrzegamy przedmioty. 
Wymaga również ode mnie przyjęcia postawy słuchacza, dzięki 
czemu moje obrazy stają się bardziej refleksyjne i lepiej oddają
otaczającą rzeczywistość, mniej przypominają monolog. Tak więc, 

idąc na spacer, zamiast iść ze spuszczoną głową, zwieszonymi 
ramionami i rozmawiać w myślach sama ze sobą, rozglądam się, 
chłonę otaczający mnie świat i rozmawiam z napotkanymi ludźmi.

Każde z opisanych powyżej dwóch narzędzi – tonacja i linia 
– wystarczy, aby stworzyć obraz. Jednak gdy użyjemy obydwóch 
naraz, uzyskujemy znacznie więcej niż po prostu ich sumę. 

Kolor
Do koktajlu składającego się z tonacji i linii możemy jeszcze 
dorzucić kolor. Dla mnie kolor związany jest z emocjami. Reaguję 
na kolory w sposób dużo bardziej emocjonalny, niż na wizerunki 
czarno-białe. Kolor wpływa na wyraz emocjonalny obrazu 
i przywołuje pewne skojarzenia – które wynikają z tradycji kultury, 
w jakiej wyrośliśmy i naszych doświadczeń osobistych. Kolor, 
element subiektywny i emocjonalny, otwiera całe mnóstwo nowych 
możliwości.

Przez lata z rezerwą podchodziłam do użycia koloru w moich 
pracach – nie pomogło mi nawet poznanie teorii koloru.  
Po prostu kolor stanowił dla mnie nieodkryte terytorium, jego 
użycie nie przychodziło mi w sposób łatwy i naturalny. Teraz, gdy 
moje życie emocjonalne jest klarowne i ustabilizowane, śmiało 
i pewnie używam koloru, aby wyrazić ten stan. Tworząc, słucham 
instynktu, impulsu. Reagując na jakąś sytuację, historię, taniec, 
słucham jej / jego „koloru” – tembru zmieniających się emocji, 
tego, jak pod ich wpływem się czuję. Kolor, którego używam, 
musi harmonijnie współgrać z doświadczeniem, aby je wiernie 
przedstawić. 

Trzy opisane powyżej elementy formalne – tonacja, linia i kolor  
– to składniki potrzebne do stworzenia rysunku lub obrazu.  
Te trzy narzędzia, ujarzmione elementy odpowiadające relacjom, 
kierunkowi i emocjom, umożliwiają mi tworzenie moich prac.

TLK we współpracy partnerskiej
We współpracy partnerskiej, jak już to wielokrotnie powiedziano, 
kluczem do sukcesu jest skuteczna komunikacja. Taka komunikacja, 
w ramach której wszyscy partnerzy mają pewność, że zostaną 
wysłuchani, że ich potrzeby nie pozostaną bez odpowiedzi, w której 
razem ustalają, co i jak należy zrobić. Osiągnięcie tak wysokiego 
poziomu produktywnej komunikacji nie jest proste i wymaga 
również TLK!

Elementy związane z tonacją w komunikacji w ramach partnerstwa 
pojawiają się w jakości wzajemnych relacji między partnerami 
– w tym, jak sobie radzą z jasnymi i ciemnymi stronami współpracy 
z poszczególnymi partnerami i w ramach partnerstwa. Być może 
od czasu do czasu warto cofnąć się kilka kroków, aby zobaczyć całą 
kompozycję i lepiej zharmonizować odcienie wzajemnych relacji. 

Komunikacja przy pomocy TLK
Maria Hayes
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Czasami poczucie humoru może pomóc w rozjaśnieniu sytuacji 
i zupełnej zmianie nastawienia do współpracy; w innych momentach 
ciemna powaga jest niezbędna, gdy chodzi o ważne zagadnienia.  
Tak więc, osoby zaangażowane w partnerstwo muszą potrafić  
ocenić, czy zachowana jest odpowiednia równowaga odcieni.  
Aby to zrobić, trzeba być artystą, zdolnym do obiektywnego 
spojrzenia „z zewnątrz” na swoje dzieło.

Linie i ich kierunki są równie istotne. Gdy partnerstwo zostanie 
zawiązane, ktoś musi objąć przywództwo, wskazać kierunek 
i rozdzielić zadania. To moment, kiedy należy przestać rozmawiać 
o różnych potencjalnych kierunkach działania i wybrać jeden z nich. 
Podobnie jak linia na rysunku lub obrazie, to moment, aby ruszyć 
do przodu, zdefiniować zagadnienia i wyjaśnić sytuację.

Kolor to z kolei relacje i związki emocjonalne, które powstają 
w miarę rozwoju współpracy. Pracując razem coraz lepiej się 
poznajemy, a ta wiedza ma wpływ na to, jak ze sobą pracujemy. 
Zaczynamy sobie ufać i dostrzegamy coraz więcej nowych 
możliwości kreowania działań i podejmowania ryzyka. Kolor 
wzbogaca kompozycję partnerską i nadaje jej głębi.

Zarówno malowanie obrazu, jak i budowanie partnerstwa, 
przypomina taniec trzech elementów, w którym uczestniczysz. 
Te elementy to oczywiście tonacja, linia i kolor. Czasem jeden 
z elementów dominuje, a czasem są w równowadze. Jak już 
wcześniej napisałam, ostatnio często pracuję „wbrew swojej 
naturze” i zaczynam obraz od ustalenia tonacji lub wzajemnych 
relacji kolorów, pozostawiając linie na koniec. Zawsze wtedy 
zaskakuje mnie zupełnie inna dynamika pracy, dzięki której rozwija 
się moja kreatywność. Myślę, że odpowiednikiem takiej sytuacji 
w wymiarze współpracy partnerskiej byłoby ustalenie kim jesteśmy 
i jakie są nasze wzajemne relacje, zanim zajmiemy się pytaniem 
„co trzeba zrobić?” i zanim zaczniemy zmieniać świat. Być może, 
zanim rozpoczniemy bardziej linearną, skierowaną na osiągnięcie 
konkretnych celów współpracę, warto najpierw poznać wartości, 
którymi kierują się partnerzy oraz ich osobowości. Dzięki temu 
nasza linia stanie się bardziej precyzyjna i płynna, a obrazy, na 
których przedstawiamy świat i siebie samych, będą po prostu lepsze.

Maria Hayes prowadzi działalność artystyczną i wystawienniczą od 1986r., kiedy ukończyła studia na kierunku sztuk pięknych i teatrologii. 

Mieszkając na wsi w Północnej Walii, łączy swoją działalność artystyczną z wykładami, szkoleniami i projektami badawczymi realizowanymi 

we współpracy ze szkołami, galeriami i uczelniami wyższymi z terenów całej Wielkiej Brytanii. Jej prace wchodzą w skład prywatnych 

i publicznych kolekcji sztuki w Wielkiej Brytanii i zagranicą. Ilustracje wykorzystane w niniejszym poradniku powstały podczas The Partnering 

Event – międzynarodowego zjazdu praktyków partnerstwa w Cambridge, we wrześniu 2006 roku.
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Idea „prostych liczb”
Oprócz wykorzystania obrazów lub zdjęć w relacjonowaniu historii współpracy partnerskiej lub jej działań, często 
korzystamy również z innych form graficznych, na przykład prezentując informacje finansowe lub inne dane liczbowe.

Niektórzy utrzymują, że obecnie żyjemy w czasie tzw. „Rewolucji ikonograficznej”, związanej ze zmianami
w funkcjonowaniu naszych mózgów i przetwarzaniu przez nie informacji. Bez względu na to, czy taka rewolucja 
rzeczywiście ma miejsce, czy nie, faktem jest, że obecnie większość informacji otrzymujemy w formie wizualnej. 
Dobrze zaprojektowane tabele, wykresy i grafy mogą pomóc w szybkim i klarownym przekazywaniu informacji.

Dobór odpowiedniej formy wykresu zależy całkowicie od Ciebie, od tego, jakie aspekty zagadnienia chcesz 
podkreślić – innymi słowy, nie jest podyktowany przez specyfikę danych, które prezentujesz. Pozwala na zwrócenie
uwagi czytelnika na te aspekty informacji, na których przekazaniu najbardziej Ci zależy.

Poniżej prezentujemy kilka sugestii dotyczących projektowania wykresów.

•  Opuść szczegóły które mogą zmylić lub rozproszyć czytelnika. Twoim zadaniem jest klarowne przekazanie 

informacji.

•  Zaokrąglaj liczby, jeśli „miejsca po przecinku” nie są kluczowe dla przekazywanej treści.

•  Używaj różnych metod graficznych – strzałek, linii, kolorów, cieniowania – aby podkreślić wybrane dane lub 

zaakcentować ich ważne aspekty.

•  Nadaj każdemu wykresowi jasny tytuł. 

•  Jeśli włączasz wykres lub inna formę graficzną w tekst dokumentu, opisz, co wykres prezentuje. Niektórzy 

nie potrafią „czytać” wykresów i mogą zinterpretować wykres zupełnie inaczej, niż założyłeś27.

•  Jeśli korzystasz z wykresów podczas prezentacji, pamiętaj, aby wytłumaczyć, co dany wykres przedstawia.

•  Im mniej, tym lepiej. Jeśli użyjesz jednego wykresu, najpewniej czytelnicy poświęcą mu całą swoją uwagę, 

jeśli użyjesz ich sto, najprawdopodobniej żaden nie zostanie zapamiętany.

•  Nie pozwól, aby forma przysłoniła treść, którą chcesz przekazać.

W niektórych sytuacjach wykorzystanie wykresów nie jest wskazane – na przykład, gdy:
•  Wiadomość, którą chcesz przekazać jest prosta i wystarczą do tego słowa.
•  Masz do czynienia z nieprecyzyjnymi prognozami i wykres może dać fałszywe złudzenie dokładności.
•  Odbiorcy informacji są przyzwyczajeni do prezentowania tego typu danych za pomocą słów, np. bilans zysków i strat.
•  Odbiorcy nie są przyzwyczajeni do korzystania z wykresów lub przeciwni ich wykorzystaniu.

A na koniec, warto pamiętać, że wszystkie zasady efektywnego pisania maja również zastosowanie w przypadku 
wykresów i tabeli. Zadbaj o to, aby były klarowne, zwięzłe i poprawne.

Wygląd ma znaczenie – projekt graficzny
Sposób, w jaki połączysz słowa i obrazy w swojej publikacji, niezależnie od tego, czy ma ona formę drukowaną, 
czy elektroniczną, może ułatwić lub utrudnić przekaz informacji. Alison Beanland, która zaprojektowała układ 
graficzny naszego poradnika, na kolejnych stronach prezentuje kilka praktycznych podpowiedzi na ten temat.
Jeśli decydujesz się na przygotowanie publikacji, zadbaj o to, aby zrobić to jak najlepiej. Powinna wyglądać 
atrakcyjnie, aby przyciągnąć i zatrzymać uwagę czytelnika. Tekst powinien być łatwo dostępny, aby przekazać treść 
jak najszerszemu gronu czytelników. Dobrze jest spróbować sobie wyobrazić reakcję czytelników na publikację. 
Np., w przypadku naszego poradnika, niektórzy zapewne będą czytać go na wyrywki, skoncentrują się na 
wybranych esejach „Do przemyślenia” lub tylko na praktycznych narzędziach w rozdziale 8. Inni przeczytają 
cały poradnik od początku do końca. Zawsze trzeba pamiętać o intencjach autora danej publikacji oraz do kogo 
jest skierowana. Czasem warto na próbę pokazać kilka wybranych stron publikacji przedstawicielom odbiorców 
docelowych i poprosić o ich uwagi, zanim poniesiemy wysiłek i koszty przygotowania publikacji, która może się 
okazać nie do końca trafiona.

Podpowiedź eksperta
PE
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ORYGINALNE WSKAZÓWKI OD AUTOREK 
PORADNIKA

UWAGI OGÓLNE
•  Ponieważ „Od czynu do słowa...” jest czwartym poradnikiem w serii, 

jego układ graficzny powinien przypominać trzy wcześniejsze, aby 
zachować ciągłość i spójność cyklu.

•  Wcześniejsze poradniki zostały zaprojektowane w klarownym i prostym 
stylu – przyjaznym dla użytkownika i łatwym do czytania, zarówno 
w wersji papierowej, jak i online.

•  Ważne jest, aby poradnik można było łatwo ściągnąć z Internetu 
w formacie pdf w każdym miejscu na świecie, również tam, gdzie 
dostęp do Internetu jest ograniczony, lub połączenia są bardzo wolne 
(to oznacza minimalne użycie koloru w tekście i ograniczone użycie 
cieniowania tła).

•  Na razie nie wiemy dokładnie, jak długi będzie poradnik. Będzie składał 
się z pięciu „elementów”:
– Rozdziały.
– Eseje „Do przemyślenia...” (teksty różnych autorów, o średniej 

długości dwóch stron A4), które powinny wyróżniać się z tekstu 
poszczególnych rozdziałów.

– Przykłady lub studia przypadku autorstwa animatorów partnerstwa 
działających w różnych częściach świata.

– Schemat (będziemy potrzebować Twojej pomocy z jego 
zaprojektowaniem, ponieważ musi być wyraźny i czytelny, pomimo, 
że będzie zawierać sporo informacji).

– Narzędzia (do 10 narzędzi, które mogą stanowić jeden z rozdziałów 
tekstu lub mieć formę luźnych wkładek dołączonych na końcu 
poradnika).

OKŁADKA
•  Chciałybyśmy zamieścić na okładce obraz Marii Hayes „You Said!”,  

a ponieważ jego tło jest szaro-niebieskie myślałyśmy o podobnym 
kolorze jako ogólnym kolorze okładki – zgadzasz się z tym?

•  Czcionka tytułu i układ słów powinny przypominać wcześniejsze 
poradniki – główny tytuł nad obrazem, a podtytuł pod nim. 

•  Jeśli to możliwe, chciałybyśmy w jakiś sposób powtórzyć obraz  
„You Said!” również na tylnej okładce, ale tak, aby się to nie kłóciło 
ze znakami logo organizacji, które przyczyniły się do powstania tego 
poradnika.

Zasady efektywnego  
projektowania graficznego29

Alison Beanland

Zaczynając pracę nad przygotowaniem projektu graficznego
publikacji³⁰ trzeba koniecznie na początku ustalić, jakie dokładnie są 
wymagania zleceniodawcy. Ułatwia to dalszą współpracę i sam proces 
projektowania, oraz umożliwia przygotowanie publikacji, która spełni 
oczekiwania klienta. 
Pytania wstępne powinny dotyczyć następujących zagadnień:
•  Do kogo skierowana jest publikacja?
•  Jak będzie używana?
•  Jaki jest budżet przeznaczony na tą publikację?

•  Kto ostatecznie zaaprobuje projekt graficzny?
•  Na kiedy publikacja ma być gotowa?
 
Najłatwiej będzie mi zaprezentować zasady efektywnego projektowania 
graficznego na przykładzie procesu przygotowania niniejszego
poradnika. Każdy z czytelników może sam ocenić, czy udało się nam 
opracować efektywny projekt graficzny. Autorki poradnika przekazały
mi informacje na temat swoich oczekiwań, które następnie musiałam 
zinterpretować pod kątem zasad projektowania graficznego.

OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO 
PUBLIKACJI

UWAGI OGÓLNE
•  Od samego początku pamiętaj, aby brać pod uwagę oczekiwany 

format publikacji, w tym jej rozmiary i ilość stron.

•  Poproś zleceniodawcę o jak najbardziej dokładne wytyczne, czego 
oczekuje (nawet jeśli nie zna technicznych terminów, poproś, aby 
opisał, o co mu chodzi), jaki styl i rozmiar czcionki ma na myśli, jak, 
według niego, powinna wyglądać publikacja.

•  Jeśli planujesz druk w profesjonalnej drukarni, przedyskutuj 
z drukarzami możliwości dotyczące różnych rodzajów papieru 
(matowy, błyszczący, z recyklingu) i rodzajów szycia/ klejenia publikacji 
– te elementy mogą mówić coś o charakterze przygotowywanej 
publikacji, a także decydują o tym, jak długo publikacja przetrwa i czy 
będzie łatwa w użyciu.

•  Poproś o jak najwcześniejsze dostarczenie próbek każdego 
z „elementów”, aby przygotować kilka wariantów ich opracowania 
graficznego. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której po przygotowaniu 
projektu graficznego dla całej publikacji trzeba go potem radykalnie 
zmieniać.  

•  Zarówno tytuł publikacji, jak i wizerunek umieszczony na okładce, 
to kluczowe elementy, które stanowią o charakterze publikacji 
i przyciągną czytelnika. Dlatego ich wybór jest bardzo istotny.

•  Warto przeznaczyć czas i pieniądze na znalezienie odpowiedniej 
ilustracji o mocnym wyrazie, która przekazuje ważne informacje 
o zawartości lub stylu publikacji. Ilustracja na okładce stanowi element, 
dzięki któremu czytelnicy rozpoznają publikację i mogą ją łatwo opisać 
innym.
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STYL PUBLIKACJI
•  Styl poradnika powinien przypominać poprzednie, ale ponieważ jest 

poświęcony komunikacji, chciałybyśmy też wprowadzić jakieś nowe 
elementy.

•  Czcionka powinna być w rozmiarze łatwym do czytania.

•  Chciałybyśmy, aby tekst nie był zbyt gęsty i „zaśmiecony” .

•  Chodzi nam o uzyskanie eleganckiego i skromnego wyglądu publikacji.

ELEMENTY WIZUALNE
•  Wszystkie ilustracje będą autorstwa Marii Hayes. Będzie to czarno-biała 

seria rysunków, które powstały podczas międzynarodowego zjazdu 
praktyków partnerstwa we wrześniu 2006 roku.

•  Maria zezwoliła na wykorzystanie swoich rysunków w całości lub ich 
elementów, jak uznamy za stosowne.

•  Rozmawiałyśmy, np. o użyciu jej rysunków we wszystkich esejach, 
aby w ten sposób wyróżnić je z tekstu rozdziałów. Inna możliwość to 
zrobić odwrotnie – zaprojektować proste ramki dla esejów, a rysunki 
użyć w głównym tekście rozdziałów. Czekamy na Twoje sugestie w tym 
zakresie!

•  Chciałybyśmy też zamieścić czaro-białe zdjęcia autorów esejów „Do 
przemyślenia...”, najlepiej, aby zdjęcia towarzyszyły każdemu z esejów 
razem z krótką notką biograficzną autora na końcu tekstu (a nie na 
końcu poradnika). Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.

UŻYCIE KOLORU
•  Ponieważ wiele osób będzie korzystać z poradnika online lub ściągać 

go z Internetu w formie dokumentu pdf, wolałybyśmy nie używać 
kolorowego tła na stronach z tekstem, jak również na stronach 
oddzielających poszczególne elementy tekstu. To marnowanie tuszu 
i najczęściej i tak nie daje się ładnie wydrukować.

•  Poza tym, chociaż zależy nam na ładnej okładce i jesteśmy 
przygotowane zapłacić za nią tyle, ile będzie trzeba, to nie 
chciałybyśmy ponosić kosztów związanych z kolorowym drukiem 
tekstu poradnika. Wolimy wersję czaro-białą – zwłaszcza, że mamy 
wspaniałą serię czarno-białych ilustracji!

Wskazówki dotyczące wyboru czcionki i stylu publikacji
•  Dobranie odpowiednich odstępów pomiędzy wyrazami w linii 

i poszczególnymi linijkami tekstu jest równie istotne, co dobór 
właściwego rozmiaru czcionki.

•  Upewnij się, że wybrana czcionka nie jest za mała, zbyt „gęsty” druk 
zniechęca do czytania tekstu.

•  Wybierając rodzaj czcionki, kieruj się przede wszystkim jej czytelnością.

•  Czcionka typu serif (np. Times) jest zazwyczaj używana dla tekstu 
głównego (ponieważ zakręcone ogonki liter ułatwiają czytanie, 
prowadząc oko od litery do litery), natomiast czcionka typu sans serif 
(np. Helvetica, Arial) jest często używana dla kontrastu w tytułach.

•  Ogranicz liczbę używanych w publikacji różnych rodzajów czcionki do 
dwóch lub trzech – ułatwi to czytelnikowi nawigację po tekście.

•  Tekst pisany wielkimi literami czyta się trudniej – używaj wielkich liter 
oszczędnie.

•  Unikaj długich linijek – oczy szybko męczą się, gdy muszą przy każdej 
linijce pokonywać dystans od jednego końca strony do drugiego.

•  Tekst wyjustowany (wyrównany z prawej i lewej strony) zwiera 
nierówne odstępy pomiędzy wyrazami, co utrudnia czytanie, 
zmuszając oczy do większego wysiłku.

•  Krótkie paragrafy, stosowanie tytułów i podtytułów, tworzą naturalne 
przerwy w tekście i dodają mu przestronności.

•  Wolne miejsca na stronie zwiększają czytelność tekstu, pamiętaj 
więc o pozostawieniu odpowiednich marginesów i odstępów między 
paragrafami. W długich dokumentach warto zostawiać od czasu do 
czasu puste strony.

•  Popularne chińskie przysłowie mówi, że jeden obraz jest wart tysiąca 
słów. Jeśli to możliwe, staraj się wprowadzać odpowiednie elementy 
wizualne.

•  Zdjęcia, ilustracje i wykresy urozmaicają i ożywiają zarówno tekst, jak 
i jego temat.

•  Jeśli ilustracje, których musisz użyć nie mają zbyt silnej wymowy, 
spróbuj wykorzystać ich elementy lub je połączyć ze sobą, aby 
stworzyć ciekawszą i bardziej wyrazistą kompozycję.

•  Nigdy nie używaj zdjęć lub ilustracji niskiej jakości.

•  Elementy wizualne w publikacji pełnią istotną rolę. Dokument może 
dużo dzięki nim zyskać lub stracić, jeśli zostaną źle dobrane. Dużo 
zależy od wyobraźni osób zaangażowanych w przygotowanie publikacji 
– staraj się namówić zleceniodawców do kreatywnego myślenia!

•  Użycie koloru w drukowanych dokumentach zależy najczęściej – ale 
nie zawsze – od budżetu przeznaczonego na przygotowanie publikacji. 
Druk z użyciem dwóch kolorów jest około 20% tańszy, niż druk 
z użyciem czterech kolorów, a druk jednokolorowy jest tańszy o około 
33%.

•  W przypadku druku w dwóch kolorach, najczęściej używa się koloru 
czarnego i wybranego drugiego, który można używać w różnym 
nasileniu (od jasnych odcieni do ciemnych). Drugi kolor najlepiej działa, 
gdy używa się go oszczędnie, w tytułach, jako jasne tło dla tekstu 
w ramkach lub we fragmentach tekstu, które mają się wyróżniać 
z tekstu głównego.

•  Wykorzystanie koloru nie jest konieczne, aby dokument wyglądał 
atrakcyjnie. Obecnie, gdy użycie koloru jest bardzo rozpowszechnione, 
projektanci coraz chętniej pracują tylko z czernią i bielą.

•  Proste, wyraziste i eleganckie połączenie czcionki i przestrzeni na 
stronie często daje znacznie lepsze efekty, niż użycie wielu różnych 
stylów czcionki i licznych elementów graficznych.

•  Prostota jest najlepszą zasadą!

Alison Beanland zajmuje się projektowaniem graficznym od ponad 12 lat. Współpracuje z IBLF, the John Lewis Partnership, Deutsche 

Bank, the World Business Council for Sustainable Development, the Discrimination Law Association i Uniwersytetem Harvarda. Brała 

udział w dwóch projektach realizowanych w Rumunii, w trakcie których dzieliła się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi. Przygotowała również opracowanie graficzne niniejszego poradnika.

Od czynu do słowa   57



58  Od czynu do słowa



7. Planowanie, wdrożenie  
i ewaluacja komunikacji
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Potencjalne rezultaty działań komunikacyjnych

Faza 4: PODTRZYMYWANIE EFEKTÓW DZIAŁAŃ 

WEWNĄTRZ PARTNERSTWA
• Doskonalenie umiejętności 

komunikacyjnych wszystkich 
uczestników

• Kontynuacja planowania i realizacji 
działań komunikacyjnych

• Docenienie wkładu ze strony 
partnerów / interesariuszy

• Celebrowanie osiągnięć
• Porozumienie

POZA PARTNERSTWEM
• Udostępnienie innym informacji 

o doświadczeniach partnerstwa
• Udostępnienie innym doświadczeń 

z zakresu komunikacji
• Uzgodnione i wdrożone działania 

informujące wszystkie zewnętrzne 
audytoria o decyzjach na temat 
przyszłości partnerstwa

Potencjalne rezultaty działań komunikacyjnych

Faza 3: PRZEGLĄD I KOREKTA

WEWNĄTRZ PARTNERSTWA
• Większa świadomość partnerów na 

temat efektywności komunikacji
• Przegląd porozumienia / zasad dot. 

wewnętrznej komunikacji 
• Uaktualniony podział ról partnerów 

w komunikacji
• Poprawione porozumienie / zasady 

dot. wewnętrznej komunikacji

POZA PARTNERSTWEM
• Monitoring realizacji celów  

komunikacyjnych 
• Przegląd planu komunikacji  

zewnętrznej
• Poprawiony plan komunikacji 

zewnętrznej

• Jeśli partnerstwo będzie 
kontynuować działalność, 
zapewnienie integralności 
planowania dot. komunikacji

• Jeśli partnerstwo kończy 
działalność, poinformowanie 
wszystkich interesariuszy

• Podziękowanie wszystkim 
partnerom i interesariuszom  
za ich wkład

• Dokumentacja 
doświadczeń partnerstwa

• Dokumentacja 
doświadczeń z zakresu 
komunikacji

• Dyskusja na temat 
przyszłości partnerstwa 
z udziałem partnerów 
i interesariuszy

• Wprowadzenie  
niezbędnych poprawek 
do porozumienia / zasad 
komunikacji 

• Wprowadzenie niezbędnych 
zmian do planu i działań 
komunikacyjnych

• Przegląd  
porozumienia dot. 
komunikacji w partnerstwie

• Przegląd podstawowych 
zasad komunikacji

• Przegląd planu komunikacji
• Analiza ról i efektywności 

poszczególnych partnerów 
w komunikacji

• Ewaluacja działań 
komunikacyjnych i ich 
efektów

• Zebranie opinii i uwag 
od interesariuszy 
i audytoriów

WDROŻENIE 
uzgodnionych 

działań

MONITORING 
oddziaływania 

partnerstwa

PRZEGLĄD 
partnerstwa i jego 
wartości dodanej

KOREKTA 
funkcjonowania 

partnerstwa  
lub projektu

INSTYTUCJONALIZACJA 
partnerstwa, aby zapewnić 

trwałość działań

KONTYNUACJA 
lub zakończenie 

działalności

CYKL ROZWOJU 
PARTNERST WA 
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Potencjalne rezultaty działań komunikacyjnych

Faza 2: ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ 

WEWNĄTRZ PARTNERSTWA
• Ustalony podział odpowiedzialności  

za działania komunikacyjne 
• Ustalone kanały komunikacyjne
• Środki na potrzeby komunikacji 

dostępne do wykorzystania

POZA PARTNERSTWEM
• Umożliwienie kluczowym 

interesariuszom spoza partnerstwa 
udziału w kształtowaniu komunikacji 
partnerstwa

• Uzgodniony plan komunikacji 
zewnętrznej

• Realizowane zadania z zakresu 
komunikacji zewnętrznej

Potencjalne rezultaty działań komunikacyjnych

Faza 1: ANALIZA I UTWORZENIE PARTNERSTWA 

WEWNĄTRZ PARTNERSTWA
• Wyższa świadomość na temat 

współpracy partnerskiej
• Wzajemne zrozumienie między 

zainteresowanymi stronami
• Otwarcie kanałów komunikacyjnych
• Analiza gotowości do nawiązania 

współpracy
• Nawiązanie i rozwój relacji roboczych
• Inwentaryzacja metod 

komunikacyjnych poszczególnych 
partnerów

• Zawarcie porozumienia dot. 
komunikacji wewnętrznej

POZA PARTNERSTWEM
• Informacje o działaniach realizowanych 

przez innych 
• Uwagi na temat utworzenia 

partnerstwa od kluczowych 
interesariuszy

• Analiza wiarygodności potencjalnych 
partnerów

• Rozróżnienie między „partnerami” 
a pozostałymi „interesariuszami”

• Analiza i podział zadań dla „nie-
partnerów”

• Wstępny plan komunikacji  
zewnętrznej

• Rozpoczęcie realizacji 
planu komunikacji

• Uruchomienie zasobów 
zmobilizowanych na 
potrzeby komunikacji

• Ustalenie koniecznych 
zasobów finansowych 
i niefinansowych na 
potrzeby komunikacji 

• Mobilizowanie 
odpowiednich 
zasobów na potrzeby 
komunikacji

• Ustalenie 
odpowiedzialności 
za komunikację 
partnerstwa

• Ustalenie kanałów 
komunikacyjnych

• Przeprowadzenie audytu dot. 
komunikacji (umiejętności 
i materiałów)

• Analiza potrzeb komunikacyjnych 
partnerów / interesariuszy

• Zaplanowanie komunikacji 
partnerstwa

• Motywowanie partnerów 
do angażowania się 
w partnerstwo

• Wypracowanie 
podstawowych zasad 
komunikacji

• Wybór odpowiednich 
osób do rozmów

• Nawiązanie kontaktu 
z potencjalnymi 
partnerami

• Przedstawienie sobie 
potencjalnych partnerów

• Konsultacje
• Negocjacje
• Promocja
• Stawianie licznych 

pytań

ANALIZA  
możliwości utworzenia 

partnerstwa

IDENTYFIKACJA 
potencjalnych 

partnerów

BUDOWANIE  
relacji  

partnerskich

PLANOWANIE 
działań  

partnerstwa

ZARZĄDZANIE 
partnerstwem

MOBILIZOWANIE 
ZASOBÓW 

na działania 
partnerstwa

CYKL ROZWOJU 
PARTNERST WA 
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Z biegiem czasu partnerstwo rozwija się i zmienia – to właśnie ta dynamiczna natura współpracy 

partnerskiej stanowi o jej wartości i odróżnia ją od innych, bardziej formalnych i zinstytucjona-

lizowanych form działania. Cykl rozwoju partnerstwa składa się z kolejnych etapów, na każdym 

z nich potrzebne są inne działania i umiejętności komunikacyjne. Podstawowym zadaniem 

komunikacji jest przekazywanie informacji i utrzymywanie kontaktu z innymi. Aby temu sprostać, 

proces komunikacyjny powinien zawierać odpowiednio dobrane informacje, przekazywane za  

pomocą właściwych metod i w odpowiednim momencie. Komunikacja wiąże się też  

z ciekawością świata i stanowi mechanizm do jego poznawania. Tylko od nas zależy, czy  

nauczymy się korzystać z tego mechanizmu w sposób pełny i świadomy.

Komunikacja w Cyklu Rozwoju Partnerstwa
Z biegiem czasu każde partnerstwo rozwija się i zmienia – ta cecha odróżnia je od bardziej formalnych i zinstytu-
cjonalizowanych form działania. Poszczególne etapy rozwoju partnerstwa wymagają różnych działań i umiejętności 
komunikacyjnych (zob. schemat na str. 60-61).

Rozdział 7 w całości poświęciłyśmy omówieniu aspektów komunikacyjnych na poszczególnych etapach rozwoju 
partnerstwa. 

Faza 1. Analiza i utworzenie programu komunikacji
Zaczynając proces tworzenia procesu komunikacji w ramach współpracy partnerskiej trzeba wziąć pod uwagę kilka 
podstawowych aspektów, takich, jak:

Przydział odpowiedzialności i zadań: Podjęcie decyzji kto ma się czym zajmować i kiedy, bywa czasami 
trudne. Osoby zaangażowane w tworzenie partnerstwa są pełne entuzjazmu i często biorą na siebie więcej zadań, 
niż są w stanie wykonać, zwłaszcza, gdy pojawią się nowe obowiązki i priorytety, lub gdy stwierdzą, że nie 
posiadają wystarczających umiejętności, aby to zadanie wykonać.

Wybór właściwego momentu dla podjęcia działań: Wybór odpowiedniego momentu dla podjęcia 
działań z zakresu komunikacji zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć poprzez te działania oraz od tego, jaka 
forma komunikacji jest najodpowiedniejsza na danym etapie rozwoju partnerstwa. Różnice kulturowe lub 
między poszczególnymi sektorami również mogą mieć wpływ na wybór odpowiedniego momentu dla działań 
komunikacyjnych – np. przedstawiciele niektórych sektorów mogą chcieć wcześniej rozpocząć komunikację 
zewnętrzną partnerstwa niż reszta partnerów, osoby z różnych kultur mogą uznać otwartą komunikację 
w określonych momentach za niewłaściwą.

Zarządzanie problemami: Często, jeśli proces komunikacyjny nie zostanie najpierw dokładnie przemyślany 
i zaplanowany, skutkuje to nieporozumieniami między partnerami. Każda decyzja i dokonany wybór, dotyczące 
procesu komunikacyjnego, przynoszą określone rezultaty, które partnerzy powinni spróbować przewidzieć 
wcześniej i się na nie przygotować. Na przykład, jakie zagadnienia mogą się pojawić po ogłoszeniu rozpoczęcia 
kampanii? W jaki sposób grupa zareaguje na krytykę? Czy posiadamy strategię zarządzania ryzykiem lub inne 
mechanizmy pozwalające na odniesienie się do nieoczekiwanej krytyki? Czy przed opublikowaniem danego 
oświadczenia skonsultowaliśmy je z wszystkimi zainteresowanymi?

Dobrym pomysłem jest przeprowadzenie „audytu komunikacyjnego” – angażując do niego wszystkich 
kluczowych graczy i przeprowadzając go na bardzo wczesnym etapie nawiązywania współpracy, nawet jeszcze 
przed podpisaniem formalnego porozumienia o utworzeniu partnerstwa. Taki audyt można przeprowadzić 
podczas warsztatów z potencjalnymi partnerami na temat możliwości nawiązania współpracy, lub jako część 
analizy możliwości utworzenia partnerstwa. Może dotyczyć dwóch zagadnień:
• Audyt umiejętności: Osoby działające w ramach partnerstwa nie koniecznie są ekspertami w dziedzinie 

komunikacji. W niektórych przypadkach, trudno będzie uzyskać informacje na temat ich umiejętności 
komunikacyjnych. Może istnieć konieczność poproszenia zewnętrznych ekspertów o prowadzenie 
i monitorowanie działań komunikacyjnych.

Narzędzie 1: Działania 

przygotowawcze do 

opracowania planu 

komunikacji (zob. str. 74)  

wskazuje obszary, na 

które warto zwrócić 

uwagę planując proces 

komunikacyjny.
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• Audyt materiałów: Można spróbować zinwentaryzować materiały drukowane i wizualne, opracowane przez 
organizacje współpracujące w ramach partnerstwa, a które wiążą się z działaniami partnerstwa. W ten sposób 
powstaje baza danych zawierająca materiały i informacje, które można wykorzystać później – jak również, być 
może, przykłady tego, czego lepiej unikać w procesie komunikacyjnym. Taka inwentaryzacja pozwala również 
zidentyfikować „komunikacyjne braki”, które wymagają uzupełnienia.

Porozumienie dotyczące komunikacji i podstawowe zasady
Łatwo zapomnieć o wypracowaniu podstawowych zasad i formalnego porozumienia dotyczącego komunikacji 
wewnętrznej między partnerami. Niektórzy partnerzy mogą również zbyt wcześnie rozpocząć komunikację 
z szerszym gronem odbiorców, poza partnerstwem. Komunikacja wewnątrz partnerstwa bardzo często stanowi 
kluczowy element oddziałujący na zbudowanie i utrzymywanie zaangażowania partnerów we współpracę.
 
Przygotowując porozumienie i zasady dotyczące komunikacji można przeprowadzić szersze konsultacje wewnątrz 
organizacji partnerskich, aby upewnić się, że są one na pewno akceptowane w ramach organizacji działających 
w ramach partnerstwa. 

Planowanie komunikacji31

Istnieje kilka rodzajów planów komunikacji, które przydają się w różnych momentach funkcjonowania 
partnerstwa, na przykład:

Zamiast przygotowywania kilku oddzielnych planów, można opracować jeden ogólny plan komunikacyjny, 
który obejmuje wszystkie lub większość obszarów wymienionych w powyższej tabeli. Niezależnie od wybranego 
podejścia, trzeba jasno określić, co chcemy osiągnąć za pomocą działań komunikacyjnych. Dla każdego z celów 
komunikacyjnych należy opracować strategię potrzebną do jego zrealizowania. Plan powinien również szczegółowo 
opisywać działania i metody w ramach każdej ze strategii. Dodatkowo, powinien też zawierać sposoby pozwalające 
ocenić skuteczność każdej ze strategii i odpowiadających jej działań i metod, co z kolei umożliwi sprawdzenie, 
czy dany cel został osiągnięty. W ramach planu powinny zostać również ujęte główne przesłania, które chcemy 
przekazać poprzez proces komunikacyjny.

RODZAJ PLANU32 CEL PLANU KIEDY Z NIEGO KORZYSTAĆ

Plan strategiczny Ustalić ogólne priorytety, działania i zasoby 

w zakresie komunikacji partnerstwa

Najlepiej opracować jako część porozumienia 

partnerskiego i planu działań partnerstwa

Plan operacyjny Ustalić priorytety, działania i zasoby w zakresie 

komunikacji partnerstwa na dany rok

W cyklu rocznym, jako część budżetowania 

partnerstwa na kolejny rok

Plan komunikacji w ramach 

realizowanego projektu

Wspierać cele programu lub projektu poprzez 

działania komunikacyjne

Kiedy partnerstwo wprowadza, koryguje lub zamyka 

dany program, działanie lub inicjatywę

Plan relacji 

z interesariuszami

Zdefiniować i nawiązać relacje z poszczególnymi 

interesariuszami

Jako część strategicznego planu komunikacji lub 

operacyjnego planu komunikacji partnerstwa

Plan zarządzania 

problemami

Przygotować partnerstwo na efektywne 

rozwiązywanie problemów, z którymi będzie 

musiało się zmierzyć

Kiedy dana sytuacja potencjalnie może 

doprowadzić, lub już doprowadziła, do kontrowersji 

i konfliktu

Plan organizacji imprez 

i wydarzeń 

Zaplanować i ułatwić koordynację logistyczną 

wydarzeń (spotkań) na mniejszą lub większą skalę

Zawsze przy okazji organizacji imprez i wydarzeń

Wytyczne dotyczące 

publikacji

Ustalić zasady dotyczące przygotowania publikacji 

przez partnerstwo

Zawsze, gdy partnerstwo przygotowuje publikację

Plan komunikacji w sytuacji 

kryzysowej

Zapewnić kontrolę i pokierować szybkim 

i precyzyjnym informowaniem podczas sytuacji 

kryzysowej

Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, 

zagrażającego zdrowiu lub bezpieczeństwu osób 

zaangażowanych w partnerstwo, lub zagrażającego 

funkcjonowaniu partnerstwa
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Trzeba zawsze pamiętać, że komunikacja to proces dwukierunkowy – dialog. Pomimo, że niektóre z wyżej 
opisanych wskazówek dotyczą przekazywania informacji przez partnerstwo jego docelowym odbiorcom, osoby 
współpracujące w partnerstwie muszą pamiętać, że one również stanowią audytorium dla informacji. Dlatego 
ważne jest, aby wiedzieć, kiedy należy słuchać tego, co chcą nam powiedzieć inni, aby nie koncentrować się tylko 
na własnym przekazie.

Zanim partnerzy przystąpią do przygotowania planu komunikacji, powinni odpowiedzieć na kilka pytań. 
Udzielone odpowiedzi będą stanowiły podstawę planu komunikacji i pomogą w jego sprawnym przygotowaniu 
oraz wdrożeniu. Poniżej zamieszczamy listę przydatnych pytań, natomiast kolejne paragrafy zawierają bardziej 
szczegółowe ich omówienie.

Lista pytań przydatnych do przygotowania planu komunikacji
• Dlaczego prowadzimy komunikację (z jakiego powodu komunikujemy się z innymi; co chcemy osiągnąć)?

• Co chcemy zakomunikować (główne przesłanie)?

• Do kogo kierujemy nasz przekaz (kto jest docelowym odbiorcą naszej informacji)?

• Kto ze strony partnerstwa powinien komunikować się z odbiorcami docelowymi?

• Kiedy należy się komunikować?

• W jaki sposób będziemy prowadzić komunikację (jakie metody są najlepsze dla poszczególnych informacji)?

• Ile czasu będziemy potrzebować na poszczególne działania komunikacyjne?

• Ile będą kosztować nasze działania komunikacyjne i kto za nie zapłaci?

• Jakie umiejętności komunikacyjne musimy zdobyć lub rozwinąć?

Dlaczego prowadzimy komunikację?
Ludzie i organizacje komunikują się z wielu różnych powodów. Czasami, na przykład, formalne działania 
komunikacyjne stanowią część wymagań w zakresie raportowania i sprawozdawczości związanej z realizacją danego 
projektu. Lub, być może, chcemy opublikować wyniki prowadzonych prac w specjalistycznym magazynie. Przede 
wszystkim jednak, musimy komunikować się z partnerami, współpracownikami i interesariuszami partnerstwa. 
Sprawna komunikacja pomaga w zbudowaniu wzajemnego zaufania i zaangażowania w działania partnerstwa, 
umożliwia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji o tym, co dzieje się w partnerstwie i jest niezbędna 
w zaspokajaniu potrzeb związanych z działalnością partnerstwa i realizacją projektu.

Co chcemy zakomunikować?
Informacje, które przekazujemy w dużej mierze zależą od powodów, dla których prowadzimy proces komunikacyjny 
(co chcemy za jego pomocą osiągnąć). Rodzaj informacji oraz sposób ich przekazywania będzie różny – porównaj,  
na przykład, informacje publikowane w periodyku naukowym z potrzebami rolnika, który chce poznać nową metodę 
uprawy. Czy w ramach partnerstwa każdy potrzebuje tych samych informacji? Trzeba się zastanowić, jakie powinno 
być główne przesłanie partnerstwa – co i komu chcemy przekazać.

Do kogo kierujemy nasz przekaz?
Zastanów się nad planowanym działaniem komunikacyjnym i rezultatami, jakie chcesz uzyskać. Każda grupa 
odbiorców informacji wymaga komunikacji dopasowanej do jej konkretnych potrzeb. Twoje komunikaty skierowane 
będą do różnych odbiorców, zależnie od tego, jakie informacje i z jakiego powodu będziesz chciał przekazać. Oprócz 
Twoich partnerów i współpracowników, jest wiele innych grup, które interesują się lub potrzebują informacji 
o partnerstwie. Wśród nich mogą znaleźć się, na przykład, instytucje rządowe, politycy, decydenci, organizacje 
współpracujące w ramach partnerstwa, inne organizacje realizujące podobne działania, firmy, ośrodki naukowe
i akademickie, opinia publiczna.

Kto ze strony partnerstwa powinien komunikować się z odbiorcami docelowymi?
Sprawna i efektywna komunikacja wcale nie oznacza, że ze wszystkimi ciągle musisz komunikować się Ty sam. 
Dobrze oddaje to Russel Baker: „ Najgorszą rzeczą związaną z cudem nowoczesnej komunikacji jest to, że 
zachowujemy się, jak psy Pawłowa, i komunikujemy się za każdym razem, gdy tylko zabrzęczy dzwonek”³³. Należy 
zastanowić się i przeanalizować, które osoby ze strony partnerstwa będą w stanie najskuteczniej przekazać dane 
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informacje i poprowadzić komunikację z danymi odbiorcami, a następnie odpowiednio zaplanować komunikację 
i wyznaczyć odpowiedzialne osoby. Najczęściej działania komunikacyjne będą prowadzone przez osoby z partnerstwa, 
ale może się zdarzyć, że w konkretnej sytuacji konieczne będzie wykorzystanie innych źródeł do przekazania 
informacji (np. agend rządowych, firm, profesjonalnych grafików, wydawnictwa itd.). Zawsze najpierw trzeba
zastanowić się dlaczego i co chcemy zakomunikować – oraz kto najlepiej nadaje się do wykonania tego zadania.

Kiedy należy się komunikować?
Z jaką częstotliwością należy prowadzić działania komunikacyjne różnego rodzaju? Codziennie, raz w tygodniu, raz 
w miesiącu, czy raz w roku? Może się okazać, że w ramach partnerstwa partnerzy powinni kontaktować się ze sobą 
codziennie lub prawie codziennie, ale, na przykład, raport roczny to działanie komunikacyjne, które ma miejsce 
tylko raz w roku. Zastanów się, jak często powinny odbywać się spotkania partnerstwa, kiedy powinniście opracować  
informacje o prowadzonych działaniach, czy też zorganizować warsztaty dla różnych interesariuszy – np. zespołu 
pracującego nad projektem, współpracowników partnerstwa, instytucji publicznych i rządowych, fundatorów, 
organizacji współpracujących w ramach partnerstwa, pracowników partnerstwa itd. Pamiętaj o tym, aby na każde 
z działań przeznaczyć odpowiednią ilość czasu podczas planowania projektu i jego harmonogramu.

W jaki sposób będziemy prowadzić komunikację?
Zastanów się nad najlepszymi sposobami dotarcia z informacją do różnych grup odbiorców, na przykład organizacji 
współpracujących w ramach partnerstwa, firm, menedżerów, grup społecznych. Osoby z sektora gospodarczego będą
chciały dowiedzieć się, w jaki sposób działania partnerstwa łączą się z działalnością ich firmy, natomiast instytucje
rządowe i lokalne samorządy mogą chcieć wykorzystać te działania i doświadczenia w planowaniu własnych działań 
lub polityki. Działania partnerstwa mogą również interesować szeroką opinię publiczną.

Ile czasu będziemy potrzebować na poszczególne działania komunikacyjne?
Czas potrzebny na dane działanie komunikacyjne zależy od jego rodzaju. Wysłanie wiadomości e-mail zajmuje 
tylko kilka minut, seminarium lub warsztat - nawet cały dzień, a program współpracy z mediami może trwać 
kilka miesięcy. Niezależnie do rodzaju działań komunikacyjnych, trzeba pamiętać o przeznaczeniu odpowiedniej 
ilości czasu i środków na właściwe przygotowanie komunikacji. Pomocne w tym może okazać się opracowanie 
harmonogramu planowanych wydarzeń komunikacyjnych lub publikacji, uwzględniającego potrzebny do wykonania 
zadania personel. Pamiętaj, aby w harmonogramie uwzględnić też czas potrzebny na przygotowanie danego działania 
komunikacyjnego. Jeśli nie wiesz dokładnie, ile czasu zajmie przygotowanie danego działania, zawsze bezpieczniej jest 
przeznaczyć na nie trochę więcej czasu, niż zakładasz, że będzie potrzeba!

Ile będą kosztować nasze działania komunikacyjne?
Najczęściej uwzględnione w budżetach projektów koszty działań komunikacyjnych są niedoszacowane. Jest to błąd, 
ponieważ komunikacja stanowi ważny element każdego projektu. W budżecie można ująć takie pozycje, jak np. 
biuletyn projektu, ulotki informacyjne, przygotowanie raportów merytorycznych, opracowanie i uruchomienie stron 
internetowych projektu. Jeśli planujecie przygotowanie bardziej specjalistycznych publikacji, np. książki, poradnika, 
broszury, materiałów edukacyjnych, lub plakatów, w budżecie powinny znaleźć się środki na opracowanie, druk 
oraz dystrybucję. Być może potrzebne będzie również zatrudnienie odpowiednich fachowców, którzy zajmą się np. 
opracowaniem graficznym publikacji, koordynacją i organizacją wydarzenia lub zaprojektowaniem i utrzymaniem
strony internetowej. Wówczas takie koszty również należy przewidzieć w budżecie projektu.

Ważne jest właściwe oszacowanie ilości czasu potrzebnego na wykonanie danego zadania (np. w związku 
z wynagrodzeniami, które otrzymują osoby działające w partnerstwie). Niedokładna kalkulacja czasu pracy nad 
poszczególnymi zadaniami może spowodować, że w budżecie zabraknie środków i realizacja projektu będzie zagrożona.

Nie wszystkie fundusze na potrzeby działań komunikacyjnych muszą bezpośrednio pochodzić z budżetu projektu. 
Skonsultuj się z partnerami – być może ktoś z nich posiada potrzebne umiejętności lub wiedzę ekspercką, lub zasoby, 
które może udostępnić partnerstwu na potrzeby realizacji działań komunikacyjnych projektu (np. sala na warsztaty 
lub spotkanie, własny sprzęt umożliwiający przygotowanie i wydrukowanie publikacji itd.) W ten sposób można 
znacznie obniżyć koszty działań komunikacyjnych.
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Jakie umiejętności komunikacyjne musimy zdobyć lub rozwinąć?
Prawdopodobnie podczas analizy możliwości utworzenia partnerstwa lub w trakcie warsztatu wstępnego  
udało Ci się ustalić, jakie umiejętności partnerzy posiadają, a jakich Wam – jako zespołowi – brakuje.  
Poszukajcie kursów i szkoleń oraz poradników i narzędzi z dziedziny komunikacji, które pomogą Wam  
uzupełnić braki. Mogą w tym pomóc też organizacje partnerskie lub inni interesariusze partnerstwa.

Planowanie komunikacji na wypadek sytuacji kryzysowej
Czy jesteście przygotowani na sytuację, w której okaże się, że Wasze działania komunikacyjne nie  
funkcjonują, jak trzeba, lub gdy partnerstwo znajdzie się w opałach? Co zrobilibyście w sytuacjach, które 
wymieniamy poniżej?

Wewnątrz partnerstwa:

•  Komunikacja miedzy partnerami nie funkcjonuje.
•  Jeden z partnerów chce wycofać się ze współpracy.
•  Nieoczekiwanie darczyńca przerwał finansowanie projektu.
•  Jeden z partnerów podjął działania bez uprzedniej konsultacji z pozostałymi partnerami (jak w przykładzie 
o nieuprawnionym wykorzystaniu logo ze str. 32).

Na zewnątrz partnerstwa:

•  W miejscu, gdzie prowadzone są działania projektu partnerstwa, wybucha wojna.
•  Mieszkańcy wioski zlokalizowanej niedaleko obszaru, na którym prowadzone są działania projektu, czują się 

wykluczeni i zaczynają głośno mówić o swoim niezadowoleniu.
•  Media atakują jednego z partnerów, co doprowadza do konfliktu wewnątrz partnerstwa.
•  Media atakują partnerstwo lub realizowany projekt.

Oczywiście, nie można przewidzieć wszystkich trudnych sytuacji, na jakie w trakcie funkcjonowania partnerstwa 
mogą natknąć się partnerzy, ale na pewno można przygotować się na pewne, często spotykane przeszkody 
i trudności. Dzięki temu, gdy dojdzie do takiej sytuacji, partnerstwo będzie mogło szybko i odpowiednio 
zareagować, nie dopuszczając do jej pogorszenia. Opracowanie planu komunikacji na wypadek sytuacji 
kryzysowej, który jasno określi co trzeba zrobić i kto ma się tym zająć, to wysiłek, który się opłaci.

Bardziej szczegółowe informacje na temat planowania komunikacji na pewno otrzymasz od działu komunikacji 
lub PR swojej organizacji (lub organizacji partnerskiej). Istnieje również wiele materiałów na ten temat, 
dostępnych zarówno w wersji drukowanej, jak i w Internecie.

Faza 2: Zarządzanie komunikacją i prowadzenie działań komunikacyjnych34

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia i wiesz, do kogo chcesz skierować swoją wiadomość, musisz wybrać 
najskuteczniejszą metodę przekazania informacji. Istnieje wiele możliwości, trzeba je szczegółowo przeanalizować 
i ustalić, która z nich będzie najlepsza i dlaczego. Na Twój wybór mają wpływ następujące zagadnienia:
•  Poziom intensywności zaangażowania, jaki chcesz uzyskać.
•  Poziom zainteresowania, jaki przekazywana informacja ma wzbudzić u odbiorców.
•  Charakterystyka odbiorców, do którego kierujesz informację.
•  Preferencje komunikacyjne odbiorców informacji.
•  Rodzaj reakcji odbiorców informacji, który chcesz uzyskać.

Chciałybyśmy jeszcze raz podkreślić, że komunikację należy widzieć nie jako proces jednokierunkowy, ale raczej 
jako dialog. Zastanawiając się nad doborem najlepszej metody komunikacyjnej, można zadać sobie następujące 
pytania: Co chcę osiągnąć w wyniku danego działania komunikacyjnego? W jaki sposób mogę dotrzeć do moich 
odbiorców docelowych, tak, aby zapewnić ich zaangażowanie i reakcję, na której mi zależy? W jaki sposób mogę 
zachęcić ich do dialogu?

Narzędzie 2: Zawartość 
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Kanały komunikacyjne wewnątrz partnerstwa
Komunikacja wewnętrzna przynosi najlepsze efekty, gdy odbywa się twarzą w twarz, ale można też skutecznie 
korzystać z wewnętrznych biuletynów lub magazynów. Pamiętaj tylko, aby dopasować swój styl i podejście do 
tego, co zainteresuje pracowników, a nie koniecznie do tego, co chce głosić zarząd.

Ważne jest, aby regularnie rozmawiać osobiście z osobami zaangażowanymi w realizację projektu (np. 
cotygodniowe spotkania). Nie ograniczaj tych rozmów tylko do działań projektu. Pytaj o ich uwagi na temat 
szerszych zagadnień, takich jak współpraca, komunikacja, szkolenia, budżet i kwestie finansowe. Często liderzy
są trochę odsunięci od codziennych działań projektu. Jeśli uda się zbudować zaufanie pomiędzy pracownikami 
projektu, a jego liderem, takie regularne spotkania pomogą liderowi trzymać rękę na pulsie.

Członkowie zespołu pracującego nad realizacją projektu mają prawo wiedzieć, jak rozwija się projekt i współpraca 
partnerska. Jednocześnie powinni mieć szansę na zgłaszanie swoich uwag liderowi projektu. Przekazując komuś 
swoje uwagi, lub przyjmując uwagi od niego pamiętaj jednak o obowiązujących w danym miejscu normach 
kulturowych. 

Kanały komunikacyjne poza partnerstwem
Komunikacja werbalna

Rozmowy twarzą w twarz, spotkania i prezentacje stanowią wartościowe metody komunikacyjne, pod warunkiem, 
że dobrze się do nich przygotujemy. Realizując projekt, często przeprowadza się przegląd w trakcie jego trwania 
(w połowie) oraz po jego zakończeniu – przeglądy te zazwyczaj łączą się z przygotowaniem i wygłoszeniem 
prezentacji. W ramach niektórych projektów organizowane są seminaria i warsztaty.

W jaki sposób najlepiej zaprezentować rozwój projektu i osiągnięte rezultaty? Zależy od kraju, w którym 
realizujesz projekt i przyjętych tam norm kulturowych. Być może najwłaściwsze będzie np. zorganizowanie 
spotkania z udziałem społeczności lokalnej lub lokalnego mini festynu. Jeśli projekt jest związany z konkretną 
branżą działalności gospodarczej, wówczas warto poszukać możliwości zaprezentowania projektu podczas 
branżowej konferencji lub targów.
 
Komunikacja na piśmie

Do drukowanych publikacji zaliczamy czasopisma i biuletyny (na poziomie lokalnym, branżowym, krajowym, 
międzynarodowym), raporty merytoryczne, wydawnictwa monograficzne, książki. Każda z tych publikacji służy
innym celom komunikacyjnym. Które z nich byłyby odpowiednie dla Waszego partnerstwa? Jeśli zamierzacie 
przygotować specjalistyczną publikację, konieczne jest zarezerwowanie na ten cel odpowiednich środków 
w budżecie. 

Być może działania Waszego partnerstwa stanowią część większego programu i mogą zostać włączone do wspólnej 
publikacji. Warto porozmawiać na ten temat z innymi organizacjami i nawiązać współpracę w tym zakresie.

Można też spróbować wykorzystać już istniejące kanały komunikacyjne – na przykład branżowe biuletyny. 
Jest to sposób na bezpośrednie i tanie dotarcie z informacją o partnerstwie do konkretnych grup odbiorców 
zewnętrznych.

Komunikacja wizualna

Jeśli waszą grupą docelową odbiorców informacji są prości mieszkańcy małej wioski, należy dostosować 
przygotowane publikacje do ich potrzeb. Prawdopodobnie skuteczniejsze będą formy wykorzystujące przede 
wszystkim obrazy i symbole, zamiast słowa pisanego, jak na przykład plakaty lub broszury.

Wykorzystująca nowoczesne technologie wideokonferencja stanowi skuteczny sposób komunikowania się, łączący 
komunikację wizualną i werbalną. Biorąc pod uwagę różnice czasu między poszczególnymi krajami oraz koszty 
połączenia, wideokonferencje (lub telekonferencje) nie zawsze będą możliwe do zorganizowania, ale warto z nich 
korzystać, jeśli pozwalają na to warunki. 
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Nośniki elektroniczne

Wiele projektów partnerskich posiada własne strony internetowe. Internet stanowi idealny nośnik do regularnego 
informowania o prowadzonych działaniach i ich efektach, ponieważ jest dostępny dla bardzo szerokiego grona 
odbiorców. Dlatego warto korzystać z tego medium i zamieszczać informacje o projekcie w Internecie.

Trzeba jednak pamiętać, że zrozumiałość tekstów dostępnych online jest niższa o 50% od tekstów drukowanych³⁵, 
a większość użytkowników Internetu nie czyta dokładnie dostępnych tam tekstów, a raczej tylko przegląda 
je pobieżnie. Dlatego przygotowując tekst, który ma być dostępny w Internecie, powinieneś użyć o połowę 
mniej słów niż w tekście drukowanym! Oznacza to, że nie można po prostu przygotować tekstu, który ma być 
wydrukowany, a następnie zamieścić go również w Internecie – wyjątek stanowią dokumenty dostępne w formacie 
pdf i przeznaczone do ściągnięcia i wydrukowania.

Prawdopodobnie najczęściej używaną formą komunikacji w projektach partnerskich jest email. Jest to szybki 
i łatwy sposób porozumiewania się, bez problemu przekracza granice i może być dostępny przez całą dobę. 
Zawsze jednak lepiej jest się upewnić, że email rzeczywiście stanowi najlepszą metodę komunikacji w danej 
sytuacji – w wielu regionach świata dostępność do Internetu i poczty elektronicznej jest nadal ograniczona lub 
utrudniona.

Dołóżcie starań, aby na początku projektu poznać ewentualne ograniczenia techniczne i ustalcie jasne zasady 
użycia poczty elektronicznej. Warto też uzgodnić system potwierdzenia otrzymania wiadomości – krótka 
informacja w rodzaju: „Otrzymałem / -am Twoją wiadomość, odpowiem do dnia (data)” znacznie usprawnia 
współpracę i eliminuje nieporozumienia związane z tym, czy ktoś otrzymał daną wiadomość, czy nie.

Dobrym sposobem porozumiewania się mogą też być telefony komórkowe. W ramach pewnego projektu 
większość komunikacji międzynarodowej była prowadzona za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) ponieważ 
w miejscu prowadzenia działań nie było Internetu, nie można było również polegać na telefonach stacjonarnych. 

Komunikacja mieszana
Jest bardzo prawdopodobne, że będziecie używać komunikacji mieszanej, łącząc różne dostępne metody i nośniki. 
Na przykład, partnerstwo może zdecydować o opracowaniu raportu skierowanego do określonej grupy osób, 
a następnie wykorzystać go, aby zainteresować projektem media i w ten sposób dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców. W tabeli poniżej wymieniamy najczęściej używane sposoby komunikowania się:

Sposoby komunikacji

Werbalne: audycje radiowe • kasety i taśmy audio • konferencje • konferencje prasowe • ogłoszenia w mediach 

publicznych • płyty CD • prezentacje • rozmowy telefoniczne • spotkania osobiste • spotkania partnerstwa • spotkania 

ze społecznością lokalną • warsztaty • wizyty w miejscach realizacji projektu • wywiady 

Pisemne: artykuły w prasie • biuletyny • broszury • elektroniczne serwisy informacyjno-dyskusyjne • email • faks • 

informacje dla prasy • książki • mailing • ogłoszenia • oświadczenia i rekomendacje • poradniki • raporty • studia 

przypadku • ulotki informacyjne • wywiady w prasie

Wizualne: billboardy • fotografie • gadżety • komiksy • logo • obrazy • plakaty • slajdy • TV • video • 

wideokonferencje • wykresy, grafy • wystawy

Elektroniczne (łączące komunikację pisemną i wizualną, czasami też werbalną): blogi • CD-ROM-y, płyty DVD • 

elektroniczne serwisy informacyjno-dyskusyjne • Internet, strony internetowe • prezentacje PowerPoint • wiadomości 

tekstowe (SMS) • Wikipedia

Działania praktyczne, takie jak wymiany i staże w ramach projektu, podczas których uczestnicy „uczą się  
poprzez działanie” również stanowią znakomitą okazję komunikacyjną.

Nie istnieje jedna, najlepsza metoda do przekazania wiadomości. Trzeba wypróbować różne z nich, sprawdzić, 
jakie wywołują reakcje u odbiorców, i nie obawiać się wprowadzania zmian. Jeśli kampania w mediach nie 
przynosi oczekiwanych efektów – spróbuj ustalić, dlaczego i w razie konieczności użyj innej metody. Jeśli 
w budżecie projektu nie ma pieniędzy na publikację raportu, sięgnij po inną, tańszą metodę komunikacyjną.

Narzędzie 8: Zestawienie 
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Najważniejsze, aby być elastycznym i kreatywnym – te cechy są niezbędne, żeby skutecznie dotrzeć z informacją 
do wybranej grupy odbiorców. W naszym poradniku mówimy cały czas o grupie odbiorców docelowych, chociaż 
komunikacja dotyczy jednostek, a nie grup. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz raport, biuletyn, czy też 
warsztaty, zawsze staraj się myśleć o grupie odbiorców docelowych jako o zbiorze jednostek – i poświęć trochę 
czasu na próbę zidentyfikowania ich preferencji i potrzeb.

Każdy z nas codziennie komunikuje się z innymi. Za każdym razem, gdy sięgasz po słuchawkę telefonu, aby z kimś 
porozmawiać, zamiast osobistego spotkania, lub gdy wysyłasz SMS a nie email – dokonujesz wyboru, który najbardziej 
odpowiada Twoim potrzebom komunikacyjnym i który zaowocuje – w Twojej opinii - reakcją, jakiej oczekujesz. 

O mediach
Media (prasa, radio, telewizja itd.) mogą być bardzo cenne dla partnerstwa. Mądrze wykorzystane, mogą pomóc 
w szerokiej promocji realizowanego projektu i jego rezultatów, wkładu poszczególnych partnerów oraz wartości 
partnerstwa dla dobra publicznego.

Media często są traktowane jako grupa odbiorców, chociaż niektórzy twierdzą, że tak naprawdę media to jeden 
z kanałów komunikacyjnych, umożliwiający dotarcie z informacją do rzeczywistych odbiorców docelowych. 
Niezależnie od tego, jaka jest Twoja opinia w tej sprawie, musisz pamiętać, że właściwie nie masz prawie w ogóle 
kontroli nad tym, co media zrobią z Twoim przekazem – i żadnej gwarancji, że wykorzystają go, w sposób, jakiego 
oczekujesz, lub że Twoje informacje dotrą do osób , do których je kierowałeś.

Zazwyczaj organizacje posiadają ustalone zasady kontaktów z mediami. W związku z tym, zanim w imieniu 
partnerstwa nawiążesz kontakty z mediami, powinieneś skonsultować się ze współpracującymi w ramach 
partnerstwa organizacjami. Jeśli dojdziecie do wniosku, że media będą naprawdę ważnym kanałem 
komunikacyjnym, wówczas można zastanowić się nad zatrudnieniem specjalisty w zakresie kontaktów z mediami. 
Pamiętaj też, że szkoda inwestować czas i pieniądze w przygotowywanie informacji dla mediów lub organizowanie 
konferencji prasowych, które nie przyciągną zainteresowania dziennikarzy. 

Faza 3: Przegląd i korekta działań komunikacyjnych
Czy to, co zainwestujemy w komunikację, się opłaci? Po czym poznamy, że cele komunikacyjne wyznaczone 
przez partnerstwo zostały osiągnięte? Jakie powinniśmy ustalić wskaźniki sukcesu dla komunikacji wewnątrz 
i na zewnątrz partnerstwa? Czy mamy dowody świadczące o tym, że zła komunikacja oddziałuje negatywnie 
na partnerów, partnerstwo lub jego projekty? Czy mamy dowody, że elastyczna, celowa i szczera komunikacja 
pomogła wzmocnić chwiejącą się współpracę partnerską i przekształcić partnerstwo w znaczącą siłę wdrażającą 
zasady rozwoju zrównoważonego?

Partnerstwo może ocenić wartość i efektywność swoich działań komunikacyjnych dokonując przeglądu 
następujących elementów:
•  Realizacji ogólnego planu / programu komunikacji
•  Wybranych zagadnień komunikacyjnych
•  Używanych metod / kanałów komunikacyjnych
•  Jakości wykorzystywanych materiałów
•  Oddziaływania na grupy odbiorców docelowych
•  Pośrednich efektów prowadzonej komunikacji

Dodatkowo, można również wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:
•  Jak radzimy sobie ze zmianami personelu zajmującego się komunikacją w partnerstwie?
•  Co się stanie, jeśli odejdzie „lider” działań komunikacyjnych?
•  Jakie wymagania dotyczące ewaluacji komunikacji mają poszczególni partnerzy?
•  Skąd wiadomo, czy inwestycje w komunikację się opłacają?
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Przegląd dotychczasowych działań daje okazję do refleksji oraz wprowadzenia niezbędnych zmian. Powinien
koncentrować się bardziej na procesie uczenia się i zmian, a nie na konkretnych osiągnięciach i wynikach. Nie 
należy go traktować jako „egzaminu”, który można zdać, albo nie, ale jako integralną część procesu zarządzania 
funkcjonowaniem i działalnością partnerstwa. Przegląd nie ma na celu ustalenia zestawu żelaznych zasad, według 
których należy z wyprzedzeniem wszystko planować – działalność partnerstwa to proces, w którym, jak w żywym 
organizmie, nie da się wszystkiego przewidzieć. Bardzo często wyniki przeglądu zaskakują pozytywnie – dlatego 
nie warto nastawiać się z góry na najgorsze.

Istnieją formalne i nieformalne metody pozwalające na ocenę satysfakcji odbiorców docelowych. Formalne metody 
to, na przykład, badania przeprowadzane na wybranej grupie telefonicznie lub poprzez email, lub też ankieta 
wśród uczestników danego wydarzenia. Wśród metod nieformalnych (nie mniej cennych i ważnych, niż formalne) 
wymienić warto rozmowy przeprowadzane ad hoc w trakcie przerwy na kawę lub lunch, podczas wspólnej 
podróży pociągiem lub samolotem, jak również spontaniczne uwagi i komentarze przekazywane podczas rozmów 
osobistych, telefonicznych lub w emailach. 

Przegląd porozumienia dotyczącego komunikacji
Przegląd porozumienia dotyczącego komunikacji stanowi doskonałą okazję dla partnerów do odnowienia  
swojego zobowiązania do prowadzenia efektywnej komunikacji. Przy okazji takiego przeglądu ujawnić się  
mogą również różne istotne problemy wewnątrz partnerstwa, których rozwiązanie może okazać się niezbędne  
dla prowadzenia dalszej, skutecznej współpracy, takie jak: 
•  Partnerzy postrzegają partnerstwo jako narzucony model współpracy (co powoduje, że zamiast w pełni 

zaangażować się w sprawy partnerstwa, ograniczają się do postępowania zgodnie z narzuconymi zasadami).
•  Partnerstwo znajduje się na peryferiach działalności organizacji partnerskich, nie jest zintegrowane z tą 

działalnością.
•  Zaangażowanie ze strony osób współpracujących w ramach partnerstwa, lub ich organizacji, jest  

ograniczone, w związku z czym komunikacja nie jest dla nich jednym z priorytetów.
•  Działania komunikacyjne partnerstwa nie przynoszą oczekiwanych korzyści (lub tak są postrzegane) 

poszczególnym organizacjom partnerskim.

Przegląd planów komunikacji
Poza dokonaniem przeglądu głównego planu komunikacji, można również dokonać przeglądu innych planów 
komunikacyjnych, które zostały opracowane przez partnerstwo – na przykład planu komunikacji na wypadek 
sytuacji kryzysowej. Poniżej podajemy przykłady pytań, które mogą okazać się pomocne przy okazji takiego 
przeglądu:

W przypadku planów rocznych lub bieżących

•  Czy działania zostały przeprowadzone zgodnie z planem? Czego nie udało się zrealizować?
•  Czy dostępne zasoby zostały wykorzystane w sposób efektywny?
•  Jakie poprawki i zmiany należy wprowadzić do tego planu lub zawrzeć w kolejnym planie tego typu?

W przypadku planów jednorazowych

•  Czy działania zostały przeprowadzone zgodnie z planem? Czego nie udało się zrealizować?
•  Czy dostępne zasoby zostały wykorzystane w sposób efektywny?
•  Jakie zmiany i poprawki należałoby wprowadzić w kolejnym planie tego typu, jeśli partnerstwo będzie go kiedyś 

potrzebować?

W przypadku planów, z których partnerstwo ma nadzieję nie musieć nigdy korzystać

•  Jeśli plan musiał zostać wykorzystany, czy podejście w nim wybrane okazało się właściwe i użyteczne?
•  Jeśli plan nie był wykorzystany, czy podejście w nim wybrane nadal wydaje się odpowiednie?

Narzędzie 9: 
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Prezentacja wyników przeglądu
Czy przeprowadzenie przeglądu i oceny stanowi okazję do podjęcia działań komunikacyjnych? Jeśli tak, 
wykorzystajcie tę sytuację świadomie. Pamiętajcie też, aby zaprezentować wyniki przeglądu i wynikające z niego 
doświadczenia i lekcje – na przykład, czy to, że zainwestowałeś czas w przygotowanie wspaniałej prezentacji 
w PowerPoint oraz materiały dla swoich słuchaczy przekonało ich, że poważnie traktujesz partnerstwo i jego 
działania?

Trzeba również przygotować się na ewentualność, że przegląd wykaże nieskuteczność działań komunikacyjnych 
prowadzonych przez partnerstwo. Co się stanie, jeśli okaże się, że wyznaczone cele komunikacyjne nie zostały 
osiągnięte? Czy partnerstwo posiada „plan awaryjny”? A może warto pomyśleć o jego opracowaniu?

Faza 4: Podtrzymywanie efektów działań komunikacyjnych
Oczywiście, żaden proces komunikacyjny nie jest do końca doskonały. Jednak zawsze można próbować się 
poprawić oraz stworzyć otoczenie sprzyjające refleksji i trochę samokrytycznemu podejściu. Umożliwi to
partnerom dzielenie się doświadczeniami, naukę na własnych błędach, a także przyczyni do wzmocnienia 
współpracy w ramach partnerstwa.

Uważamy, że najtrwalsze i najbardziej udane partnerstwa posiadają właśnie umiejętność uczenia się z własnych 
i cudzych doświadczeń. Nauka na podstawie doświadczeń wynikających z przeglądu komunikacji w partnerstwie 
może stać się efektywnym sposobem rozwoju procesu uczenia się jako ważnego elementu funkcjonowania 
partnerstwa. Takie doświadczenia posłużą też wzmocnieniu roli komunikacji w przyszłych działaniach partnerstwa. 
Zachęcanie partnerów do dzielenia się swoimi doświadczeniami, a także uwagami i opiniami na temat 
skuteczności procesów komunikacyjnych prowadzonych przez partnerstwo nie tylko wpłynie korzystnie na 
wzmocnienie współpracy, ale także umożliwi partnerom zidentyfikowanie zmian, które należy wprowadzić, aby
usprawnić funkcjonowanie partnerstwa.

Przegląd działań partnerstwa w zakresie komunikacji stanowi też dobrą okazję do zastanowienia się nad 
przyszłością partnerstwa i kolejnymi krokami, które należy w związku z tym podjąć.
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7. Narzędzia komunikacyjne  
do wykorzystania w pracy 
partnerstwa

Rozdział zawiera następujące narzędzia:

Planowanie komunikacji

Narzędzie 1: Przygotowanie do opracowania planu komunikacji. 
Narzędzie 2: Zawartość merytoryczna planu komunikacji.  

Komunikacja wewnątrz partnerstwa

Narzędzie 3: Analiza potrzeb komunikacyjnych poszczególnych partnerów.
Narzędzie 4: Jak organizować efektywne spotkania partnerstwa.

Komunikacja na zewnątrz partnerstwa

Narzędzie 5: Podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji poza partnerstwem.
Narzędzie 6: Zarządzanie relacjami zewnętrznymi partnerstwa.

Metody komunikacyjne

Narzędzie 7: Arkusz oceny dokumentu.
Narzędzie 8: Zestawienie wybranych sposobów komunikowania się.  

Monitoring i ewaluacja

Narzędzie 9: Ocena działań komunikacyjnych.
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Narzędzie 1: Przygotowanie do opracowania planu komunikacji

INFORMACJE

Potrzeby: Jakie są potrzeby i preferencje w zakresie komunikacji poszczególnych partnerów?
(zob. Narzędzie 3: Analiza potrzeb komunikacyjnych poszczególnych partnerów)

Umiejętności: Jakie umiejętności i zasoby w zakresie komunikacji mogą wnieść poszczególni partnerzy?

Materiały: Czy istnieje bank materiałów informacyjnych przygotowanych przez poszczególnych 
partnerów, z których mogłoby skorzystać partnerstwo, komunikując się w różnych 
sytuacjach z różnymi odbiorcami? Jeśli nie, to kto mógłby pomóc w zorganizowaniu 
takiego banku?

Cel planu: Czy przygotowujecie ogólny plan komunikacji dla partnerstwa, czy też plan komunikacji 
związany z konkretnymi działaniami?

Rodzaj planu: Czy istnieje konieczność przygotowania parasolowego planu komunikacji, obejmującego 
cały okres funkcjonowania partnerstwa, czy należy opracować plany o specjalnym 
przeznaczeniu, np. plan komunikacji w sytuacji kryzysowej lub roczny plan komunikacji?

Czy pierwszym krokiem powinno być opracowanie planu, czy porozumienia dotyczące 
komunikacji wewnątrz partnerstwa (aby zapewnić przepływ informacji, zaangażowanie, 
akceptację itd.)?

Czy kolejnym krokiem będzie przygotowanie jednego planu dot. komunikacji zewnętrznej, 
czy też serii planów dostosowanych do potrzeb różnych odbiorców?

Przywództwo: Kto będzie liderem przygotowań do opracowania planu komunikacji?
Czy będzie to jeden z partnerów, czy grupa przedstawicieli wszystkich partnerów?

Ramy czasowe: Kiedy najlepiej zająć się planowaniem komunikacji?
Czy ten czas będzie odpowiadał wszystkim partnerom?

Ilość sesji: Czy planowaniu komunikacji powinno poświęcić się jedną sesję, czy więcej?
Jeśli ma to zająć kilka sesji, to kiedy będą one organizowane i czego każda z nich będzie 
dotyczyć?

Szkic planu: W jaki sposób zorganizujecie swoją sesję / swoje sesje planowania komunikacji?
Z pomocy jakich pytań można skorzystać? (zob. Narzędzie 2: Zawartość merytoryczna planu 
komunikacji)

Uczestnicy: Kto powinien uczestniczyć w procesie planowania komunikacji?

Moderacja: Kto poprowadzi sesję / sesje planowania komunikacji?
Czy będzie to zewnętrzny czy wewnętrzny moderator?

Redakcja planu: Kto zbierze materiały, ustalenia i notatki, i dopilnuje ostatecznej redakcji planu?

Zatwierdzenie planu: Kto zatwierdzi i podpisze plan?

Koszty: Jak partnerzy będą partycypować w kosztach sesji planowania komunikacji?

OGÓLNE RAMY PLANU

LOGISTYKA

Uwaga: Najlepiej przygotowania do opracowania planu komunikacji rozpocząć w czasie zawiązywania się współpracy, gdy partnerzy ustalą cele dla 
partnerstwa i są bliscy podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej.
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Narzędzie 2: Zawartość merytoryczna planu komunikacji

Uwaga: Powyższy wzór jest tylko przykładem – nagłówki i pytania można zmienić tak, aby odpowiadały konkretnym potrzebom i okolicznościom.

* Analiza SWOT to narzędzie planowania strategicznego, używane aby ocenić Mocne Strony, Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia (ang. Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats – SWOT), które mogą oddziaływać na projekt lub inne przedsięwzięcie.

Tło planu
•  Jakie są cele partnerstwa?

•  Jakie działania podjęło do chwili obecnej partnerstwo?

•  W jaki sposób komunikują się partnerzy? Jakich używają narzędzi 
komunikacyjnych?

•  Czy informacje o partnerstwie pojawiały się w mediach?

•  Czy partnerstwo przeprowadziło analizę lub badania dot. komunikacji?

Cele komunikacji
•  Co chcecie osiągnąć poprzez działania komunikacyjne?

•  Jak powinni zareagować odbiorcy informacji / interesariusze na 
prowadzone przez partnerstwo działania komunikacyjne?

•  Co powinni powiedzieć, zrobić, pomyśleć, poczuć w wyniku działań 
komunikacyjnych partnerstwa?

Strategie komunikacyjne
(strategie te powinny odpowiadać zidentyfikowanym celom komunikacji)

•  Czy jesteście w stanie zasugerować efektywne sposoby dotarcia 
z informacją do interesariuszy partnerstwa?

•  W jaki sposób partnerstwo może najskuteczniej osiągnąć swoje cele 
w zakresie komunikacji?

•  W jaki sposób partnerstwo może najskuteczniej wykorzystać swoje 
mocne strony / szanse?

•  W jaki sposób partnerstwo może najskuteczniej zminimalizować swoje 
słabości / zagrożenia?

Zagrożenia / szanse (analiza SWOT*)
Wewnątrz partnerstwa

•  Co według Was stanowi najważniejsze mocne strony partnerstwa?

•  Co według Was stanowi najważniejsze słabe strony partnerstwa?

Na zewnątrz partnerstwa

•  Jakie szanse dostrzegacie dla partnerstwa?

•  Jakie zagrożenia dostrzegacie dla partnerstwa?

•  Czy partnerstwo ma konkurencję?

•  Czy jesteście w stanie oszacować zagrożenia (związane z działaniami 
partnerstwa)?

Odbiorcy informacji
•  Na kogo i w jaki sposób będzie oddziaływać partnerstwo?

•  Kto powinien wiedzieć o działaniach partnerstwa?

•  Kto chciałby wiedzieć o działaniach partnerstwa?

•  Kogo partnerstwo powinno poinformować o swoich działaniach?

•  Jakie grupy odbiorców informacji istnieją wewnątrz partnerstwa? 
A jakie na zewnątrz?

•  Które grupy odbiorców informacji są z punktu widzenia partnerstwa 
najważniejsze?

Najważniejsze przesłanie
(3 – 5 zwięzłych komunikatów, które będą się powtarzały w przekazywanych 
przez partnerstwo informacjach)

•  Czy partnerstwo ma już przygotowane jakieś komunikaty?

•  Co powinni wiedzieć i zapamiętać odbiorcy informacji przekazywanych 
przez partnerstwo?

•  Jakie korzyści mogą odnieść odbiorcy informacji z działań partnerstwa? 
(„Co z tego wynika dla mnie?”)

•  „Gdybym był twoim sąsiadem, co byś mi powiedział, aby zachęcić 
mnie do...?” 

Plan działania
•  Jakie działania powinny być zrealizowane w ramach poszczególnych 

strategii komunikacyjnych?

•  Kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania – co trzeba zrobić, 
kto to zrobi i do kiedy?

•  Do kiedy powinny zostać zakończone poszczególne działania?

•  Czy trzeba podzielić działania na grupy, związane z poszczególnymi 
odbiorcami?

Materiały komunikacyjne
•  Jakie materiały komunikacyjne powstaną w ramach poszczególnych 

strategii?

•  Które z już istniejących materiałów komunikacyjnych lub narzędzi 
możecie wykorzystać?

•  Jakie nowe materiały lub narzędzia musicie przygotować?

Potrzebne zasoby
•  Jakie zasoby finansowe są potrzebne do wdrożenia planu komunikacji 

(lub poszczególnych strategii)?

•  Jakie zasoby ludzkie są potrzebne do wdrożenia planu komunikacji (lub 
poszczególnych strategii)?

•  Czy do wdrożenia planu partnerstwu potrzebne są nowe umiejętności 
i szkolenia w zakresie komunikacji?

•  Czy partnerstwo potrzebuje zasobów niefinansowych (np. przestrzeń 
biurowa, komputery itd.)?

•  Czy potrzebne zasoby zostały ujęte w budżecie?

Rzecznicy
•  Kto jest najodpowiedniejszą osobą (to może być kilka osób), aby 

wypowiadać się w imieniu partnerstwa?

Rezultaty i oddziaływanie
•  Wskaźniki sukcesu – jak sprawdzicie, czy realizacja planu komunikacji 

zakończyła się sukcesem? („Czy osiągnęliśmy to, co zaplanowaliśmy?”)

•  Metody pomiaru – Jakich metod użyjecie, aby zmierzyć rezultaty 
działań?

•  Metody kontroli – Jak będziecie monitorować wdrażanie planu, aby 
sprawdzić, czy wszystko jest na dobrej drodze?

Nadzór
•  Kto będzie odpowiedzialny za nadzorowanie realizacji planu?
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Narzędzie 3: Analiza potrzeb komunikacyjnych poszczególnych partnerów

CZĘŚĆ 1: Profil komunikacyjny 
organizacji działającej 
w partnerstwie
1.1. Jakich protokołów komunikacyjnych 

używa obecnie organizacja?

1.2. W jakich sytuacjach organizacja 
korzysta z działań komunikacyjnych?

1.3. Jakimi zasobami, umiejętnościami 
i kanałami komunikacyjnymi 
dysponuje organizacja?

1.4. Czy organizacja posiada kluczowe 
przesłanie, które stara się przekazać?

1.5. Jakich reakcji na prowadzone 
działania komunikacyjne oczekuje 
organizacja?

1.6. Jakie metody komunikacyjne są 
preferowane przez organizację? 
Proszę w miarę możliwości podać 
konkretne przykłady.

1.7. Czy wśród pracowników organizacji 
znajdują się specjaliści ds. 
komunikacji? Czy organizacja 
zatrudnia zewnętrznych konsultantów 
ds. komunikacji?

1.8. Czy w organizacji są autorytety 
w zakresie komunikacji? Jeśli tak, kto?

1.9. Czy istnieją jakieś zagadnienia 
w zakresie komunikacji, które są dla 
organizacji bardzo istotne i wszelkie 
zagadnienia z nimi związane nie 
podlegają żadnym negocjacjom? Jeśli 
tak, jakie?

CZĘŚĆ 2: Wewnętrzni 
interesariusze organizacji

2.1. Wymień wewnętrznych interesariuszy 
organizacji.

(Można posłużyć się schematem 
organizacyjnym lub podobnym wykresem, 
który pomoże w zidentyfikowaniu 
wszystkich, którzy powinni być informowani 
o, angażowani do lub pod wpływem 
działań partnerstwa. Wykres może 
również obrazować relacje pomiędzy 
poszczególnymi interesariuszami 
wewnętrznymi i ich silne strony w zakresie 
komunikacji.)

2.2. Którzy z wymienionych wewnętrznych 
interesariuszy stanowią grupę 
priorytetowych odbiorców 
informacji o partnerstwie? Uszereguj 
w kolejności od najważniejszych 
lub podziel na grupy odbiorców 
priorytetowych i drugorzędnych.

Poniższe pytania należy zadać w odniesieniu 
do każdego ze zidentyfikowanych 
interesariuszy wewnętrznych organizacji:

2.3. Co dany interesariusz powinien 
wiedzieć o działaniach partnerstwa? 
Dlaczego?

2.4. Co pozostali partnerzy powinni 
wiedzieć o danym interesariuszu 
pod kątem komunikacji wewnętrznej 
prowadzonej przez partnerstwo?

2.5. Jakie działania komunikacyjne 
prowadzone przez partnerstwo 
będą odpowiednie dla danego 
interesariusza?

2.6. Kto jest odpowiedzialny za 
informowanie danego interesariusza 
o partnerstwie?

2.7. Czy dany interesariusz oczekuje, że 
działania partnerstwa będą z nim 
konsultowane? Jeśli tak, to w jakiej 
formie i jak często?

2.8. Czy dany interesariusz oczekuje 
informacji zwrotnej o partnerstwie? 
Jeśli tak, to w jakiej formie i jak 
często?

CZĘŚĆ 3: Zewnętrzni 
interesariusze organizacji

3.1. Wymień zewnętrznych interesariuszy 
organizacji.

(Można posłużyć się wykresem, 
obrazującym kogo należy informować 
o partnerstwie lub na kogo ono będzie 
oddziaływać, używając różnych kolorów do 
przedstawienia różnych potrzeb.)

3.2. Którzy z wymienionych zewnętrznych 
interesariuszy stanowią grupę 
priorytetowych odbiorców 
informacji o partnerstwie? Uszereguj 
w kolejności od najważniejszych 
lub podziel na grupy odbiorców 
priorytetowych i drugorzędnych

Poniższe pytania należy zadać w odniesieniu 
do każdego ze zidentyfikowanych 
interesariuszy wewnętrznych organizacji:

3.3. Co dany interesariusz powinien 
wiedzieć o działaniach partnerstwa? 
Dlaczego?

3.4. Co pozostali partnerzy powinni 
wiedzieć o danym interesariuszu 
pod kątem komunikacji zewnętrznej 
prowadzonej przez partnerstwo?

3.5. Jakie działania komunikacyjne 
prowadzone przez partnerstwo 
będą odpowiednie dla danego 
interesariusza?

3.6. Kto jest odpowiedzialny za 
informowanie danego interesariusza 
o partnerstwie?

3.7. Czy dany interesariusz oczekuje, że 
działania partnerstwa będą z nim 
konsultowane? Jeśli tak, to w jakiej 
formie i jak często?

3.8. Czy dany interesariusz oczekuje 
informacji zwrotnej o partnerstwie? 
Jeśli tak, to w jakiej formie i jak 
często?

Nazwa organizacji:        Data:

Wywiad przeprowadził:

Cel wywiadu:

Uwaga: Powyższe narzędzie można wykorzystać w różnych sytuacjach, np.:
• Przez przedstawicieli poszczególnych organizacji w ramach partnerstwa, aby sami mogli sprawdzić, w jakim stopniu znają potrzeby i priorytety 

komunikacyjne swojej organizacji.
• Przez lidera lub animatora partnerstwa w trakcie formalnych lub nieformalnych rozmów z przedstawicielami organizacji partnerskich.
• Jako wzór formularza (wydrukowanego lub dostępnego w Internecie), wypełnianego przez przedstawicieli organizacji partnerskich.
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Narzędzie 4: Jak organizować efektywne spotkania partnerstwa?

Przed spotkaniem
1.  Upewnij się, że z każdej organizacji w ramach partnerstwa zaproszono odpowiednią osobę / osoby.

2.  Być może do udziału w spotkaniu należy również zaprosić kluczowe osoby spoza partnerstwa (np. eksperci, urzędnicy 
administracji rządowej, politycy, darczyńcy itd.).

3.  Przygotuj listę wszystkich uczestników (z zaznaczeniem nazwy organizacji, którą reprezentują, ich funkcji w organizacji 
i związku z partnerstwem), aby wszyscy zebrani wiedzieli, kto uczestniczy w spotkaniu i dlaczego.

4.  Zwróć uwagę na ewentualne różnice kulturowe lub inne zagadnienia, które mogą mieć wpływ na przebieg spotkania.

5.  Odpowiednio wcześnie ustal i przedyskutuj z uczestnikami program i formułę spotkania, aby uniknąć (lub 
zminimalizować) ewentualne niespodzianki i umożliwić uczestnikom odpowiednie przygotowanie się do dyskusji.

6.  Poproś o przeanalizowanie kluczowych zagadnień przed spotkaniem, tak, aby w jego trakcie uczestnicy posiadali 
niezbędną wiedzę i informacje.

7.  Opracuj główne punkty dyskusji*, zwłaszcza w przypadku ważnych, formalnych lub trudnych spotkań.

8.  Upewnij się, że miejsce spotkania jest łatwo dostępne i sprawia miłe wrażenie.

9.  Bądź punktualny i poproś innych o to samo.

W trakcie spotkania
1.  Zadawaj pytania (nawet kilkukrotnie, jeśli tak trzeba) takie, jak:

–  Co chcemy osiągnąć?

–  Jaką wartość stanowi dla nas współpraca partnerska / realizowany projekt?

–  Jakie mamy ramy czasowe / ograniczenia?

–  Czy wzięliśmy pod uwagę....?

–  Co Pan / Pani o tym myśli?

–  Czy to jest Pana / Pani osobiste zdanie, poglądy organizacji, którą Pan / Pani reprezentuje czy też ogólnie przyjęta opinia 
    na ten temat?

2.  Staraj się wyjaśniać / proś o wyjaśnienie zagadnień poruszanych w dyskusji.

3.  Upewnij się, że poprawnie zrozumiałeś czyjąś wypowiedź parafrazując ją, zadając pytania, podsumowując itd.

4.  Bądź otwarty na różne możliwości rozszerzenia dyskusji, jeśli pojawi się taka potrzeba.

5.  Staraj się uzyskiwać jasne wypowiedzi / klarowne opinie / wnioski, kiedy jest to potrzebne (np. kiedy trzeba podjąć 
decyzję).

6.  Daj możliwość wypowiedzenia się wszystkim obecnym, również tym rozczarowanym i niezadowolonym.

7.  Zaproponuj potencjalne dalsze działania – ale pamiętaj, że każdy z uczestników spotkania musi mieć możliwość 
podjęcia własnej decyzji, która najczęściej będzie wynikała z priorytetów organizacji, którą reprezentuje.

8.  Upewnij się, że wszyscy uczestnicy spotkania w ten sam sposób rozumieją i akceptują wynik spotkania i uzgodniony 
plan działań.

Po spotkaniu
1.  Sprawdź, czy wyznaczona osoba przekazała wszystkim uczestnikom spotkania protokół / notatki ze spotkania, łącznie 

z ustalonym planem działania (co, kto i do kiedy).

2.  Sprawdź, czy inne osoby, które powinny poznać wyniki spotkania, zostały o nich poinformowane.

3.  Upewnij się, że funkcjonuje system umożliwiający rozliczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie ustalonych zadań.

Uwaga: Na podstawie Catriona Murray (2007): „Cultures and Cultivation of Communication: An Exploration of International Partnerships.” Esej 
końcowy, przygotowany w ramach kursu Partnership Broker Accreditation Scheme (PBAS).

* „Główne punkty dyskusji” to pomysły lub dane, zazwyczaj w formie krótkiej listy, pomocne w prowadzeniu dyskusji.
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Narzędzie 5: Podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji poza partnerstwem

ZAGADNIENIE PYTANIA DODATKOWE POTENCJALNE REAKCJE

Jakie są potrzeby 
i oczekiwania 
poszczególnych partnerów 
w zakresie komunikacji?

Czy organizacjom partnerskim najbardziej zależy na:

•  Dotarciu do grupy kluczowych decydentów?

•  Dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, 

aby pokryć koszty (np. sprzedając książkę lub 

wejściówki na organizowane wydarzenie)?

•  Informacjach w mediach, aby poprawić / budować 

swoją reputację?

Postaraj się jak najlepiej dopasować komunikację do 

potrzeb i oczekiwań poszczególnych partnerów.

Jakimi zasobami 
komunikacyjnymi 
dysponują poszczególni 
partnerzy?

Czy w ramach potrzebnych zasobów uwzględniono:

•  Zasoby ludzkie?

•  Bazy danych adresowych?

•  Kontakty z mediami i know-how?

•  Autorytet lub wiarygodność w zakresie danego 

tematu?

Zidentyfikowanie dostępnych zasobów, które zwiększą 

oddziaływanie komunikacji.

Do ilu osób partnerstwo 
chce dotrzeć z informacją?

•  Czy znasz osoby, do których chcesz dotrzeć 

z informacjami? Czy posiadasz ich dane 

kontaktowe?

•  A może znasz typ odbiorcy, do którego chcesz 

dotrzeć, ale grupa docelowa jest zbyt liczna, aby 

używać w tym celu kontaktu bezpośredniego?

•  Jeśli Twoja grupa odbiorców jest sprecyzowana, 

wówczas organizacja wydarzenia lub rozesłanie 

informacji emailem stanowią dobre rozwiązanie.

•  Jeśli chcesz dotrzeć do znacznie większej, mniej 

sprecyzowanej grupy odbiorców, wówczas informacje 

w mediach będą odpowiedniejsze.

Czy odbiorcy docelowi 
są otwarci na informacje 
o partnerstwie?

•  Czy będziesz komunikować się z grupą odbiorców, 

z którymi utrzymujesz regularny kontakt, i którzy 

oczekują, że będziesz się z nimi kontaktował?

•  A może będziesz komunikował się z ludźmi, którzy 

o Tobie nigdy nie słyszeli, lub nie oczekują, że 

będziesz próbował z nimi nawiązać kontakt?

•  W pierwszej sytuacji myśl w kategoriach podejścia 

marketingowego, np. rozesłanie bezpośrednich 

informacji.

•  W drugim przypadku, myśl w kategoriach reklamy lub 

Public Relations.

Jaki sposób komunikacji 
będzie najskuteczniejszy 
z punktu widzenia odbiorcy 
i przekazywanej informacji?

•  Czy odbiorcy wolą otrzymać informacje w formie 

elektronicznej, czy na papierze?

•  Jak skomplikowane są informacje, które chcesz 

przekazać?

•  Zastanów się, czy informacje w mediach nie byłyby 

bardziej efektywne.

•  Być może, aby wzmocnić przekaz, należy użyć obrazów.

Czy koszty komunikacyjne 
zostały ujęte w budżecie?

•  Czy wybrane podejście komunikacyjne gwarantuje 

efektywne wykorzystanie pieniędzy?

•  Raport może wspaniale wyglądać i być długo 

przechowywany – ale jego opracowanie i opublikowanie 

może potrwać kilka miesięcy.

•  Utworzenie strony internetowej może być relatywnie 

niedrogie, ale potem czekają Cię wydatki związane z jej 

marketingiem, utrzymaniem oraz aktualizacją.

Jakie ograniczenia 
czasowe należy wziąć pod 
uwagę?

•  O przestrzeganiu jakich terminów musisz 

pamiętać?

•  Jak długo Twoje wiadomości mają być dostępne?

•  Pamiętaj o czasie potrzebnym na napisanie, 

zaprojektowanie, druk, lub na przygotowanie i wysłanie 

zaproszeń, lub o terminach, których muszą przestrzegać 

dziennikarze.

•  Niektóre podejścia komunikacyjne umożliwiają zyskanie 

dużego rozgłosu (np. organizacja wydarzeń lub informacje 

w mediach), inne (np. raporty) mają dłuższą „żywotność”.

W jaki sposób można 
zamienić jednokierunkowy 
przekaz informacji 
w komunikację 
dwukierunkową?

•  Jeśli organizujesz jakieś wydarzenie, w jaki sposób 

zapewnisz różnorodność głosów / opinii?

•  W jaki sposób można od komunikacji typu 

„nadawać – odbierać informacje” (np. prezentacje, 

wykłady) przejść do „dialogu”, w którym mogą 

uczestniczyć wszyscy obecni?

•  Wszystkie Twoje działania komunikacyjne powinny 

być oparte na dialogu, ponieważ zależy Ci na 

sprowokowaniu reakcji – np. zmiany czyjegoś podejścia 

lub pozyskania zaangażowania finansowego.

•  Kanały elektroniczne mają potencjał wspierania dialogu 

i komunikacji dwukierunkowej – np. poprzez blogi 

lub sondaże online. Z odrobiną kreatywności, można 

w podobny sposób ożywić również bardziej tradycyjne 

kanały komunikacyjne.

Partnerzy

Grupy odbiorców docelowych

Logistyka

Rola dialogu
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Narzędzie 6: Zarządzanie relacjami zewnętrznymi partnerstwa

Analiza sytuacji
1.  Przygotuj listę wszystkich zewnętrznych grup lub organizacji, które mogą mieć wpływ na partnerstwo pod 

względem ekonomicznym, społecznym, politycznym lub kulturowym.

2.  Udostępnij listę wszystkim partnerom, aby uzyskać ich opinię oraz upewnić się, że lista uwzględnia wszystkie 
kluczowe grupy odbiorców.

3.  Zorganizuj dyskusję lub przeprowadź ankiety wśród przedstawicieli poszczególnych organizacji partnerskich, 
aby poznać ich opinię o charakterze relacji z poszczególnymi grupami odbiorców.

4.  Przeprowadź badania (ankiety lub grupy fokusowe) wśród przedstawicieli zidentyfikowanych grup odbiorców, 
aby poznać ich potrzeby komunikacyjne, a także ich opinię o partnerstwie i relacjach łączących ich z 
partnerstwem.

5.  Porównaj opinie zebrane wśród partnerów oraz przedstawicieli grup odbiorców, aby zidentyfikować obszary 
wspólne oraz niezgodności.

Planowanie inicjatyw partnerstwa i działań komunikacyjnych
1.  Zorganizuj panel doradczy, w którego skład wejdą przedstawiciele społeczności lokalnej i różnych organizacji 

w celu przeglądu informacji zebranych w czasie dyskusji, grup fokusowych i ankiet.

2.  Razem z panelem doradczym, przygotuj inicjatywy partnerstwa, które będą odpowiadać na potrzeby 
odbiorców.

3.  Opracuj programy komunikacji, za pomocą których będziesz informować o planach partnerstwa.

4.  Zachęcaj decydentów i wpływowe osoby, aby stały się rzecznikami inicjatyw podejmowanych przez 
partnerstwo.

5.  Przetestuj skuteczność przygotowanych inicjatyw na losowo wybranej grupie przedstawicieli kluczowych grup 
odbiorców.

6.  Zadbaj o to, aby panel doradczy spotykał się co najmniej raz na kwartał, aby regularnie przekazywać 
swoje uwagi i sugestie dotyczące zmian oraz możliwości usprawnień inicjatyw i programów komunikacji 
partnerstwa.

Realizacja inicjatyw i działań mających na celu budowanie relacji
1.  Rozpocznij realizację inicjatyw i programów komunikacji partnerstwa.

2.  Propaguj informacje na temat inicjatyw partnerstwa za pośrednictwem tradycyjnych kanałów 
komunikacyjnych, jak doradcy mediów i biura rzeczników oraz poprzez kanały elektroniczne, jak Internet.

Monitoring postępów
1.  Okresowo sprawdzaj oddziaływanie inicjatyw i programów komunikacyjnych partnerstwa:

•  Sprawdzaj, w jakim stopniu każda z grup odbiorców uważa, że inicjatywy partnerstwa odpowiadają na jej 
       potrzeby.

•  Śledź zmiany w opinii na temat partnerstwa wśród jego grup odbiorców.

2.  Modyfikuj inicjatywy i programy komunikacji partnerstwa zgodnie z sugestiami otrzymanymi od odbiorców 
docelowych.

Ewaluacja zrealizowanych inicjatyw
Odpowiedz na następujące pytania:

1.  Czy inicjatywy partnerstwa były zgodne z potrzebami odbiorców? Jeśli tak, to w jaki sposób?

2.  Czy partnerstwo powinno nadal starać się odpowiadać na te potrzeby, czy może na inne?

3.  Czy inicjatywy wpłynęły korzystnie na relacje partnerstwa z poszczególnymi grupami odbiorców? Jeśli tak, to 
w jaki sposób?

4.  Czy pojawiły się pozytywne zmiany w sposobie postrzegania swoich relacji z partnerstwem przez 
poszczególne grupy odbiorców? Jeśli tak, to jakie?

5.  Czy inicjatywy przynoszą korzyści partnerstwu oraz jego grupom odbiorców? Jeśli tak, to jakie?

Uwaga: Na podstawie John L. Ledington i Stephen D. Burning (2001): „Managing community relationships to maximize mutual benefit: Doing well 
by doing good.” w Robert L. Heath (red.): „Handbook of Public Relations” (rozdział 45, str. 527-534). Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.

KROK
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METODY KOMUNIKACYJNE

Narzędzie 7: Arkusz oceny dokumentu

Czy....

1. Przygotowałeś informację z myślą o jej odbiorcach?

  Dostosowałeś swoją informację do potrzeb osób, które mogą wiedzieć znacznie mniej o temacie niż Ty?

  Jasno wyraziłeś, co chciałbyś osiągnąć poprzez swoją informację (co odbiorca ma pomyśleć, poczuć, 
powiedzieć, zrobić)?

2. Odpowiednio zorganizowałeś informacje?

  Zdecydowałeś, jakie będzie główne przesłanie Twojego działania komunikacyjnego, niezależnie do 
wykorzystanego medium?

  Zdecydowałeś, które zagadnienia są najważniejsze, a które mniej ważne?

  Opracowałeś przyjazną dla odbiorcy strukturę przekazywanej informacji (np. opis wydarzeń w porządku 
chronologicznym)?

  Użyłeś podtytułów, aby oddzielić kolejne etapy rozumowania?

  Uprzedziłeś czytelnika dokąd zmierzasz, tak, aby nie musiał zgadywać, co będzie dalej? Czy każda część jest 
poprzedzona tytułem?

  Wymieniając zagadnienia w punktach, użyłeś najwyżej 7 lub 8 punktów? Jeśli lista jest dłuższa spróbuj 
pogrupować punkty i utworzyć kilka krótszych list.

3. Efektywnie zaplanowałeś i zbudowałeś paragrafy?

  W jednym paragrafie przedstawiasz jedną główna myśl / zagadnienie?

  Posługujesz się zwięzłymi paragrafami – średnio 10 linijek lub mniej?

  Używałeś w paragrafie łączników zdań typu: „poza tym”, „w związku z tym”, „na przykład”?

  Używałeś wyrażeń pozwalających na łączenie paragrafów, typu: „kontynuując tę myśl”, „kolejna zasada”, 
„jednakże”?

4. Używałeś jasnych zdań?

  Każde zdanie łączy się z główną myślą paragrafu, w którym się znajduje?

  Używałeś zdań o różnej długości? Można pisać długimi zdaniami, pod warunkiem, że są poprawnie 
i klarownie zbudowane, ale nie należy ich nadużywać. Staraj się przede wszystkim używać zdań krótkich.

  Używałeś strony czynnej, zawsze, gdy było to możliwe?

  Przekazałeś swoją wiadomość w sposób pozytywny?

5. Z uwagą dobierałeś słowa?

  Używałeś prostych i zrozumiałych słów i wyrażeń?

  Starałeś się częściej używać czasowników niż rzeczowników?

  Starałeś się unikać zbitek rzeczowników?

  Usunąłeś niepotrzebne wyrazy?

  Udało Ci się uniknąć użycia żargonu i rzadko stosowanych terminów lub skrótów?

  Wytłumaczyłeś skomplikowane i techniczne pojęcia? Zwięzły tekst nie w każdej sytuacji stanowi najlepsze 
rozwiązanie.

6. Użyłeś formatu dokumentu przyjaznego dla czytelnika?

  Czcionka tekstu jest na tyle duża, że można go łatwo przeczytać?

  Podzieliłeś tekst na podrozdziały?

  Zostawiłeś dodatkowe odstępy w tekście?

  Dodałeś ilustracje w odpowiednich miejscach?

Uwaga: Powyższe narzędzie oparte jest na zasadach prostego języka i może być stosowane do pisanych tekstów, niezależnie od wykorzystywanego 
medium lub kanału komunikacyjnego.

80  Od czynu do słowa
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METODY KOMUNIKACYJNE

Narzędzie 8: Zestawienie wybranych sposobów komunikowania się

WERBALNY

SPOSÓB KOMENTARZ

Spotkanie ze 
społecznością lokalną

Umożliwia prowadzenie komunikacji jako dialogu. Spotkanie może być otwarte lub skierowane do 
wybranej grupy, zależnie od zagadnienia, którego dotyczy.

Zorganizowanie imprezy Forma Public Relations, która zachęca do aktywnego zaangażowania, jeśli jest dobrze przygotowana. 
Używaj jej tylko do przekazywania naprawdę ważnych komunikatów.

Grupa fokusowa Użyteczna w przeprowadzaniu analizy i badań, zapewnia dwukierunkową komunikację.

Infolinia Zazwyczaj niezbędna w rozwiązywaniu problemów dotyczących konkretnych grup docelowych.

Prezentacja Sprawdza się zwłaszcza w przypadku odbiorców wewnętrznych (np. komitet sterujący, zarząd), 
szczególnie na początku i końcu realizacji projektu.

Radio Bardzo efektywne, gdy zależy nam na szybkim rozpropagowaniu informacji. Koniecznie trzeba zwrócić 
uwagę na jasność i klarowność przekazywanej informacji.

Reklama Może być kosztowna i trudno ocenić jej efektywność. Aby została zauważona, musi się wyróżniać. 
Informacja powinna być dostosowana do wybranego medium (druk lub elektroniczne).

Dodatek reklamowy Może być efektywny w przypadku konkretnych kampanii, jednak potrzebuje wsparcia ze strony 
reklamodawców, aby pokryć koszty.

Przesyłka pocztowa Listy skierowane do konkretnych grup odbiorców, nawiązujące do ich specyficznych potrzeb 
i uwarunkowań.

E-mail Medium, które sprawdza się do przekazywania informacji, natomiast niekoniecznie do komunikacji.  
Trzeba selektywnie dobierać wysyłane informacje i unikać spamu.

Informacja wrzucana  
do skrzynki na listy

Większość ludzi nie czyta informacji pozostawianych w ich skrzynkach na listy, pochodzących od 
nieznanych osób lub organizacji.

Informacje dla mediów Sposób łatwy, ale nie zawsze efektywny, ponieważ zależy od filtrów medialnych. Informacje, które 
przygotujemy, mogą nie zostać opublikowane. Czasami bardziej efektywne są indywidualne wywiady. 
Próbując przyciągnąć uwagę mediów, staraj się myśleć obrazami.

Ulotka / broszura Czy rzeczywiście są potrzebne? Pomyśl o różnych wariantach, takich, jak: karty informacyjne, listy, strony 
internetowe. Jak długo zawarte w nich informacje pozostają aktualne? Jaki powinien być ich nakład? 
(Pamiętaj, aby zawsze podać datę publikacji materiałów).

Billboard Forma publicznej reklamy.

Wystawa w miejscu 
publicznym

W miejscach, w których ludzie mogą się zatrzymać i porozmawiać – np. w centrach handlowych, 
ośrodkach gminnych itd.

CD-ROM / kaseta video Użyteczne dla celów szkoleniowych lub specjalnego marketingu. Płyty CD mogą stanowić alternatywę  
dla kosztownego druku materiałów.

Strony internetowe Bardzo efektywne, jeśli odpowiednio promowane. Umożliwiają nieograniczony dostęp do informacji.

Wykorzystanie innych 
działań

Dołączenie działań komunikacyjnych do innych prowadzonych działań, aby zmaksymalizować zasięg 
przekazywanych informacji – np. podczas wydarzeń edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, spotkań 
klubów zainteresowań, posiedzeń Rady Gminy itd. Umożliwia przekazanie informacji danej społeczności.

Osoby / kręgi 
opiniotwórcze

Wykorzystanie stowarzyszeń branżowych lub liderów społeczności do przekazywania informacji dodaje 
informacjom wiarygodności oraz umożliwia dostęp do nowych sieci kontaktów.

Plotka Może przynieść pozytywne lub negatywne skutki.

Uwaga: Przygotowane na podstawie modelu planowania komunikacji opracowanego przez Helen Fenney, niezależnego animatora partnerstwa 
z Australii. Powyższa lista stanowi jedynie przykład i nie wyczerpuje wszystkich możliwości komunikacyjnych.

NA PIŚMIE

WIZUALNY

ELEKTRONICZNY

INNY



MONITORING I EWALUACJA

Narzędzie 9: Ocena działań komunikacyjnych

A. Monitorowanie wdrożenia
Monitorowanie

Informacje dla mediów gotowe do dn. ....

Materiały pisemne gotowe do dystrybucji do dn. ...

Badania zakończone do dn. ...

Działania komunikacyjne (np. zaplanowanie wydarzenia) zakończone  
do dn. ...

Dane statystyczne

Liczba wejść na stronę internetową

Liczba zapytań

Liczba wypełnionych kwestionariuszy

Liczba zamówień przygotowywanych publikacji (ile egzemplarzy plus kto 
zamówił)

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniu

Dokumentacja

Dokumentacja kontaktów z interesariuszami, wycinki z prasy, kopie 
publikacji itd.

B. Pomiar oddziaływania
Interesariusze / odbiorcy informacji

Uczestnictwo (liczba uczestników, w odniesieniu do wartości 
planowanych)

Zmiany opinii (w odniesieniu do danych wyjściowych)

Użytkowanie

Media

Informacje w mediach (liczba)

Monitoring i analiza informacji w mediach – ton, umiejscowienie, 
obszerność, częstotliwość

C. Ocena satysfakcji interesariuszy / odbiorców 
informacji

Badania formalne

Grupa fokusowa

Ankieta telefoniczna lub pocztowa

Kwestionariusz dla czytelników

Badania nieformalne

Rozmowy nieformalne podczas przerwy na kawę lub na posiłek; w trakcie 
wspólnej podróży pociągiem lub samolotem; podczas wizyty w miejscu 
realizacji projektu.

D. Opracowanie odpowiedniego kwestionariusza*�
Podejście

Przed

1.  Zastanów się, co właściwie chcesz zmierzyć przy pomocy 
prowadzonego badania.

2.  Wybierz kanał / format / sposób przeprowadzenia ankiety 
(elektronicznie, telefonicznie, osobiście) oraz zaprezentowania jej 
wyników (np. ustna prezentacja, pisemny raport, streszczenie dostępne 
w Internecie).

3.  Skonstruuj kwestionariusz – opracuj nowy formularz lub zaadaptuj  
już istniejący.

4.  Skonsultuj ostateczny format i treść ankiety z odpowiednimi osobami.

5.  Przygotuj listę potencjalnych respondentów.

W trakcie

6.  Zależnie od wybranej metody realizacji, roześlij lub przeprowadź 
ankiety.

Po

7.  Zbierz wyniki i przeprowadź ich analizę.

8.  Zaprezentuj wyniki w wybranej formie.

9.  Podejmij działania, które postanowiono przeprowadzić w wyniku 
ankiet.

Pytania do ankiety**��

Dystrybucja

•  Czy respondent otrzymał kopię raportu (lub jakąkolwiek inną formę 
komunikacji, której dotyczy ankieta)?

•  W jaki sposób otrzymał raport?

•  Czy go przeczytał?

Zrozumiałość

•  Czy raport był napisany w sposób klarowny i czytelny?

•  Czy był logiczny?

•  Czy, według respondenta, zawierał odpowiednie i wyczerpujące 
informacje?

Preferowana forma dostępu

•  Czy respondent wolałby otrzymać taki raport w formie wydrukowanej? 
A może elektronicznej (online)?

Ocena wyglądu

•  Czy rozmiar i rodzaj czcionki był odpowiedni?

•  Czy elementy graficzne były dobrze dobrane? Czy wzmocniły 
przekazywane przez tekst informacje?

Oddziaływanie

•  Jak respondent zareagował na raport? Co myślał, czuł, powiedział, 
zrobił po jego przeczytaniu?

Ogólna satysfakcja

•  Proszę ocenić ogólną satysfakcję z raportu (ocena w skali Likerta  
od 1 do 5).

Inne

•  Co się udało?

•  Co się nie udało?

•  Co należy zrobić inaczej następnym razem?

•  Inne uwagi i komentarze.

Uwaga: Powyższe narzędzie jest tylko przykładem i nie wyczerpuje różnych możliwości komunikacyjnych. W konkretnej sytuacji należy dobrać 
mierzone parametry i zagadnienia tak, aby odpowiadały jej wymogom i potrzebom. � 

* Wymieniamy poszczególne kroki opracowania kwestionariusza, ponieważ każdy z nich wymaga czasu i zasobów (finansowych, ludzkich, sprzętu 
itd.). Upewnij się, że przewidzisz odpowiednią ilość czasu na przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania.� 

**Powyższe pytania nie stanowią rzeczywistego kwestionariusza, mają tylko podpowiedzieć kierunek myślenia przy opracowywaniu ankiety.
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9. Z życia wzięte...



Korzystanie z doświadczeń innych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów uczenia się. 

Dlatego poprosiłyśmy osoby aktywnie zaangażowane w działania partnerskie na całym świecie 

o przedstawienie, na podstawie swoich osobistych doświadczeń, kluczowych zagadnień 

dotyczących komunikacji w partnerstwie.

Uwzględnianie „prawa do wiedzy” partnerów
RAFAŁ SERAFIN, DYREKTOR, FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA

W jaki sposób partnerzy mogą decydować o tym, jakie informacje będą przekazywać? Kto powinien podjąć taką 
decyzję i na jakiej podstawie?

Jedno z potencjalnych rozwiązań tego problemu łączy się z postrzeganiem komunikacji jako wywiązywania się 
z obowiązku informowania poszczególnych partnerów oraz opinii publicznej o tym, w jaki sposób działania 
partnerstwa przyczyniają się do budowania dobra publicznego. 

Przykładem realizacji takiego założenia jest program Czysty Biznes, który uruchomiono w Polsce w drugiej połowie 
lat 90-tych, jako partnerstwo angażujące firmę BP, Fundację Partnerstwo dla Środowiska i angielską organizację
Groundwork. Celem programu było wspieranie proekologicznych działań małych i średnich firm i mobilizowanie
ich w ten sposób do angażowania się w rozwój zrównoważony społeczności lokalnych, w których działają. Tworząc 
partnerstwo i ustalając swoje role, partnerzy zapisali swoje indywidualne cele i motywacje w umowie o współpracy. 
Ustalili, że umowa będzie dostępna dla opinii publicznej. W umowie partnerzy wymienili szereg tzw. „kwestii 
zastrzeżonych”, czyli takich, które wymagały osobnych ustaleń i zgody wszystkich partnerów. Jedną z tych „kwestii 
zastrzeżonych” była komunikacja zewnętrzna. Partnerzy uzgodnili, że komunikacja zewnętrzna będzie koncentrować 
się na roli, jaką projekt odgrywa w osiąganiu efektów społecznych i środowiskowych, związanych z prowadzonymi 
przez małe i średnie firmy działaniami proekologicznymi i ich aktywnym udziałem w programowaniu rozwoju
lokalnego. Ustalili, że należy też podkreślać wkład projektu w reformę gospodarki i podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa³⁶.

Kolejny przykład to partnerstwo wspierające gospodarkę społeczną wzdłuż Szlaku Bursztynowego w Polsce, 
zorganizowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (która 
była również źródłem finansowania tego przedsięwzięcia). Celem partnerstwa było organizowanie działań na rzecz
zwiększenia zatrudnialności młodych osób wykluczonych z rynku pracy, mieszkających na terenach wiejskich. Na 
zaproszenie Fundacji, 14 instytucji i organizacji reprezentujących firmy, samorządy oraz organizacje pozarządowe,
przystąpiło do partnerstwa. Aby zapewnić przejrzystość, Komisja Europejska wymagała stworzenia skomplikowanego 
systemu podejmowania wspólnych decyzji, systemu zarządzania finansami oraz regularnego raportowania postępów
w realizacji projektu. Nacisk na procedury, a nie na efekty doprowadził do wykreowania mało elastycznej struktury 
administracyjnej partnerstwa, która utrudniała zarówno indywidualnym partnerom, jak i całemu partnerstwu, 
sprawne reagowanie i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań beneficjentów. Poza tym,
wymóg koncentrowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na procesie funkcjonowania i procedurach 
partnerstwa, a nie na osiąganych efektach, nie pozwolił na zbudowanie klimatu publicznego poparcia dla ekonomii 
społecznej jako potencjalnego rozwiązania problemów młodzieży i kobiet wykluczonych z rynku pracy, mieszkających 
na terenach wiejskich w Polsce. 

Mając te dwa przykłady na uwadze, warto zastanowić się w jaki sposób należy uwzględniać „prawo do wiedzy” 
w partnerstwie międzysektorowym. 

Współpracujący ze sobą partnerzy mają prawo do informacji, np. o potrzebach, uwarunkowaniach i motywacjach 
poszczególnych partnerów, które mogą wpłynąć na skuteczność działań partnerstwa i osiąganie przez nie celów. 
Podobnie, szersze grono osób i organizacji zaangażowanych w działania partnerstwa lub znajdujących się pod ich 
wpływem, ma prawo dostępu do informacji o motywacjach, wartości dodanej oraz skuteczności partnerstwa, również 
w porównaniu z innymi metodami osiągnięcia tych samych celów. Ponadto, są również przedstawiciele mediów, 
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władz publicznych oraz organizacji pozarządowych, którzy oczekują nie tylko informacji o postępie prac, ale również 
o możliwościach zaangażowania się w działania partnerstwa.

Wywiązanie się z obowiązku zapewnienia dostępu do informacji zarówno partnerom, jak i opinii publicznej, wymaga 
podjęcia konkretnych decyzji dotyczących udostępnienia następujących elementów:
•  Dokumentacji partnerstwa, w tym planów operacyjnych, budżetu, umów, notatek ze spotkań, dokumentów 

z kontroli i ocen wewnętrznych;
•  Mechanizmów podejmowania decyzji, takich jak posiedzenia i zjazdy, w czasie których dyskutuje się o działaniach 

partnerstwa i jego przyszłości;
•  Działań, które partnerzy prowadzą w imieniu partnerstwa w terenie;
•  Informacji o postępie w osiąganiu wyznaczonych celów.

Funkcjonowanie partnerstwa powinno być otwarte i przejrzyste, przynajmniej w zakresie działań podejmowanych 
w imieniu i na rzecz dobra publicznego. Idealnie, partnerstwo powinno stanowić modelowy przykład przejrzystej 
działalności. Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej otwarte i przejrzyste partnerstwo musi również zapewnić 
niezbędny stopień poufności w swoim codziennym funkcjonowaniu. 

Każdy z partnerów powinien jednoznacznie ustalić, które z jego działań stanowią część działań partnerstwa, a które 
należy traktować jako działania poza partnerstwem. Rozróżnienie i rozgraniczenie tych dwóch rodzajów działań 
w praktyce nie jest łatwe, co więcej, nie można dokonać takiego podziału raz na zawsze. Stale zmieniające się potrzeby 
i uwarunkowania partnerstwa, jak również sytuacja czy otoczenie, w którym partnerstwo funkcjonuje, powodują, że 
partnerzy muszą stale redefiniować zakres swoich działań, stanowiących część działalności partnerstwa.

Na zakończenie, chciałbym przytoczyć jeszcze jeden przykład. To partnerstwo utworzone wspólnie przez firmę Coca-
Cola i Fundację Partnerstwo dla Środowiska, w ramach którego ustanowiono Fundusz „Kropli Beskidu” – fundusz 
małych grantów mających na celu wspieranie inicjatyw obywatelskich i projektów na rzecz poszanowania dziedzictwa 
wodnego regionu beskidzkiego w Polsce południowej. Fundusz powstał jako przedsięwzięcie partnerskie, angażujące 
samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną. W okresie 3 lat 
funkcjonowania, Fundusz wykreował kilkanaście inicjatyw lokalnych na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego i jego 
wykorzystania dla propagowania rozwoju zrównoważonego. Zarówno Coca-Cola, jak i Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska, wyodrębniły Fundusz ze swoich pozostałych działań. Utworzono radę Programową Funduszu, w skład 
której weszli, oprócz przedstawicieli Coca-Coli i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, również przedstawiciele 
partnerów lokalnych i interesariuszy. Kwestie komunikacyjne dotyczące Funduszu są ustalane przez Radę 
Programową i w żaden sposób nie są związane z polityką komunikacyjną firmy Coca-Cola lub Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska. Co roku Coca-Cola i Fundacja przeprowadzają konsultacje z Radą Programową i partnerami 
lokalnymi oraz potencjalnymi beneficjentami, w celu ustalenia priorytetów i działań Funduszu na kolejny rok.
W ramach tego procesu, członkowie Rady ustalają na nowo priorytety, role i swój wkład, proponując przy tym treści 
i nowe możliwości dla komunikacji zewnętrznej. Wszystkie działania Funduszu, w tym kwestie finansowe i sposób
podejmowania decyzji są jawne i dostępne dla opinii publicznej.●  

Komunikacja ze społecznościami lokalnymi
ANURADHA, KIEROWNIK OPERACYJNY, MARAL OVERSEAS LTD, INDIE37

W Indiach typowe rodzinne gospodarstwo rolne, w którym uprawia się bawełnę, ma powierzchnię  
1,5 – 3 hektarów i utrzymuje się z niego 6 osób. Rolnicy – zarówno mężczyźni, jak i kobiety – są biedni, a aż 60% 
z nich to analfabeci. Główna część zysków ze sprzedaży bawełny trafia do pośredników. Ponadto, wielu rolników
spłaca wysoko oprocentowane kredyty (np. 3% miesięcznie), które kosztują więcej, niż wynoszą ich zyski ze sprzedaży 
bawełny.

Sytuację utrudnia jeszcze fakt, że bawełna wymaga intensywnej uprawy, która pochłania ponad 60% toksycznych 
środków chemicznych stosowanych w Indiach. Nawozy sztuczne i pestycydy zanieczyszczają wody gruntowe 



i wyjaławiają glebę, powodując rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na ich wykorzystanie, aby zapewnić podobną 
wysokość plonów. Używane środki chemiczne powodują schorzenia (od podrażnień skóry i oczu, aż po nowotwory) 
wśród rolników i ich rodzin. Natomiast ekologiczna uprawa bawełny, oparta na wykorzystaniu naturalnych środków 
i metod, kompensuje mniejsze zyski korzyściami w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, nie obniżając 
przy tym jakości produktu.

W 2003 roku holenderska firma “fair trade” Solidaridat oraz firma konsultingowa ETC, zajmująca się ekologią,
zainicjowały The Organic Cotton Programme India (Program Ekologicznej Uprawy Bawełny w Indiach). Wkrótce 
dołączyły do nich również inne organizacje działające na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, propagujące racjonalną 
gospodarkę wodną oraz zajmujące się poprawą stanu zdrowia mieszkańców terenów wiejskich w Indiach. Celem 
programu było propagowanie bezpiecznych metod uprawy oraz zwiększenie dochodów i poprawa jakości życia 
rolników. Partnerzy realizujący projekt pomogli rolnikom utworzyć nową organizację (obecnie działająca pod 
nazwą Chetna Organic Farmers Association – COFA), której zadaniem było wspieranie rolników w rozwiązywaniu 
problemów administracyjnych (biurokratycznych), które uniemożliwiały im rozwój gospodarstw. 

Solidaridad, ETC oraz inni partnerzy pracują z rolnikami w pięciu stanach (Andhra Pradesh, Maharastra, Orissa, 
Tamilnadu oraz Madhya Pradesh). Obecnie do COFA należy około 9000 rolników. Partnerzy pomagają rolnikom 
w uzyskiwaniu certyfikacji upraw ekologicznych w oparciu o metodykę Control Union w Holandii oraz certyfikatów
„Fair Trade” przyznawanych przez FLO-CERT z Niemiec.

Komunikacja w Programie

Program wymagał by jego uczestnicy komunikowali się ze sobą na różnych poziomach:
•  Grupy samopomocowe. Rolników zachęcano do ustanawiania grup samopomocowych liczących nie więcej niż 19 

osób. 
•  Stowarzyszenia / Spółdzielnie. Około 20 do 25 grup samopomocowych łączy się w formalnie zarejestrowane 

stowarzyszenie lub spółdzielnię, w zależności od możliwości prawnych na danym terenie. Struktury te są tworzone 
zgodnie z zasadą, że zarówno praca, jak i prowadzenie negocjacji w grupie, są skuteczniejsze, niż działanie 
w pojedynkę, np. stowarzyszenia łatwiej docierają do przedstawicieli władz publicznych, banków, dostawców, 
klientów, czy instytucji certyfikujących.

•  Rolnicy-audytorzy. Aby zapewnić skuteczną kontrolę jakości, każda grupa samopomocowa wybiera ze swojego 
grona rolnika-audytora. Osoba ta doradza na co dzień pozostałym w kwestiach dotyczących uprawy, a także 
przeprowadza audyty w innych stowarzyszeniach.

•  Klastry. Każdy stan podzielono na geograficzne obszary, skupiające rolników (klastry), nad którymi czuwają
koordynatorzy klastrów współpracujący z personelem organizacji pozarządowych i osobami wykształconymi, 
mieszkającymi na danym terenie, które pomagają tak dostosować przekazywane informacje i komunikaty, aby były 
zrozumiałe i łatwo dostępne dla miejscowych rolników.

•  Zespół centralny. Zespół centralny nadzoruje postępy całego przedsięwzięcia. Zespół składa się z dyrektora, 
koordynatora ds. kontroli jakości i marketingu, koordynatora ds. monitoringu i ewaluacji oraz konsultanta ds. 
technicznych i społecznych.

Podejście do komunikacji

Program Ekologicznej Uprawy Bawełny wypromował nowatorskie podejście do bardzo zróżnicowanej grupy 
rolników, władających różnymi językami, które są powszechne w pięciu stanach objętych projektem. Uczestnicy 
programu komunikują się ze sobą poprzez 4 podstawowe narzędzia:
1. Plakaty i ulotki;
2. Poradnik Wewnętrznego Systemu Kontroli (ICS - Internal Control System) oraz dzienniki poszczególnych 

gospodarstw;
3. Spotkania i konsultacje;
4. Szkolenia i warsztaty.
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1. Plakaty i ulotki

Ze względu na fakt, że wielu rolników uczestniczących w projekcie to analfabeci, do komunikowania różnych 
istotnych informacji wykorzystuje się przekaz wizualny poprzez plakaty i ulotki. Dotyczą one takich zagadnień, jak:
•  Kontrola jakości – dotycząca standardów ekologicznych i “fair trade” na polach uprawnych, w budynkach 
gospodarczych oraz mieszkaniach rolników, a także w zakresie identyfikowania istotnych źródeł zanieczyszczenia
pochodzących z powietrza, wody lub procesu zapylania, oraz stosowania działań zapobiegawczych.
•  Informacje techniczne – dotyczące wykorzystania łodyg bawełny oraz innych odpadów jako naturalnego nawozu 
(tak, aby ich nie spalać), stosowania odchodów bydlęcych do użyźniania gleby lub produkowania biogazu dla różnych 
celów – gotowania, ogrzewania oraz oświetlenia.
•  Wyzwania społeczne – związane z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu dzieci jako taniej siły roboczej, 
zapewnianiem równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, pomocą innym rolnikom i grupom samopomocy. 

Uwagi i opinie zebrane od rolników świadczą o tym, że stosowane w projekcie komunikaty wizualne stanowią 
skuteczną metodę przekazywania informacji.

2. Poradnik Wewnętrznego Systemu Kontroli oraz dzienniki gospodarstw

Projekt ustanowił Wewnętrzny System Kontroli, aby zapewnić skuteczną kontrolę jakości, obniżyć koszty kontroli 
oraz wykreować klimat akceptacji dla certyfikacji ekologicznej i „fair trade” wśród rolników. System ten opiera się na
poradniku, dostępnym w lokalnych językach, który jest kolportowany wśród rolników. Poradnik opisuje politykę, 
podejście i standardy COFA oraz szczegółowe wymogi certyfikacji.

Każdy z rolników otrzymuje również dziennik gospodarstwa, w którym zapisuje codzienne, tygodniowe i miesięczne 
wydatki oraz koszty poniesione w czasie żniw. Zapisy dotyczą również wyników przeprowadzonych kontroli, ilość 
produktu wystawionego na sprzedaż oraz otrzymanych płatności.

Dzienniki gospodarstw są prowadzone w lokalnych językach, dzięki czemu rolnikom łatwiej jest wprowadzać 
potrzebne dane i istotne informacje. W niektórych przypadkach wykorzystuje się uproszczone wersje dziennika, 
w których należy jedynie wprowadzić informacje o ilości produktu i cenach jego sprzedaży. W przypadku rolników 
- analfabetów, grupy samopomocowe pomagają w zapisywaniu wymaganych informacji. Grupy samopomocowe 
podjęły się również uczenia rolników czytania i pisania.

3. Spotkania i konsultacje

Aby zapewnić spójność wewnętrzną poszczególnych grup i pomagać w rozwiązywaniu kluczowych problemów, każda 
grupa samopomocowa organizuje Lokalną Szkołę Rolniczą. Odwiedzają ja regularnie koordynatorzy klastrów oraz 
przedstawiciele organizacji społecznych działających w regionie. Jeśli słuchacze nie są w stanie we własnym zakresie 
rozwiązać jakiegoś problemu, wówczas rolnik-audytor kontaktuje się z członkami stowarzyszenia i koordynatorem 
klastra w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Jeśli nadal są kłopoty z rozwiązaniem problemu, sprawa 
jest przekazana do zespołu centralnego, który poszukuje stosownego rozwiązania przy współpracy z innymi 
stowarzyszeniami i grupami samopomocowymi.

4. Szkolenia i warsztaty

Na szczeblu centralnym, konsultanci ds. kontroli jakości, spraw technicznych i społecznych prowadzą szkolenia 
oraz oferują doradztwo. Co roku organizowane są przynajmniej trzy sesje szkoleniowe dla koordynatorów klastrów, 
pracowników organizacji społecznych oraz rolników-audytorów (przed sezonem, w połowie sezonu i po żniwach). 
Uczestnicy tych szkoleń z kolei, przeprowadzają to samo szkolenie dla grup oraz indywidualnych rolników.

Aby zapewnić stałe doskonalenie polityki, podejścia i procedur programu, organizowany jest doroczny warsztat 
dla koordynatorów klastrów oraz pracowników organizacji. Umożliwia też podejmowanie działań profilaktycznych
i korygujących. Spotkanie daje również możliwość zespołowi centralnemu bardziej szczegółowego poznania 
problemów, z którymi zmagają się uczestnicy projektu.●  



Kompleksowa komunikacja 
MICHELLE COMMANDEUR, KIEROWNIK DS. WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI  

– DZIAŁ KORPORACYJNY, GRUPA ANZ, AUSTRALIA

Wprowadzenie
Kilka lat temu, duży bank australijski ANZ zdecydował się na poprowadzenie swoich inwestycji społecznych 
tak, aby były one spójne z podstawową działalnością biznesową firmy (usługi finansowe). Przyjmując tą nową
strategię, ANZ zobowiązał się działać na rzecz rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego i związanych 
z tym problemów społecznych. Bank ANZ mógł zaoferować tylko wiedzę i środki finansowe, natomiast miałby
spore trudności w dotarciu do osób najbardziej potrzebujących pomocy. Dlatego też szybko się okazało, że do 
wywiązania się ze zobowiązań zadeklarowanych przez bank, potrzebne jest podejście partnerskie.

Zdając sprawę ze swoich ograniczeń, ANZ podjął działania na rzecz zidentyfikowania organizacji posiadających
potrzebne umiejętności, wiedzę specjalistyczną i cieszących się dobrą reputacją w zakresie dostarczania usług 
dla społeczności lokalnych dotyczących edukacji finansowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Kluczowym partnerem, którego zidentyfikowano, było Bractwo Św. Wawrzyńca – organizacja pozarządowa
ciesząca się dużym uznaniem, specjalizująca się we wspieraniu społeczności lokalnych i posiadająca spore 
doświadczenie w zakresie kształtowania polityki prospołecznej i prowadzenia badań. Współpracując ze sobą, ANZ 
i Bractwo wypracowały program edukacji finansowej oraz program dopłat do oszczędności – Saver Plus. W miarę
rozwoju działań, ANZ nawiązał współpracę z 3 innymi organizacjami³⁸, działającymi na rzecz społeczności 
lokalnych, aby wspólnie z nimi opracować i zrealizować program pilotażowy.

Pilotaż „Saver Plus” osiągnął świetne rezultaty dla jego uczestników, w związku z czym, w 2006 roku czterokrotnie 
powiększono działania programu. Ostatnio, ANZ i Bractwo podjęły współpracę z Departamentem ds. Rozwoju 
Społeczności Lokalnych Rządu Stanowego Victorii w celu rozpoznania możliwości zastosowania trójsektorowego 
podejścia partnerskiego do zrealizowania programu Saver Plus na terenie całego stanu.

Po pięciu latach od rozpoczęcia projektu, ANZ jest jednym z 6 partnerów, w ramach partnerstwa skupiającego 
przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. Każdy z partnerów jest zaangażowany w realizację projektu Saver Plus 
w inny sposób, co zaowocowało różnorodnymi relacjami pomiędzy partnerami na różnych poziomach.  
Jako organizacja, która współtworzyła partnerstwo, bank stał się również ważnym fundatorem programu i stanowi 
centrum koordynacji coraz szerszej sieci współpracujących osób i organizacji. Bardzo szybko okazało się, że trzeba 
zadbać o właściwą komunikację w dość skomplikowanej strukturze współpracy. Potrzeba skutecznego zarządzania 
współpracą wynika z dwóch faktów: konieczności promocji jakości zarówno w relacjach partnerskich, jak również 
odnośnie wyników programu dla jego uczestników, oraz konieczności zaspokojenia potrzeb poszczególnych 
partnerów i ich interesariuszy. Wyzwania te maja swoje konsekwencje zarówno w zakresie komunikacji 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Poniżej omówię wyzwania dotyczące komunikacji zewnętrznej.

Komunikacja zewnętrzna: o czym należy pamiętać
Partnerstwo musiało poradzić sobie z 3 wyzwaniami dotyczącymi swojej pozycji i sposobu prezentowania swoich 
działań na zewnątrz:
1. Zapewnienie właściwego uznania dla obydwóch partnerów-założycieli i docenienie ich wkładu intelektualnego 

w zaprojektowanie programu Saver Plus.
2. Wypracowanie kompleksowego i profesjonalnego podejścia do prezentowania projektu Saver Plus innym, 

w sposób gwarantujący zachowanie integralności programu.
3. Uwzględnienie różnic w poziomie kompetencji, zasobów i zdolności komunikacyjnych wewnątrz partnerstwa, 

w sytuacji, w której każdy partner ma swoje specyficzne podejście do prowadzenia relacji zewnętrznych.

Partnerzy musieli również zadbać o optymalne pozycjonowanie różnych aspektów partnerstwa, jak np.: 
•  Propagowanie wspólnego interesu partnerów dotyczącego upowszechniania edukacji finansowej;

88  Od czynu do słowa



Od czynu do słowa   89Od czynu do słowa   89

•  Wykorzystanie partnerstwa jako przykładu „dobrej praktyki”, aby w ten sposób zapewnić partnerom korzyści 
w zakresie reputacji i możliwości skuteczniejszego oddziaływania;

•  Raportowanie realizacji zadeklarowanych zobowiązań prospołecznych ANZ w ramach strategii społecznej 
odpowiedzialności firmy;

•  Przedstawianie relacji pomiędzy partnerami, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wyjątkowość wkładu każdego 
partnera, akcentując sukcesy każdej organizacji i partnerstwa jako całości;

•  Odpowiednie przedstawianie roli każdego partnera w programie.

Komunikacja zewnętrzna: metody
Najważniejsze założenia dotyczące prowadzenia komunikacji zewnętrznej partnerstwa:

Dążenie do porozumienia

Podstawowym elementem w efektywnym prowadzeniu komunikacji zewnętrznej jest wzajemne zrozumienie 
komunikacyjnych potrzeb i możliwości poszczególnych partnerów. W związku z tym, ANZ zdecydowało się na 
włączenie kwestii komunikacyjnych jako stałego punktu wszystkich spotkań partnerstwa.

Ustalanie wizualnej tożsamości i marki 
ANZ podjęło działania mające na celu ustalenie potrzeb partnerów-założycieli dotyczących tożsamości i marki 
projektu. Następnie opracowano szczegóły wizualnej identyfikacji programu Saver Plus, w sposób który
uwzględniał zidentyfikowane potrzeby i uwarunkowania.

Uzgodnienie wspólnego schematu dla komunikacji zewnętrznej 
Wspólnie wypracowano i uzgodniono schemat zarządzania komunikacją zewnętrzną i zobowiązano wszystkich 
partnerów do przestrzegania jego założeń.  

Formalizowanie zobowiązań w zakresie komunikacji zewnętrznej 

Po raz pierwszy, do porozumienia o współpracy pomiędzy ANZ i jego partnerami, włączono szczegółowe 
i mierzalne wskaźniki dotyczące komunikacji zewnętrznej.

Korzystanie z pomocy ekspertów zewnętrznych

Brak wystarczających kompetencji do prowadzenia komunikacji zewnętrznej był problemem dla wszystkich 
partnerów, a więc uzgodniono, że należy zaangażować profesjonalną agencję specjalizującą się w komunikacji. 
Zadaniem agencji było wypracowanie i poprowadzenie właściwej strategii komunikacyjnej. ANZ zapewniło środki 
finansowe na te działania, wspierając w ten sposób pozostałych partnerów.

Identyfikacja potrzeb interesariuszy

Agencja³⁹ wybrana do prowadzenia spraw komunikacyjnych partnerstwa zorganizowała szereg warsztatów w celu 
(1) określenia potrzeb komunikacyjnych interesariuszy każdego z partnerów oraz interesariuszy całego partnerstwa; 
(2) zaproponowania kluczowego przesłania o partnerstwie i o projekcie Saver Plus oraz (3) wypracowania jasnych 
celów komunikacyjnych dla poszczególnych partnerów i partnerstwa jako całości.

Wykazanie się wrażliwością przy opisie różnych sytuacji

Poświęcono sporo uwagi, aby efekty komunikacji były dostosowane do potrzeb poszczególnych partnerów 
i grup interesariuszy. Dla ANZ, na przykład, istotne było, aby rola firmy w projekcie nie była postrzegana
tylko w kategoriach komercyjnych lub korzyści marketingowych. Inni partnerzy mieli inne, równie ważne 
uwarunkowania i potrzeby komunikacyjne. Kluczowym źródłem informacji o efektach i wartości programu Saver 
Plus były prawdziwe historie, wzięte z życia beneficjentów projektu, ale wszystkie wykorzystywane informacje były
analizowane pod kątem potencjalnego negatywnego oddziaływania i ingerencji w życie osób, których dotyczyły.



Budowanie indywidualnych strategii komunikacji 
Po pewnym czasie, agencję prowadzącą komunikację zewnętrzną partnerstwa poproszono o udzielenie pomocy 
każdemu z partnerów w przygotowaniu własnej strategii komunikacyjnej, dopasowanej do indywidualnych 
potrzeb i możliwości, stanowiącej jednocześnie część strategii komunikacyjnej całego programu. Dla każdego 
partnera przygotowano programy komunikacji zewnętrznej wraz z określeniem spodziewanych efektów. 
Umożliwiło to bieżące i systematyczne monitorowanie efektywności działań.

Budowanie zdolności komunikacyjnych w organizacjach partnerskich 
ANZ pomogło w przeprowadzeniu szkoleń w zakresie komunikacji dla personelu programowego poszczególnych 
partnerów. Szkolenia kładły nacisk na podstawy współpracy z mediami oraz prezentowały odpowiednie narzędzia, 
schematy i zasoby przydatne we współpracy z mediami lokalnymi.

Komunikacja zewnętrzna: najważniejsze elementy
Program osiągnął kilka istotnych sukcesów w zakresie komunikacji, takich, jak:
•  Efektywne wykorzystanie mediów lokalnych do rekrutacji beneficjentów do programu Saver Plus;
•  Wykorzystanie istniejących stron internetowych i publikacji organizacji partnerskich (np. raporty roczne) do 

promocji całego partnerstwa; 
•  Zorganizowanie kampanii o zasięgu krajowym dotyczących zarządzania finansami, które przyczyniły się

do promocji i informowania o wynikach programu oraz do wspomagania dalszej rekrutacji i angażowania 
kolejnych partnerów;

•  Informacje o projekcie w mediach krajowych – radio, telewizja i prasa;
•  Promocja na konferencjach i innych ważnych wydarzeniach;
•  Ustanowienie centralnej biblioteki produktów komunikacyjnych, zawierającej wycinki prasowe, fotografie,

informacje, studia przypadku, uwagi uczestników programu, które są dostępne dla wszystkich partnerów;
•  Opracowanie regulaminu marki, porządkującego wykorzystanie marki w nowych działaniach marketingowych;
•  Lepiej przygotowany personel programowy, szczególnie w zakresie wyzwań komunikacyjnych.

Wyniki i efekty
Każdy z partnerów dużo się nauczył o potencjale i znaczeniu działań komunikacyjnych, dzięki czemu potrafią
lepiej prezentować swoje działania i ich kontekst w odniesieniu do różnych potrzeb i sytuacji.

Partnerzy szybko przyjęli system przygotowywania i realizowania wspólnego programu komunikacji zewnętrznej 
i nie mieli problemów w prowadzeniu działań w odniesieniu do wspólnie ustalonych celów. Każdy z partnerów, 
jak również partnerstwo jako całość, odniósł korzyści z wyspecjalizowanego i profesjonalnego podejścia do 
komunikacji, zwłaszcza w przypadku pozyskania zainteresowania mediów.

Korzystanie z usług profesjonalnej agencji zapewniło spójność działań w zakresie komunikacji zewnętrznej. 
Dało również szansę personelowi programu na skorzystanie ze szkoleń i doradztwa w zakresie komunikacji, co 
zaowocowało wśród partnerów znacznym podniesieniem umiejętności i kompetencji w tym obszarze.

Obecnie partnerstwo stoi przed kolejnym wyzwaniem. Jest nim konieczność, aby każdy z partnerów włączył 
wypracowane założenia komunikacyjne we własne działania oraz aby partnerstwo uniezależniło się w prowadzeniu 
komunikacji od zatrudnionej agencji zewnętrznej. Partnerzy są zgodni, że jeśli nie podejmą tego wyzwania, może 
się to negatywnie odbić na trwałości ich współpracy oraz zagrozić dalszemu rozwojowi programu Saver Plus.● 
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Proste rozwiązania
GREG BUTLER, DYREKTOR DS. SEKTORA EDUKACJI, ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE, GRUPA MICROSOFT, WIELKA BRYTANIA

Przykład 1: Jak przekonać własnych współpracowników
Praca w dużej międzynarodowej korporacji wymaga umiejętności radzenia sobie ze stale tu panującym 
wewnętrznym szumem informacyjnym. Z kolei praca w dziale zajmującym się zewnętrznym CSR firmy
i współpracą partnerską stanowi jeszcze większe wyzwanie, z uwagi na konieczność czerpania z doświadczeń 
pracowników terenowych (co czasem nie jest łatwe) i przekazywania ich pozostałym pracownikom w zwięzły 
i precyzyjny sposób. Doświadczenia te odgrywają kluczową rolę w przedstawianiu oddziaływania i efektów 
prowadzonych działań partnerskich i budowaniu zainteresowania nimi wewnątrz firmy.

Aby zachęcić pracowników terenowych do dzielenia się swoimi doświadczeniami i ułatwić im opracowywanie 
informacji zgodnie z potrzebami firmy, postanowiliśmy połączyć dostępne nowoczesne technologie ze starą
i wypróbowaną metodą konkursu – na najlepiej opowiedzianą historię. 

Oto co zrobiliśmy....
Zaczęliśmy od ustalenia, jakie kategorie informacji powinniśmy zebrać, aby zgromadzić potrzebne dane 
i dokumentację osiągnięć, zapewniając jednocześnie największy efekt. Następnie stworzyliśmy wewnętrzną 
interaktywną stronę internetową, która umożliwiała naszym pracownikom terenowym wpisywanie szczegółowych 
danych i informacji, zgodnie z ustalonymi kategoriami. Stworzyliśmy również możliwość wstawiania zdjęć 
cyfrowych. Przedstawiając swoje doświadczenia, pracownicy mogą wybrać ostateczną formę prezentacji 
zamieszczanych informacji – formularz informacyjny, artykuł do biuletynu wewnętrznego, albo jedno i drugie. 
To interaktywne narzędzie sprawia, że nasz comiesięczny biuletyn wewnętrzny powstaje prawie zupełnie 
automatycznie (trzeba tylko sprawdzić ortografię, styl i dane), a następnie jest wysyłany do zainteresowanych
pracowników firmy, w tym również przełożonych pracowników terenowych. Poza biuletynem, przedsięwzięcie
umożliwia generowanie na bieżąco szczegółowych formularzy informacyjnych dotyczących konkretnych projektów 
i ich wyników.

Fakt, że ich przełożeni automatycznie otrzymują biuletyn, stanowi dla pracowników terenowych motywację do 
regularnego wpisywania do narzędzia szczegółów swoich działań, przez co budują swoją reputację zawodową. 
Dlatego nigdy nie brakuje nowych informacji...

Przykład 2: Zarządzanie konfliktem
Kiedy po raz pierwszy zacząłem zajmować się partnerstwem międzysektorowym, byłem odpowiedzialny za 
zbudowanie współpracy z organizacją pozarządową, która opracowała zestaw standardów, który chcieliśmy 
wykorzystać. Jeszcze w początkowej fazie rozwoju partnerstwa nasz partner dowiedział się z informacji prasowych 
o wysokości kwoty, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na działania partnerstwa. Okazało się, że jego zdaniem taki 
wkład finansowy był za niski (chociaż wcześniej nie było z tym problemu). Jestem pewien, że nasz partner nabrał
przekonania że rozmiar naszego wkładu finansowego był również próbą niezapłacenia za pełną wartość ich udziału
w projekcie. Doprowadziło to do utraty wcześniej wypracowanego zaufania. Doszło również do ostrej wymiany 
zdań, w czasie której padła groźba wycofania się z partnerstwa. Byłem przekonany, że partnerstwo raczej się 
rozpadnie i zastanawiałem się, w jaki sposób zakończyć tą współpracę z godnością.

Pomimo trudnej sytuacji postanowiliśmy jednak zorganizować wspólny warsztat, poświęcony przeanalizowaniu 
podstaw naszego partnerstwa, tego, co każdy z partnerów chce osiągnąć poprzez współpracę i jakie korzyści ta 
współpraca może nam przynieść. Dyskusja trwała kilka godzin. Wykorzystując tablicę⁴¹, na której rysowaliśmy 
rozmaite wykresy i schematy, zapisywaliśmy ważne stwierdzenia i hasła, udało się nam w końcu wyartykułować 
to, co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć. Ostatecznie doszliśmy do wspólnego wniosku, że wzajemne korzyści 
wynikające ze współpracy znacznie przewyższają jej aspekty negatywne. Po 4 latach intensywnej pracy, mamy 
zdrowe i silne partnerstwo, które dostarcza konkretnych korzyści każdemu z partnerów i beneficjentom.

Nigdy nie lekceważ możliwości, jakie daje zwyczajna tablica!● 



Dobór metod komunikacyjnych: trzy fikcyjne sytuacje
STEVE METCALFE, REDAKTOR I MENADŻER STRON INTERNETOWYCH I JOE PHELAN,  

KIEROWNIK DS. KOMUNIKACJI, FORUM LIDERÓW BIZNESU, WIELKA BRYTANIA

Poniżej przedstawiamy trzy fikcyjne przykłady, aby zademonstrować, w jaki sposób korzystanie z różnych metod
i narzędzi komunikacyjnych prowadzi do różnych wyników.

Sytuacja 1: 
W małym miasteczku Ardberg na Słowacji, lokalny Klub Sztuki i samorząd utworzyły 

partnerstwo w celu propagowania sztuki wśród mieszkańców poprzez organizację wystawy.

Cele projektu
Samorząd chce wywiązać się ze swoich zobowiązań w zakresie promowania sztuki lokalnej poprzez zorganizowanie 
wystawy. Z kolei dla Społecznego Klubu Sztuki w Ardberg organizacja wystawy to działanie na rzecz aktualnych 
członków Klubu oraz okazja do rekrutacji nowych.

Odbiorcy informacji 
1. Mieszkańcy miasteczka i okolic – w szczególności ci, którzy interesują się sztuką, ale nie należą do Klubu.
2. Członkowie Społecznego Klubu Sztuki w Ardberg.

Potencjalni odbiorcy informacji o projekcie są po części znani (członkowie Klubu), a po części nie znani (ogół 
mieszkańców). Wszyscy jednak należą do tej samej społeczności lokalnej, w związku z czym nie będzie kłopotu 
z dostosowaniem komunikacji do uwarunkowań lokalnych. Partnerzy ewentualnie mogą doprecyzować grupę 
docelowych odbiorców poprzez zastosowanie takich kryteriów, jak wiek, czy zainteresowania. Pomimo faktu, że 
członkowie Klubu stanowią w pewnym sensie audytorium wewnętrzne, są ważną grupa odbiorców informacji, 
ponieważ wszystkie organizacje stale konkurują ze sobą o czas i zaangażowanie członków, uczestników działań, 
wolontariuszy itd.

Główne przesłanie działań komunikacyjnych
Główne przesłanie w przypadku tego projektu jest proste: “Nowa wystawa sztuki będzie rewelacyjna!”. Natomiast 
można je bardziej dopasować do potrzeb poszczególnych grup docelowych odbiorców informacji. Mieszkańcy 
miasteczka, którzy nie są członkami Klubu Sztuki będą zapewne potrzebować informacji o samym Klubie i jego 
działalności, natomiast członkowie Klubu będą zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat wystawy.
 
Możliwe metody i narzędzia komunikacyjne
Biuletyn

Klub Sztuki może wykorzystać biuletyn, wydawany w formie drukowanej bądź elektronicznej, aby w ten 
sposób przekazać informacje o wystawie swoim członkom. Wybór formatu – drukowany czy elektroniczny 
– wymaga zastanowienia. Jest grupa osób, które wolą otrzymywać biuletyny w wersji drukowanej. Z kolei wersja 
elektroniczna pozwala na uniknięcie kosztów związanych z drukiem i dystrybucją.

Strona internetowa

Jeśli Klub Sztuki ma własną stronę internetową, to jego członkowie mogą za pomocą tej strony zgłosić chęć 
otrzymywania regularnych informacji o planowanych wydarzeniach. Zapowiedź wystawy można również zamieścić 
na stronie głównej Klubu w Internecie.

Media

Media stanowią kanał komunikacyjny, który trudno jest ukierunkować na wybraną grupę docelową odbiorców, 
ponieważ nie można sprawdzić, np. kto czyta konkretne artykuły. W tym przypadku jednak, lokalna gazeta wydaje 
się być odpowiednim kanałem do komunikacji, ponieważ większość potencjalnych odbiorców wystawy mieszka w jej 
zasięgu geograficznym. Czasem media bywają trudnym partnerem i nawiązanie skutecznej współpracy może wymagać
np. zaoferowania gazecie wywiadu na wyłączność z wiodącym artystą lub umożliwienia dziennikarzowi odwiedzenia 
wystawy jeszcze przed jej oficjalnym otwarciem, aby mógł przygotować artykuł promujący to wydarzenie.

Partnerstwo może też się zdecydować na skierowanie informacji o planowanej wystawie do grupy osób, które 
mogą być potencjalnie bardziej zainteresowane tym wydarzeniem, niż reszta społeczności. W tym celu można, na 
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przykład, rozważyć zamieszczenie reklamy lub artykułu w lokalnym czasopiśmie teatralnym. Im dokładniej uda się 
sprecyzować odbiorców i ich potrzeby, tym lepiej można dobrać właściwe metody dotarcia do nich z informacją.

Spodziewane efekty działań komunikacyjnych
Używając biuletynu lub strony internetowej, partnerstwo może dotrzeć z informacją o wystawie do członków 
Klubu Sztuki. Zaangażowanie mediów to zdecydowanie skuteczniejsza strategia, która pomimo że oferuje szerokie 
i nieukierunkowane podejście do odbiorców informacji, pomoże Klubowi w rekrutacji nowych członków.

Koło się zamyka: Jak przekształcić komunikację jednokierunkową w dialog?
W momencie, kiedy poszczególne osoby potwierdzają swoją obecność na wystawie, albo gdy ją odwiedzają, 
partnerstwo ma możliwość pozyskania od nich dodatkowych informacji, np.:
•  Jak dowiedzieli się o wystawie?
•  Co im się na wystawie podobało?
•  Jakiego rodzaju sztuka ich interesuje?
•  Jakie inne usługi, działania i wydarzenia mógłby organizować Klub?
•  W jakiej formie chcieliby otrzymywać w przyszłości informacje o działaniach Klubu? 

Sytuacja 2:
Partnerstwo zajmujące się ochroną środowiska w Egipcie (angażujące firmę chemiczną, 

organizację pozarządową i rząd), działa od 6 lat i ma już na swoim koncie znaczne 

osiągnięcia. Partnerzy chcieliby zwrócić uwagę na partnerstwo, aby w ten sposób zaspokoić 

własne potrzeby z zakresu Public Relations i pozyskać na działalność nowe fundusze ze 

źródeł prywatnych i publicznych.

Cele projektu
1. Doprowadzić do ukazania się w mediach lokalnych pozytywnych informacji na temat działań partnerstwa oraz 

zaangażowanych partnerów.
2. Dotrzeć do firm, które mogą być zainteresowane dofinansowaniem projektu.
3. Przekonać rząd do kontynuowania i zwiększenia finansowania projektu.
 
Odbiorcy informacji 
1. Mieszkańcy, pracownicy oraz inni interesariusze w regionie. 
2. Decydenci związani z lokalnym biznesem (na razie nie rozpoznani).
3. Decydenci w rządzie (znani).
 
Główne przesłanie działań komunikacyjnych
Trzy przesłania skierowane do potencjalnych darczyńców:
1. Dofinansowanie projektu wpisuje się w strategię potencjalnych darczyńców, zarówno z sektora publicznego, jak

i prywatnego.
2. Realizacja projektu będzie kontynuowana po zakończeniu przyznanego dofinansowania.
3. Partnerzy zaangażowani w realizację projektu zawsze wywiązują się ze swoich zobowiązań i potrafią to

udokumentować.  
Dwa przesłania skierowane do szerszego grona odbiorców:
1. Partnerstwo osiągnęło nowatorskie rezultaty, które w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy stanu 

środowiska naturalnego w regionie oraz podniesienia jakości życia społeczności lokalnej.  
2. Partnerstwo osiągnęło to, czego żaden z partnerów nie mógłby osiągnąć działając w pojedynkę.

Możliwe metody i narzędzia komunikacyjne
Raport

Przygotowany raport powinien przedstawić problem, który partnerstwo miało rozwiązać, a następnie opisać 
realizowane działania i ich skuteczność oraz wskazać, co jeszcze pozostało do zrobienia. Natomiast opracowanie 
prostej strategii dystrybucji raportu pomoże zapewnić, że dotrze on do właściwych osób. 

Raport z realizacji projektu dodaje działaniom wiarygodności i przekonuje, że projekt ma konkretne osiągnięcia. 
Raporty przydają się w rozmowach z potencjalnymi darczyńcami, przedstawicielami mediów itd. Jednak 
opracowanie raportu może okazać się kosztowne i pracochłonne.



Kampania medialna

Kampania medialna może odpowiadać na potrzeby partnerów z zakresu PR, pod warunkiem, że partnerstwu jako 
całości uda się zapewnić, że:
•  Przygotowana zostanie naprawdę interesująca historia, którą warto opowiedzieć innym (dziennikarze zazwyczaj 

podchodzą sceptycznie do prostych i pozytywnych historii, a więc, aby pozyskać ich zainteresowanie, musisz 
mieć coś ciekawego do powiedzenia – czy możesz połączyć projekt z jakąś ważną i głośną sprawą, albo 
przedstawić jakąś ciekawą opinię, która zainteresuje dziennikarzy?).

•  Media opowiedzą historię partnerstwa w sposób, który odpowiada poszczególnym partnerom (jest to trudne do 
zagwarantowania. Możesz być pewien, że w każdej pozytywnej historii, dziennikarz będzie doszukiwał się złych 
albo sensacyjnych wiadomości).

•  wybrane media będą zainteresowane tematem (to również jest trudne do zagwarantowania).

Główne przesłanie kampanii Public Relations będzie się różnić od tego, które jest odpowiednie dla darczyńców. 
Tak więc, rząd może być zainteresowany tym, że firma chemiczna buduje długofalowe partnerstwo z ekologiczną
organizacją pozarządową, bo wpisuje się to w rządową strategię budowania partnerstwa międzysektorowego. 
Jednak ta kwestia będzie mało interesująca dla przedstawicieli mediów, którzy raczej wolą opisywać historie 
konkretnych osób i zmiany, jakie zachodzą w ich życiu. 

Zorganizowanie warsztatu

Zorganizowanie kilkugodzinnego warsztatu umożliwi zebranie w jednym miejscu kluczowych interesariuszy 
i decydentów, np. dyrektorów wydziałów w ministerstwach czy też redaktorów najważniejszych gazet, aby mogli 
się dowiedzieć bezpośrednio o wyzwaniach, które partnerstwo już pokonało i o tych, które jeszcze przed nim 
stoją. Zaletą warsztatu jest to, że pozwala poszczególnym partnerom na przedstawienie swoich doświadczenia, 
demonstrując w bardziej przekonywujący sposób dlaczego współpraca partnerska stanowi klucz do osiągniętych 
sukcesów. Ponadto, takie osobiste spotkanie pozwala partnerom lepiej poznać wątpliwości i zrozumieć problemy 
swoich interesariuszy. Dialog prowadzony twarzą w twarz ma potencjał wykreowania lepszej komunikacji na 
przyszłość. Może również pomóc w zidentyfikowaniu nowych problemów, którymi powinno zająć się partnerstwo.
Jednak należy pamiętać, że zorganizowanie warsztatu może wymagać sporo środków i wysiłku.

Spodziewane efekty działań komunikacyjnych
Raport: Projekt partnerstwa staje się studium przypadku, wykorzystywanym w środowiskach naukowych, przez 
inne firmy i organizacje pozarządowe, budując w ten sposób reputację każdego z partnerów w ich sektorach. Rząd
pod wrażeniem efektów opisanych w raporcie przyznaje dalsze dofinansowanie.
Kampania medialna: W miarę publikowania informacji o projekcie, rośnie dobra renoma firmy chemicznej,
a także wiedza społeczeństwa o problemach ekologicznych. Nie mniej bardziej radykalne organizacje ekologiczne 
podchodzą sceptycznie do zasadności współpracy z firmą chemiczną. Zagadnienie to wymaga dalszego dialogu
i działania. 

Warsztat: Partnerzy budują lepsze relacje między sobą oraz swoimi interesariuszami, ale w mediach nie pojawiają 
się żadne informacje na temat warsztatu. Jednak trzy miesiące później, po udzieleniu przez rząd kolejnej dotacji dla 
projektu i dołączeniu do partnerstwa 2 nowych firm, wcześniejszy kontakt z redaktorami gazet owocuje licznymi
informacjami o projekcie w mediach. 

Koło się zamyka: Jak przekształcić komunikację jednokierunkową w dialog?
Priorytetem komunikacyjnym partnerstwa było nawiązanie dialogu z potencjalnymi darczyńcami. Ale, jak 
pokazuje powyższy przykład, poprzez kampanię medialną udało się również doprowadzić do szerszej dyskusji na 
temat roli firm w propagowaniu ochrony środowiska oraz zasadności współpracy partnerskiej pomiędzy firmami,
organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.
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Sytuacja 3: 
Międzynarodowa koalicja organizacji zajmujących się edukacją kobiet chce nagłośnić na 

arenie międzynarodowej sprawę ograniczonych możliwości edukacyjnych kobiet w Afryce 

Południowej.

Cele projektu
Podnosząc świadomość na arenie międzynarodowej, że inwestowanie w edukację kobiet w Afryce Południowej jest 
ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego, koalicja zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie dla
sprawy i zwiększyć zaangażowanie wszystkich interesariuszy w działania.

Odbiorcy informacji 
1. Organizacje pozarządowe zajmujące się zagadnieniami edukacji kobiet.
2. Firmy działające na terenie Afryki Południowej.
3. Rządy – zarówno darczyńcy z krajów rozwiniętych, jak i władze lokalne w Afryce Południowej.

Główne przesłanie działań komunikacyjnych
Szczegółowe badania przeprowadzone przez koalicję wskazują, że usprawnianie edukacji kobiet jest kluczowym 
czynnikiem dla rozwoju gospodarczego w Afryce Południowej. Badania wskazują również, jakie działania są 
potrzebne i kto powinien je podejmować.

Możliwe metody i narzędzia komunikacyjne
Ze względu na fakt, że projekt dotyczy w dużej mierze komunikacji, partnerzy zapewne będą chcieli wykorzystać 
większość, lub wszystkie zasugerowane metody.

Raport

Opracowany raport przedstawia rozmiar i charakter problemu, wskazując przy tym rozwiązania oraz kilka 
konkretnych przykładów działania. Raport zwiększa wiarygodność projektu i może stać się podstawą dla kampanii 
komunikacyjnej. 

Kampania internetowa

Koalicja może utworzyć nową stronę internetową, przedstawiającą najważniejsze wyniki raportu i zapraszającą 
internautów do przyłączenia się do kampanii. Po zarejestrowaniu swojego udziału każdy internauta będzie mógł 
dowiedzieć się więcej o problemie edukacji kobiet i możliwościach jego rozwiązania. Zarejestrowani uczestnicy 
będą otrzymywać regularnie elektroniczny biuletyn, opisujący konkretne przykłady działań, informujący o rozwoju 
kampanii oraz możliwościach bardziej aktywnego wspierania praktycznych działań na rzecz edukacji kobiet. 
Odbiorcy będą mogli zgłaszać własne przykłady, opinie i pomysły, zwiększając w ten sposób oddziaływanie projektu.

Wystąpienia publiczne

Przedstawiciele partnerów w koalicji mogą występować z wykładami w różnych częściach świata w celu 
podniesienia rangi kampanii na arenie międzynarodowej, zapraszając słuchaczy do jej wsparcia. Zaletą tej 
metody jest to, że buduje ona poczucie odpowiedzialności za całokształt kampanii wśród wszystkich partnerów, 
podkreślając że każdy z nich ma coś do wniesienia. Każdy prelegent może skupić się na swoich osobistych 
doświadczeniach i wiedzy, nie zniekształcając przy tym w żaden sposób głównego przesłania kampanii.

Kampania medialna

Kampania medialna może zostać zbudowana wokół wydania raportu i upowszechnienia jego wyników. Najlepiej, 
aby raport został przygotowany z myślą o takiej właśnie kampanii. Dziennikarze powinni dostać go odpowiednio 
wcześniej, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z nim i zdecydowanie, czy chcą się zająć tym 
tematem (samo wysłanie informacji prasowej w dniu jego publikacji nie wystarczy!).

Można również zaoferować wyłączność jednej z gazet, dostarczając jej równocześnie szczegółowego artykułu lub 
jakichś dodatkowych informacji. To podejście jest zazwyczaj skuteczne w przypadku wydań weekendowych, które 
w mniejszym stopniu poświęcone są codziennym wiadomościom i często podejmują różne trudniejsze i szersze 
tematy. Skuteczną metodą zainteresowania dziennikarzy może też być zaproszenie ich w teren, aby bezpośrednio 
zapoznali się z problemami i działaniami projektu, chociaż prawdopodobnie partnerstwo musiałoby pokryć 
wszystkie koszty takiego wyjazdu.



Wiele czynników może ograniczyć stopień zainteresowania mediów tematem. Ograniczanie kampanii medialnej 
do najbardziej istotnych spraw często utrudnia znajdowanie związków z tym, o czym się mówi w mediach na co 
dzień. Takie okoliczności oznaczają zazwyczaj, że raport nie będzie szeroko opisywany w wyniku jego prezentacji 
mediom.

Spodziewane efekty działań komunikacyjnych
Komentarze, które mogą się pojawić:
•  “Raport został dobrze przyjęty, szczególnie przez osoby, które już zajmują się edukacją kobiet w Afryce 

Południowej. W tej grupie, raport jest dobrze znany i szeroko wykorzystywany, natomiast nie przyczynił 
się do podniesienia rangi kampanii na arenie międzynarodowej. Niemniej raport pozostaje podstawowym 
dokumentem dotyczącym zagadnienia edukacji kobiet i może stanowić podstawę do dalszych działań 
komunikacyjnych. Niewątpliwie raport dodaje kampanii wiarygodności.”

•  “Kampania internetowa okazała się wartościowym zasobem dla praktyków, zajmujących się edukacją kobiet. 
Poza zgłaszaniem przykładów z życia wziętych, internauci zaczęli wymieniać między sobą opinie, pomysły 
i doświadczenia za pośrednictwem stron internetowych w poszukiwaniu możliwości wspólnych działań.”

•  “Wystąpienia publiczne okazały się bardzo wymagające dla kluczowych pracowników, w związku 
z koniecznością podróżowania. Niektóre wystąpienia okazały się sukcesem, inne nie były trafione. Nie mniej,
ogólnie przyczyniły się do zwrócenia uwagi na partnerstwo i zapoczątkowały dyskusję wśród kluczowych 
decydentów. W wyniku tych działań, jeden z ważnych darczyńców zaadaptował swoje kryteria grantodawcze 
do potrzeb programów edukacyjnych dla kobiet w Afryce Południowej i zwiększył wsparcie finansowe dla
projektów w tym zakresie.”

•  “Początkowo, kampania prasowa nie była zbyt udana, ponieważ dziennikarze nie potrafili dostrzec medialnych
informacji we wnioskach raportu. Jednak, jedna z dziennikarek, uczestnicząca w konferencji przedstawiającej 
raport, miała okazję porozmawiać z młodą kobietą z Malawi, która opowiedziała o tym, jak możliwość nauki 
zmieniła jej życie. Dwa tygodnie później, po otrzymaniu informacji prasowej na temat Raportu o Rozwoju 
Globalnym, dziennikarka napisała artykuł, w którym wykorzystała historię kobiety z Malawi i przytoczyła 
wnioski z raportu opracowanego przez partnerstwo.” 

Koło się zamyka: Jak przekształcić komunikację jednokierunkową w dialog?
Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat problemu, a więc komunikacja i dialog odgrywają w nim 
kluczową rolę. Dlatego też, metody, które stwarzają więcej przestrzeni i możliwości dla dialogu - w szczególności 
kampania internetowa oraz wystąpienia publiczne – będą najskuteczniejsze. Jednak oddziaływanie tych metod 
byłoby bardzo ograniczone bez badań i podstawy, którą zapewniła publikacja raportu.●

Docenić partnera
JUDITH NICHOL, MENADŻER DS. ROZWOJU PARTNERSTWA, KNOWLEDGE, BBC, WIELKA BRYTANIA

Cztery lata temu, w czasie wakacji, angielskie biblioteki publiczne razem z BBC zrealizowały projekt pt. The Big
Read, który miał na celu zachęcanie ludzi do czytania książek, a następnie do głosowania na ulubioną powieść. 
Pomimo faktu, że projekt był bardzo udany, przedstawiciele bibliotek uznali, że ich wkład w projekt nie został 
wystarczająco doceniony na antenie. Zależało im również na tym, by media przedstawiały bardziej pozytywny 
wizerunek bibliotek publicznych.

Kwestia zapewnienia uznania dla bibliotek publicznych stała się jedną z kluczowych spraw w rozmowach 
podjętych pół roku później, na temat utworzenia partnerstwa pomiędzy BBC a sektorem bibliotek publicznych, 
w skład którego wchodzi w Anglii ponad 400 regionalnych przedstawicielstw i ponad 4000 oddziałów. Ponieważ 
docenienie roli bibliotek publicznych, również na antenie, leżało w pewnym stopniu w zakresie możliwości BBC, 
postanowiliśmy, że nowa edycja projektu będzie uwzględniać w większym stopniu tą potrzebę naszego partnera.
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Ciągle za mało czasu antenowego...
Osiem miesięcy później mieliśmy już ustalaną treść porozumienia, które każdy z partnerów był gotowy podpisać. 
Rozpoczęliśmy prace nad pierwszą wspólną kampanią, mającą na celu podniesienie umiejętności czytania 
i pisania wśród dorosłych. Dopiero na tym etapie zorientowaliśmy się, że w środowisku bibliotekarzy panuje 
spore niezadowolenie związane z naszym partnerstwem. Bibliotekarze byli zawiedzeni, ponieważ telewizja w czasie 
najwyższej oglądalności nadal nie pokazywała bibliotek, a niektóre programy radiowe wciąż skupiały się na 
pogarszającej się jakości działania bibliotek publicznych. BBC zamieszczało pozytywne informacje o roli bibliotek 
w kampanii głównie w internecie i w publikacjach, a sama kampania była prowadzona przede wszystkim w radio, 
a nie w telewizji, jak oczekiwano. W dyskusjach z partnerami zidentyfikowano dwa wyzwania:

(1) Jak przyczynić się do tego, by środowisko bibliotekarzy zaczęło lepiej rozumieć rolę i możliwości BBC jako 
organizacji medialnej oraz (2) w jaki sposób biblioteki mogą lepiej wykorzystać udział w partnerstwie.

Lepsze zrozumienie i nowe możliwości 
Do tego momentu, jako główne narzędzie komunikacji pomiędzy partnerami, wykorzystywaliśmy comiesięczny 
biuletyn, ale uznaliśmy że nie jest ono wystarczające. Dlatego też zastosowaliśmy trzy dodatkowe działania:
1. Prezentacja dla stowarzyszenia zawodowego, które reprezentuje szefów regionalnych przedstawicielstw bibliotek;
2. Seria warsztatów dla kierowników bibliotek;
3. Wykreowanie regionalnych struktur zarządzania partnerstwem.

Po pierwsze, w połowie 2006 roku, wystąpiłam na konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy, prezentując 
partnerstwo, rolę mojego zespołu i możliwości antenowe, jakie mamy, aby docenić rolę partnerów w kampanii. 
Chciałam w ten sposób trochę uporządkować i ukierunkować ich oczekiwania, a jednocześnie nie utracić ich 
zaangażowania w partnerstwo.

Po drugie, na wiosnę i w lecie 2006 roku, zorganizowaliśmy serię warsztatów dla kierowników bibliotek o tym, jak 
przygotowuje się wiadomości i co stanowi interesującą informację medialną dla dziennikarzy. Uczestnicy nauczyli 
się również, w jaki sposób aktywnie tworzyć relacje ze swoim lokalnym ośrodkiem BBC. W wyniku warsztatów, 
znacznie więcej informacji o kampanii i o bibliotekach zaczęło trafiać na antenę.

Tworzenie regionalnych struktur partnerstwa stanowiło trzecią i najważniejszą część naszej strategii, ale w tym 
przypadku na efekty trzeba będzie poczekać dłużej. Każdy koordynator partnerstwa na szczeblu regionu ma 
za zadanie stworzenie regionalnej grupy roboczej, z udziałem przedstawicieli bibliotek. Zadaniem grup będzie 
planowanie i realizacja nowych działań i kampanii.

Gdzie jesteśmy dzisiaj
Jesteśmy już w trakcie drugiej z kolei kampanii (i w trzecim roku partnerstwa). Na antenie pojawia się znacznie 
więcej informacji o bibliotekach, zarówno w mediach lokalnych, jak i krajowych. Wykorzystujemy wiele narzędzi 
komunikacyjnych, dopasowując je do potrzeb interesariuszy. Istota współpracy partnerskiej jest coraz lepiej 
rozumiana zarówno w BBC, jak i wśród bibliotekarzy. Dzięki temu możemy planować nowe wspólne działania.

Jednak nie wszystkie problemy komunikacyjne zostały rozwiązane. W lecie 2007 roku zleciłam badania, 
aby dowiedzieć się, jak personel bibliotek (kierownicy i pracownicy) postrzega partnerstwo z BBC. Byłam 
zawiedziona tym, że środowisko bibliotek nadal jest niezadowolone z niedostatecznego uznania medialnego dla 
swoich działań, pomimo faktu, że obecność problematyki bibliotek publicznych znacznie wzrosła na antenie. 
Wyniki te spowodowały, że podjęliśmy decyzję o dokonaniu oceny skuteczności stosowanych przez nas narzędzi 
komunikacyjnych. Czy informacje przekazywane przez nas trafiają tam, gdzie trzeba? Czy są czytane? Pomimo
faktu, że partnerstwo i realizacja wspólnych działań cieszą się sporym poparciem, musimy wypracować bardziej 
skuteczne narzędzia komunikacyjne, lepiej dostosowane do skomplikowanych struktur regionalnych, tak, aby 
wszyscy bardziej doceniali osiągnięcia partnerstwa.●



Wartość „porażki”
SEAN ANSETT, ZAŁOŻYCIEL, AT STAKE ADVISORS, HISZPANIA

Przykład 1: Pomyłka
Jako dyrektor ds. Partnerstwa Globalnego w firmie Gap Inc., byłem odpowiedzialny za rozwijanie, wspólnie
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, programów związanych z prawami człowieka. Działania te miały 
na celu poprawę warunków pracy w firmach z różnych zakątków świata, będących dostawcami Gap Inc.

W Kambodży, razem z trzema lokalnymi organizacjami pozarządowymi, pracowaliśmy nad projektem 
mającym na celu przeszkolenie kierownictwa i pracowników firm w zakresie praw i obowiązków wynikających
z krajowych przepisów prawa pracy oraz zapisów Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). 
Zorganizowaliśmy również kanały komunikacyjne pomiędzy pracownikami, a kierownictwem firm,
i stworzyliśmy system rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania konfliktów.

Najtrudniejsza część tego przedsięwzięcia wiązała się z koniecznością prowadzenia aktywnej komunikacji 
z każdą z lokalnych organizacji pozarządowych w czasie wypracowywania formuły i zakresu projektu. 
Chodziło o zapewnienie udziału kluczowych osób w spotkaniach, ustalenie realnych oczekiwań i utworzenie 
skutecznego mechanizmu komunikacji wewnętrznej. Problemy, które się pojawiły, wynikały przede wszystkim 
z nieefektywnej komunikacji. Cztery kluczowe elementy, wymienione poniżej, ilustrują nasze trudności 
i jednocześnie wskazują rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację.

Wspólny język
Działacze lokalnych organizacji pozarządowych nie mówili po angielsku, a kluczowi menadżerowie w firmie
Gap Inc. nie posługiwali się językiem miejscowym. Brak znajomości języków obcych wśród kluczowych 
osób w partnerstwie spowodował zamieszanie i nieporozumienia, opóźnienia w realizacji działań i bardzo 
utrudniał wymianę opinii i uwag. Spotkania, na które w normalnych warunkach wystarczyłyby 2 godziny, 
trwały 4 godziny lub nawet dłużej. Aby poprawić sytuację, Gap Inc. zatrudniło 2 pracowników pochodzących 
z Kambodży, a organizacja pozarządowa zatrudniła osobę anglojęzyczną. Niestety, rozwiązanie to 
przysporzyło jeszcze więcej problemów dla partnerstwa, ponieważ powstała dodatkowa „warstwa” w procesie 
komunikacji, która jeszcze bardziej skomplikowała wzajemne porozumiewanie się. Znacznie skuteczniej 
byłoby zaangażować dwujęzycznego animatora partnerstwa, który by zapewnił bardziej klarowną i efektywną 
komunikację.

Angażowanie kluczowych interesariuszy
Nasze partnerstwo oddziaływało na wielu lokalnych interesariuszy, w tym 4 organizacje pozarządowe  
i 5 fabryk. W każdej z tych organizacji i firm musieliśmy znaleźć osobę do kontaktu. Niestety, w początkowej
fazie budowania partnerstwa nie zaangażowaliśmy kierowników fabryk. Spowodowało to brak zaufania do 
partnerstwa i bardzo powierzchowne zaangażowanie lokalnych partnerów we współpracę. Zaangażowanie 
kierowników fabryk na wcześniejszych etapach przedsięwzięcia rozstrzygnęłoby wiele problemów 
komunikacyjnych, przyczyniając się do zbudowania silniejszego partnerstwa.

Uzgodnienie oczekiwań
Dla naszych lokalnych partnerów pozarządowych – z których część bardzo sceptycznie podchodziła do 
współpracy z sektorem biznesu – projekt był pierwszą próbą współpracy z międzynarodowym koncernem. 
Dlatego też urealnienie oczekiwań tych organizacji pozarządowych stanowiło spore wyzwanie. Niestety, 
na początku współpracy nie sprecyzowaliśmy tych oczekiwań w jednoznaczny sposób, co zaowocowało 
koniecznością wprowadzania częstych zmian i korygowania założeń projektu w trakcie jego realizacji. 
Powinniśmy byli na samym początku jednoznacznie ustalić i uzgodnić oczekiwania wobec partnerstwa. 

Zapewnienie przejrzystości komunikacji
Ze względu na brak wzajemnego zaufania, partnerzy mieli trudności w porozumiewaniu się w sposób 
przejrzysty, szczery i otwarty. Interesariusze zaangażowani w partnerstwo byli bardzo powściągliwi 
w zgłaszaniu wątpliwości lub uwag krytycznych, w szczególności w pierwszych sześciu miesiącach budowania 
partnerstwa – czyli na najbardziej kluczowym etapie, w którym wypracowano strukturę organizacyjną 
partnerstwa. Partnerzy niechętnie dyskutowali o przyszłych możliwościach partnerstwa i nie zajmowali 
się trudnymi sprawami, które pojawiały się w miarę realizacji działań. Uniemożliwiło to wykorzystanie 
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twórczego potencjału partnerów. Większy nacisk na budowanie wzajemnego zaufania na samym początku 
przedsięwzięcia doprowadziłby do bardziej transparentnej i szczerej komunikacji.
Trudności wynikające z nieefektywnej komunikacji spowodowały, że pomimo faktu, iż w projekcie skutecznie 
przeprowadzono szkolenia i opracowano raport o przestrzeganiu praw człowieka, prowadzona współpraca nie 
miała impetu, ani innowacyjnej kreatywności, jakie potencjalnie niesie ze sobą partnerstwo międzysektorowe. 
Nie mniej, dużo się wszyscy nauczyliśmy.

Przykład 2: Udało się!
Jedną z kluczowych ról animatora partnerstwa jest rola „łącznika” – czyli osoby, która jedną nogą stoi 
wewnątrz organizacji (partnerstwa), a drugą jest na zewnątrz⁴². Działając jako łącznik, animator partnerstwa 
zbiera kluczowe informacje spoza partnerstwa i przetwarza je na użytek wewnętrzny, w celu zwiększenia 
zaangażowania, lepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia innych oraz by wspierać innowacyjność.

Partnerstwo działające w Ameryce Środkowej, w skład którego oprócz Gap Inc. wchodziła lokalna organizacja 
pozarządowa, chciało uzgodnić formułę funkcjonowania niezależnego systemu monitorowania i przestrzegania 
praw człowieka. Negocjacje wokół stosownego porozumienia trwały ponad rok. Uzgodnienia trwały tak długo 
z dwóch powodów: (1) potrzeba rozwinięcia aktywnej komunikacji z lokalną organizacją pozarządową, aby 
w ten sposób zdobyć jej zaufanie, oraz (2) umożliwienie zespołowi prawnemu Gap Inc. oraz kierownictwu firmy
zrozumienia istoty potrzeb organizacji pozarządowej, z którą firma postanowiła współpracować.

Pięć kluczowych czynników przyczyniło się do tego, że osiągnęliśmy stosowne porozumienie:

Znajomość interesariuszy
Przeprowadzono wspólną analizę interesariuszy obu organizacji, angażując przy tym dyrektora wykonawczego 
organizacji pozarządowej i prawnika z działu prawnego Gap Inc. Dzięki temu, partnerzy mogli lepiej poznać 
nawzajem swoje potrzeby i charakter oraz zrozumieć, w jaki sposób interesariusze wywierają wpływ na 
poszczególne organizacje.

Znajomość różnic sektorowych
Wcześniejsze doświadczenia partnerów w działalności pozarządowej i biznesowej pozwoliły im zbudować 
przekonanie do przedsięwzięcia wewnątrz każdej z organizacji poprzez przyjęcie słownictwa i metod 
komunikacyjnych dopasowanych do potrzeb i kultury każdej z nich.

Zapewnienie udziału osób dwujęzycznych 
Zapewnienie zdolności do komunikowania się zarówno po hiszpańsku, jak i angielsku przez obu partnerów, 
umożliwiło bezpośredni dialog pomiędzy nimi, bez konieczności angażowania pośredników. Dzięki temu 
usunęliśmy tą dodatkową „warstwę” komunikacji, zaoszczędziliśmy sporo czasu i mogliśmy wzajemnie 
lepiej korzystać z informacji i doświadczenia dostępnego w każdej z organizacji. Animatorzy partnerstwa nie 
powinni jednak oczekiwać, że lokalnie działające organizacje pozarządowe, o ograniczonych możliwościach, 
będą w stanie zapewnić stosowne umiejętności językowe. Dość często zdarza się, że „najgłośniejsze” 
organizacje pozarządowe, dysponujące personelem władającym językiem angielskim, wchodzą w skład 
powstających partnerstw międzysektorowych. Warto jednak pamiętać, że ich umiejętności językowe nie 
koniecznie przekładają się na odpowiednią wiedzę o potrzebach i uwarunkowaniach lokalnych czy też 
możliwości właściwego reprezentowania interesariuszy lokalnych. 

Zdolność odpowiedniej reakcji
W początkowej fazie współpracy, kiedy wzajemne zaufanie między partnerami zaczyna dopiero powstawać, 
spóźniona reakcja na potrzeby partnera może zniszczyć to, co już udało się zbudować. Aby przeciwdziałać 
takiemu zjawisku, wprowadziliśmy system regularnych konferencji telefonicznych oraz spotkań osobistych, 
aby zapewnić ciągłość procesu komunikacji wewnątrz partnerstwa. Telekonferencje wykorzystywaliśmy 
do dyskutowania o propozycjach i pomysłach dotyczących funkcjonowania i rozwoju naszej współpracy. 
W ten sposób zarówno firma Gap Inc., jak i lokalna organizacja pozarządowa mogły przewidzieć ewentualne
nadchodzące trudności i zminimalizować ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek. Dopóki nie zbudowaliśmy 
odpowiedniego zaufania wobec siebie, postanowiliśmy nie przekazywać sobie poufnych informacji 
i „wrażliwych” danych, a także nie wykorzystywać e-maila do wymiany poglądów na różne trudne sprawy. 
W ten sposób zminimalizowaliśmy ryzyko ewentualnych przecieków. 



Inwestycje we wzajemne relacje
W budowanie dobrych relacji z partnerami zainwestowaliśmy sporo czasu i pieniędzy, ponieważ zdawaliśmy 
sobie sprawę z faktu, że każde partnerstwo wymaga wykreowania własnej kultury postępowania. Mając na 
uwadze tą potrzebę, kiedy tylko było to możliwe, organizowaliśmy spotkania osobiste, a nie konferencje 
telefoniczne, pomimo wyższych kosztów z tym związanych. Inwestycja ta opłaciła się, ponieważ zbudowane 
w ten sposób wzajemne zaufanie pozwoliło nam poradzić sobie z różnymi problemami, które pojawiły się 
w późniejszych fazach funkcjonowania partnerstwa. Przejrzysta, szczera i otwarta komunikacja z partnerem 
pozwoliła nam na zbudowanie silnej i produktywnej współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu.●

Herbatka z partnerami
SASKIA MERRIMAN, KIEROWNIK DS. ŚRODOWISKA, ACCENTURE, WIELKA BRYTANIA

Kilka lat temu uczestniczyłam w międzysektorowym partnerstwie, które angażowało brytyjską organizację 
pozarządową propagującą rozwój zrównoważony, spółdzielnię prowadzącą domy mieszkalne dla osób starszych, 
oraz samorząd, na terenie którego znajdowała się spółdzielnia. Partnerstwo ustanowiono w celu zrealizowania 
praktycznego projektu proekologicznego mającego na celu zmniejszenie zużycia energii oraz ilości odpadów wśród 
lokatorów spółdzielni mieszkaniowej, aby w ten sposób obniżyć koszty. Liczono, że lokatorzy angażujący się 
w projekt nawiążą nowe przyjaźnie i będą mieli bardziej pozytywny stosunek do spółdzielni.

Osoby kierujące organizacją pozarządową i spółdzielnią mieszkaniową znały się już wcześniej, ponieważ wspólnie 
opracowały studium wykonalności dotyczące wprowadzeniu działań na rzecz oszczędzania energii w spółdzielni 
mieszkaniowej. Jego wynikiem była wizja wspólnego przedsięwzięcia i przygotowanie wniosku o dofinansowanie
projektu. Samorząd pomógł w przygotowaniu wniosku i w końcowym efekcie zadeklarował wsparcie finansowe
dla projektu. 

Spółdzielnia nigdy wcześniej nie była zaangażowana w działania partnerskie. Z kolei samorząd dysponował 
sporym doświadczeniem w zakresie współpracy partnerskiej, ale osoby odpowiedzialne za projekt po stronie 
samorządu często się zmieniały, co powodowało brak ciągłości w rozmowach. W związku z tą sytuacją, organizacja 
pozarządowa podjęła inicjatywę sformalizowania partnerstwa, proponując porozumienie o współpracy, w którym 
wyartykułowano rolę i zakres odpowiedzialności każdego z partnerów.

W początkowej fazie, partnerstwo musiało poradzić sobie z dwoma wyzwaniami. Pierwsze wyzwanie wiązało się 
z zabezpieczeniem finansowania. Proces ten ciągnął się bardzo długo ze względu na zmiany personalne, biurokrację
oraz brak inicjatywy po stronie samorządu. Wszyscy byli sfrustrowani i zniechęceni. 
Ponieważ, w końcowym efekcie, samorząd był równocześnie partnerem i fundatorem projektu, organizacja 
pozarządowa i spółdzielnia starały się nie okazywać swojej frustracji podczas spotkań dotyczących merytorycznej 
strony projektu. W dużej mierze, ta frustrująca sytuacja przyczyniła się do umocnienia relacji między organizacją 
pozarządową i spółdzielnią, i spowodowała wzrost ich determinacji dotyczącej realizacji projektu. 

Drugie wyzwanie wiązało się z nieporozumieniem pomiędzy organizacją pozarządową a spółdzielnią dotyczącym 
harmonogramu płatności. Zapisy w tej sprawie w porozumieniu były jednoznaczne, ale pomimo tego pojawiło się 
zamieszanie, które groziło problemami i pogorszeniem relacji pomiędzy partnerami. Jednak ze względu na fakt, 
że osoby zaangażowane w prowadzenie działań po obu stronach znały się i były mocno zmotywowane by projekt 
zrealizować, udało się wyjaśnić nieporozumienia bez wzajemnego obwiniania się za sytuację, do której doszło. 
Ponieważ partnerzy od samego początku otwarcie mówili o swoich ograniczonych doświadczeniach w pracy 
partnerskiej, udało się im zweryfikować i urealnić wzajemne oczekiwania oraz wyjaśnić nieporozumienia.

Kierownik projektu był odpowiedzialny za komunikację i odegrał kluczową rolę w utrzymaniu dobrych relacji 
pomiędzy partnerami. Pracował zarówno w biurze organizacji pozarządowej, jak i w biurze spółdzielni, poza 
tym, spotykał się regularnie z przedstawicielami samorządu. Poświęcił sporo czasu na rozmowy z pracownikami 
spółdzielni, aby zdobyć ich zaufanie i zachęcić do aktywnego udziału w projekcie, który wymagał od nich 
zaangażowania również poza normalnymi godzinami pracy. Często spotykał się z nimi na przysłowiowych 
„pogaduszkach” przy herbacie. Niektórzy pewnie pomyślą, że to strata czasu, ale w końcowym efekcie, działania te 
okazały się kluczem do powodzenia projektu. 
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Kierownik projektu poświęcił również sporo czasu lokatorom spółdzielni, rozmawiając z nimi i starając się poznać 
ich bliżej, zanim padły propozycje związane z włączeniem się do realizacji projektu. Zbudowanie wzajemnego 
zaufania wymaga czasu i nie należy się z tym spieszyć. Takie podejście należało wytłumaczyć przedstawicielom 
samorządu, który, jako fundator, oczekiwał konkretnych i mierzalnych rezultatów, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem czasowym. Dzięki regularnym spotkaniom, samorząd nabrał przekonania że projekt jest 
odpowiednio realizowany i zakładane cele będą osiągnięte, pomimo faktu, że konkretne rezultaty nie pojawiały się 
zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ciekawe jest to, że w trakcie realizacji projektu relacje pomiędzy partnerami rozwijały się raczej na bazie 
wzajemnych korzyści, a nie wzajemnego szacunku. Chociaż samorząd nie był wymarzonym partnerem dla 
pozostałych, jako fundator projektu był partnerem niezbędnym. W wyniku projektu, organizacja pozarządowa 
wzmocniła swoją reputację organizacji, która solidnie realizuje powierzone jej zadania, a zaangażowanie 
spółdzielni mieszkaniowej przyczyniło się do zidentyfikowania zupełnie nowej grupy odbiorców dla działań
proekologicznych●  

Wybrać właściwą formułę komunikacji 
GEMMA MAY, KOORDYNATOR SEKRETARIATU NAUKOWEGO KOMITETU DORADCZEGO, MINISTERSTWA 

ŚRODOWISKA, ŻYWNOŚCI I SPRAW WIEJSKICH (DEFRA), WIELKA BRYTANIA

Moje doświadczenia dotyczące wyzwań komunikacyjnych partnerstwa międzysektorowego zostały ukształtowane 
w trakcie współpracy z osobami z różnych krajów i różnych kultur organizacyjnych.

Byłam odpowiedzialna za koordynację działań komunikacyjnych w ramach partnerstwa angażującego organizacje 
międzyrządowe, pozarządowe oraz firmy. Współpraca zakładała wykorzystanie dostępnych technologii
informatycznych. Partnerstwo powstało z inicjatywy firmy, która pragnęła nagłośnić wśród odbiorców z sektora
prywatnego, jak również poza nim, działania badawcze, posiadaną wiedzę oraz inwestycje podejmowane przez nią 
w obszarze ochrony bioróżnorodności. 
Relacje pomiędzy partnerami zmieniały się i dojrzewały z biegiem czasu. Na początku nie udało się nam znaleźć 
odpowiedniej formuły komunikacyjnej, ale skoro wszyscy partnerzy byli przekonani co do wartości partnerstwa, 
postanowiliśmy ponownie zmierzyć się z wyzwaniami komunikacyjnymi.
Początkowo, po prostu za mało się porozumiewaliśmy, zarówno wirtualnie (poprzez e-mail, telefon, 
telekonferencje), jak i poprzez kontakty osobiste, które okazały się szczególnie trudne do zorganizowania. 
Fundatorzy partnerstwa nalegali, aby organizować spotkania z udziałem wszystkich partnerów, pomimo trudności 
logistycznych związanych ze sprowadzaniem przedstawicieli z różnych miast, krajów i organizacji. Ustalenie 
terminu spotkania, nawet z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, było bardzo trudne, w konsekwencji czego 
w większości spotkań nie uczestniczyli wszyscy przedstawiciele projektu.
Aby wykreować zwyczaj regularnej komunikacji, zaczęłam co dwa tygodnie wysyłać e-mailem komunikat, 
w którym opisywałam postępy w realizacji projektu – osiągnięte rezultaty, sukcesy, prośby oraz informacje na 
temat partnerstwa pojawiające się w mediach. Uznałam, że ta inicjatywa reprezentuje istotny krok do przodu, 
w porównaniu z tym, co było wcześniej. Niestety, pomimo wielu próśb z mojej strony, informacja zwrotna od 
partnerów była ograniczona. W związku z tym, było mi bardzo trudno uczciwie ocenić, na ile moje komunikaty 
były przydatne i potrzebne partnerom.

Byłam zawiedziona i zaniepokojona brakiem reakcji, ponieważ moja praca była uzależniona od powodzenia 
projektu (podobnie, jak praca innych osób, zajmujących się tym projektem?). Zastanawiałam się co zrobić, aby 
poprawić komunikację pomiędzy partnerami. Czy to przypadkiem nie chodziło o mnie? O mój wiek? Moją płeć? 
O instytucję, w której pracowałam? A może o przedmiot projektu? Co mogłabym zrobić, aby partnerzy wreszcie 
zaczęli ze sobą rozmawiać – a co za tym idzie, zwiększyć szansę sukcesu całego przedsięwzięcia? Jak miałam 
z jednej strony zapewniać partnerów, że wszystko jest pod kontrolą, a z drugiej strony zachęcać ich do większej 
otwartości i dyskusji na temat indywidualnych mocnych i słabych stron poszczególnych organizacji, a także całego 
partnerstwa, aby w ten sposób zwiększyć wzajemne zaufanie i przejrzystość przedsięwzięcia?

W trakcie studiów na kursie poświęconym partnerstwu międzysektorowemu na uniwersytecie w Cambridge, 
przeczytałam szereg ciekawych artykułów o funkcjonowaniu tzw. „wirtualnych zespołów”³⁴. Partnerstwo, 



którym się zajmowałam, w rzeczywistości stanowiło przykład takiego wirtualnego zespołu, a tezy zawarte w tych 
artykułach bardzo przypominały podejście do partnerstwa mojej instytucji. Byłam zbudowana tym, że wiele 
z opisanych wyzwań, doświadczeń i frustracji przypominało moje ówczesne doświadczenia. Zrozumiałam, że 
problemy komunikacyjne, z którymi się borykałam, nie wiązały się z moją osobą.

Na szczęście podczas pracy w innym partnerstwie, moje doświadczenia były znacznie lepsze. Wszyscy partnerzy 
aktywnie komunikowali się ze sobą, doceniając opinię innych i wykazując otwartość i wzajemne zaufanie wobec 
siebie. Zadawałam sobie pytanie – skąd taka różnica? Nie jestem pewna, być może w pierwszym przypadku wśród 
partnerów nie było poczucia równouprawnienia. 

Jestem przekonana, że sprawna komunikacja pomiędzy partnerami jest niezbędna do sukcesu działań partnerstwa. 
W programowaniu skutecznej komunikacji trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Można powiedzieć, że 
w przypadku drugiego partnerstwa sytuacja była znacznie mniej skomplikowana, ponieważ wszyscy partnerzy 
pochodzili z krajów anglosaskich i wszyscy posługiwali się tym samym językiem (angielskim). Te dwa przykłady 
nauczyły mnie, że to, co jest skuteczne w jednym przypadku, w innym może się w ogóle nie sprawdzić.

Animatorzy partnerstwa muszą być bardzo elastyczni, podchodzić do rzeczywistości optymistycznie, a zarazem 
realistycznie i starać się pokonywać napotykane przeszkody. Regularna komunikacja jest konieczna, podobnie jak 
uwzględnianie indywidualnych i instytucjonalnych różnic w języku, stylu pracy, formie komunikacji oraz kulturze 
organizacyjnej. Radzenie sobie z różnicami będzie zawsze wymagać kompromisów.

Od czasu do czasu warto też w szczery i otwarty sposób podzielić się z partnerami swoimi wątpliwościami 
i niepowodzeniami. Taka postawa służy wzmacnianiu więzi międzyludzkich i zaufania w partnerstwie. Jak 
zauważył jeden z uczestników badań nad wirtualnymi zespołami, które prowadzili Lurey i Raisinghani (2001): 
„Poznanie drugiej osoby osobiście i budowanie z nią relacji poza pracą przekłada się na lepsze zrozumienie 
mocnych i słabych stron zespołu”⁴³. Może wydaje się to oczywiste. Warto jednak o tym pamiętać.

Żyjemy w erze rozmaitych komunikacyjnych gadżetów, ale od czasu do czasu dobrze jest przypomnieć sobie, 
na czym polega istota porozumiewania się z drugą osobą, zastanowić się nad własnym stylem i podejściem 
do komunikacji oraz nad tym, jak można usprawnić porozumiewanie się z innymi. Należy mieć odwagę, aby 
poprosić swoich kolegów z partnerstwa o szczerą i otwartą ocenę. Trzeba też starać się jak najlepiej poznać swoich 
partnerów, być wytrwałym i mieć szacunek wobec innych, mając cały czas na uwadze korzyści, jakie przyniesie to 
partnerstwu.●
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10. Od czynu do słowa

„Słowa są niewinne, neutralne, precyzyjne, oznaczające 
to, opisujące tamto, niosące znaczenie, więc jeśli o nie 
zadbasz, będziesz mógł budować mosty ponad rzeką 
niezrozumienia i chaosu. ... Nie uważam, aby pisarze byli 
święci, ale słowa są. Zasługują na szacunek. Jeśli uda Ci  
się dobrać odpowiednie z nich, w odpowiednim porządku, 
to będziesz mógł dać światu delikatnego kuksańca.”  
Tom Stoppard44
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Pisząc praktyczny poradnik bardzo łatwo można popaść w przekonanie, że „wiemy najlepiej” i zacząć dyktować 
innym, co powinni zrobić. Mamy nadzieję, że udało nam się tego uniknąć, ponieważ głęboko wierzymy, że 
istnieje wiele różnych sposobów postrzegania świata, a każdy z nas dostrzega w danej chwili tylko okruchy 
prawdy. W naszym poradniku próbowałyśmy postawić kilka pytań, a także podzielić się z czytelnikami naszymi 
pomysłami, przemyśleniami, doświadczeniami i wypróbowanymi w praktyce narzędziami. Wszystko, co 
zawarłyśmy w tym poradniku, wypływa z doświadczeń (naszych i naszych współpracowników) – ale to nie 
oznacza, że jest to jedyne słuszne podejście lub że zawsze mamy rację. 

Przygotowałyśmy ten poradnik, ponieważ animatorzy i praktycy partnerstwa muszą doskonalić swoje umiejętności 
w zakresie komunikacji i wiedzieć, jak stosować systematyczne podejście do komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej. Opracowanie poradnika to dopiero pierwszy krok na drodze do poznania potencjału i wartości 
komunikacji w budowaniu współpracy partnerskiej. Bardzo chciałybyśmy w przyszłości dowiedzieć się, w jaki 
sposób materiały, które zawarłyśmy w naszej publikacji, zostały wykorzystane, zaadaptowane lub zmienione.

Partnerstwo międzysektorowe jest coraz szerzej akceptowaną formą współpracy oraz ważnym mechanizmem 
wdrażania rozwoju zrównoważonego i przeciwdziałaniu ubóstwu. Nadal jednak musi pokonać wiele przeszkód, 
zanim osiągnie swoje optymalne oddziaływanie. Jak zasugerowałyśmy w pierwszym rozdziale, skuteczne działania 
komunikacyjne mogą pomóc w ich pokonywaniu.

Pomimo, że jesteśmy bardzo zaabsorbowani rozwiązywaniem problemów dnia codziennego w prowadzonych 
działaniach partnerskich, musimy pamiętać o planowaniu. Musimy być jak najlepiej przygotowani na nowe 
wyzwania, aby w momencie, gdy się pojawią, podejść do nich konstruktywnie (zob. tabelka poniżej).

Animatorzy partnerstwa muszą posiadać dużą elastyczność i zdolność szybkiego reagowania, ponieważ zarówno 
problemy, którymi się zajmują, jak też sytuacje i warunki, w których działają, zmieniają się.

W trakcie prowadzonych przez nas szkoleń dla animatorów partnerstwa⁴⁵, bardzo często posługujemy się 
prostą grą, pod nazwą „Krzesła”⁴⁶. W pustej sali należy ustawić krzesła (po jednym dla każdego uczestnika gry), 
skierowane w różne strony. Jeden z graczy („Wędrowiec”) wstaje ze swojego krzesła i przechodzi do jak najbardziej 
oddalonego od niego miejsca w sali. Stamtąd zaczyna powoli, w jednostajnym tempie, iść z powrotem w kierunku 
swojego krzesła. Zadaniem reszty grupy jest powstrzymanie Wędrowca przed zajęciem wolnego krzesła. Jedyny 
sposób, w jaki mogą to zrobić, to zająć samemu wolne krzesło – ale to oznacza opuszczenie własnego miejsca 
i umożliwienie Wędrowcowi zajęcie go. 

Potencjalne nowe wyzwania Odpowiedź

Zmniejszająca się uwaga ze strony 

kluczowych grup odbiorców informacji

• Zwrócenie uwagi na „próg znudzenia” odbiorców

• Konsekwentne działania mające na celu poznanie 

i zrozumienie ich priorytetów

• Argumentacja i wywód dostosowane do ich zainteresowań

Przeciążenie komunikacyjne – zbyt wiele 

informacji, podawanych zbyt szybko; 

trudności w oddzieleniu wiarygodnych 

informacji od spinu

Działania komunikacyjne są bardziej doceniane, gdy 

charakteryzują się:

• Umiarem

• Autentycznością

• Integralnością

• Skromnością

Zmniejszająca się uwaga ze strony 

kluczowych grup odbiorców informacji

Propagowanie partnerstwa międzysektorowego jako 

najlepszego rozwiązania problemów o coraz bardziej złożonym 

charakterze

Międzynarodowy i ponadgraniczny charakter 

wyzwań dotyczących rozwoju

Potrzeba klarownego i jasnego języka, który ułatwi dostęp do 

informacji ponad barierami kulturowymi i lingwistycznymi.

Coraz bardziej naglący charakter potrzeb Wyjaśnienie (i zilustrowanie) dlaczego partnerstwo nie stanowi 

mechanizmu szybkiej poprawy, ale przynosi bardziej trwałe 

rozwiązania
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Zasady gry są bardzo proste:
1. Wędrowiec musi poruszać się cały czas w jednakowym tempie.
2. Nikomu nie wolno próbować zatrzymać Wędrowca poprzez fizyczny kontakt lub zastraszenie.
3. Po opuszczeniu krzesła gracz nie może ponownie usiąść na tym samym krześle do końca gry.

Jeśli gra przebiega sprawnie (zob. ramka poniżej), Wędrowiec może spacerować przez 20 min lub nawet dłużej! 
Uczestnicy gry zazwyczaj szybko są w stanie stwierdzić, że aby osiągnąć sukces w tej grze, potrzeba:
•  Ogólnie panującego poczucia spokoju (przejmując tempo gry od Wędrowca, który cały czas porusza się 

spokojnym, jednostajnym krokiem)
•  Przenikliwej obserwacji zarówno Wędrowca, jak i pozostałych uczestników gry (każdy grający musi cały czas 

uważnie śledzić przebieg gry)
•  Gotowości do podjęcia działania, ale tylko wtedy, gdy dany gracz jest najbardziej odpowiednią do tego osobą 

(przekazywanie pałeczki lidera poszczególnym członkom zespołu).

Komunikacja i gra w „Krzesła”

Niezmiennie, zespoły grające w „Krzesła” zachowują 
się według podobnego wzorca, próbując przechytrzyć 
Wędrowca. W dużym skrócie, proces ten wygląda 
następująco:

•  Bezczynność – gdy uczestnicy gry są zafascynowani 
Wędrowcem i nie wiedzą, co robić.

•  Panika – gdy kilka osób powstaje jednocześnie 
z krzeseł i powoduje chaos (ta faza może powtórzyć 
się kilkakrotnie, nawet gdy gra rozpoczyna się bardzo 
spokojnie).

•  Narzucona strategia – gdy jedna lub dwie osoby 
podejmują decyzję o podejściu, którego należy użyć, 
a reszta grupy zgadza się je przyjąć (z reguły strategia 
załamuje się po kilku minutach, ponieważ najczęściej 
oparta jest na z góry przyjętej opinii, a nie obserwacji 
zachowania Wędrowca).

•  Obwinianie – gdy grupa wini jednostki za złe 
posunięcia i atmosfera zaczyna robić się nieprzyjemna 
(w tym momencie niektóre osoby decydują się nie brać 
aktywnego udziału w grze, a czasem nawet wychodzą 
z sali).

•  Narzucone przywództwo – gdy jedna z osób oferuje, 
lub jest poproszona przez innych o pokierowanie grą 
(pozostali siedzą na krzesłach i czekają na wskazówki, 
co robić). 

Każde z tych zachowań ma perspektywę komunikacyjną, 
a gra ciągle utyka, ponieważ grający nie potrafią
skutecznie się komunikować ze sobą – nie wykorzystują 
swojej umiejętności obserwacji i nieefektywnie ze sobą 
rozmawiają. Zastanawiające jest wręcz, jak wolno grupy 
się uczą, nawet wtedy, gdy jasno widać, że sprawy nie 
toczą się tak, jak to zaplanowano.

Na podstawie gry w „Krzesła” można wyciągnąć kilka 
wniosków dotyczących komunikacji:

•  Instrukcje nie stanowią wystarczająco dobrej podstawy 
do prowadzenia gry.

•  Panika to stan, w którym trudno jest podejmować 
przemyślane i inteligentne decyzje. Panika w grupie 
może być nawet niebezpieczna (w przypadku gry 
– uczestnicy przewracali się wzajemnie, próbując 
w pośpiechu zajmować wolne krzesła).

•  Narzucone strategie i podejścia szybko załamują się, 
pozostawiając zdezorientowanych uczestników, którzy 
nie mieli okazji poznać rozumowania stanowiącego 
podstawę danego podejścia.

•  Wzajemne obwinianie się szybko niszczy zaufanie 
w grupie i umiejętność współpracy.

•  Przekazanie odpowiedzialności jednemu liderowi nie 
stanowi satysfakcjonującego rozwiązania. Nawet jeśli 
takie podejście przynosi sukces, to dzieje się tak kosztem 
aktywnego zaangażowania uczestników, którzy nie 
czują się za ten sukces współodpowiedzialni.

W miarę kontynuacji gry – czasami potrzeba sporo 
czasu, aby dojść do tego momentu, zdarza się, że w czasie 
przeznaczonym na grę nie udaje się go osiągnąć – pojawia 
się jeszcze jeden wniosek:
•  Uczestnicy gry zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, 

że Wędrowiec nie jest „wrogiem”, ale „nauczycielem” 
oraz że relacja miedzy grupą a Wędrowcem to nie 
współzawodnictwo, a pewnego rodzaju taniec.
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W czasie dyskusji po „wygraniu” gry przez grupę (tzn. grupie udało się przez dłuższy czas uniemożliwić 
Wędrowcowi zajęcie wolnego krzesła), uczestnicy porównywali swoje osiągnięcie do orkiestry, której udało się 
osiągnąć harmonię dźwięku, eleganckiego tańca lub ciągłego ruchu fal morskich uderzających o brzeg.

Porównanie współpracy i wspólnego podejmowania decyzji do tańca dobrze oddaje charakter partnerstwa. Innym, 
równie trafnym, jest porównanie do akrobatów balansujących na wysoko zawieszonej linie. Współpraca partnerska 
polega na balansowaniu między działaniem a refleksją; mówieniem a słuchaniem; koncentracją na wzajemnych
relacjach a koncentracją na realizowanych projektach; przywództwem a umiejętnością podążania za liderem. 
Skuteczne partnerstwa potrafią znaleźć tę delikatną równowagę między wieloma różnorodnymi i złożonymi
elementami. 

Aby to osiągnąć potrzeba mistrzowskiego opanowania sztuki dialogu i kompromisu, na których opierają się relacje 
partnerskie i współpraca przy realizacji praktycznych działań (komunikacja wewnętrzna). 

Współpraca partnerska to także pewnego rodzaju wyprawa w nieznane. Jako taka, wymaga więc odwagi, wiary we 
własne przekonania i wyobraźni. Jeśli partnerstwo potrafi skutecznie rozwiązywać problemy, na jakie napotykamy,
wówczas osoby w nie zaangażowane są jak mityczni bohaterowie i herosi, osiągający sukces pomimo licznych 
przeciwności losu.

Naturalne jest, że kiedy partnerstwo odnosi sukcesy pragniemy o nich opowiadać i zależy nam, aby informacje 
o tym dotarły do jak najszerszej grupy odbiorców (komunikacja zewnętrzna).

Tak więc, partnerstwo łączy w sobie elementy tańca, balansowania, dialogu i dobrej opowieści. Ale to jeszcze nie 
wszystko – potrzeba czegoś więcej. 

Wysiłki, aby spojrzeć na wydarzenia z perspektywy drugiej osoby wymagają szczerego zainteresowania oraz 
rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, umożliwiających poznanie wyjątkowego charakteru tej drugiej 
osoby. 

Komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów jest ważna nie tylko dla budowania partnerstwa. 
Mamy niewielkie szanse na to, aby znaleźć praktyczne i skuteczne rozwiązania najtrudniejszych problemów, na 
które napotykamy – ubóstwa, epidemii chorób, zmian klimatycznych, wrogiego nastawienia do przedstawicieli 
innych kultur – jeśli nie nauczymy się, jak efektywnie ze sobą współpracować. A nigdy nie nauczymy się ze sobą 
współpracować, jeśli najpierw nie nauczymy się porozumiewać.
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Dalsze materiały i źródła

Rozmowa i dialog

Acland, Andrew F. (2003). Perfect People Skills: 
All You Need to Get It Right First Time. Random 
House, London, UK.
Współautor naszego poradnika i osoba 

dobrze znana uczestnikom kursu PBAS, dzieli 

się swoją wiedzą na temat umiejętności 

potrzebnych do rozwijania efektywnych 

kontaktów międzyludzkich. Ciekawa 

i zajmująca lektura!

Bohm, David (1996). On Dialogue. Routledge, 
London, UK.
David Bohm, uważany za jednego z czołowych 

myślicieli XX wieku, analizuje liczne praktyki, 

techniki i definicje, wyrosłe wokół pojęcia 

„dialog”. Jednocześnie kwestionuje głęboko 

zakorzenione założenia dotyczące myśli, 

kultury, znaczenia i tożsamości. 

Rosenberg, Marshall B. (2003). Nonviolent 
Communication: A Language of Life. (Wydanie 
drugie). PuddleDancer Press, Encinitas, CA, 
USA.
Podtytuł tej książki brzmi: „Kreuj swoje życie, 

związki i swój świat w harmonii ze swoimi 

wartościami”. Książka zawiera wskazówki, 

jak przeciwdziałać otaczającej nas eskalacji 

nieporozumień poprzez obserwację, unikanie 

negatywnych osądów i odpowiedzialne 

podejście do tego, co i jak mówimy.

Stone, Douglas, Bruce Patton & Sheila Heen 
(1999). Difficult Conversations: How to Discuss
What Matters Most. Penguin, London, UK.
Książka zawiera wiedzę i praktyczne 

wskazówki dotyczące radzenia sobie 

z „trudnymi” rozmowami i przekształcania 

ich w produktywne doświadczenia, służące 

rozwiązywaniu problemów. 

Wymiana międzykulturowa

„Country Insights”, Centre for Intercultural 
Learning, Foreign Affairs and International
Trade Canada. www.intercultures.ca/cil-cai/

country_insights-en.asp?lvl=8

Narzędzie „Country Insights”, dostępne online, 

oferuje informacje o kulturze różnych krajów. 

Obejmuje zagadnienia dotyczące, m.in. języka 

i kraju, stylów komunikacyjnych, punktualności 

i stopnia formalności w kontaktach 

międzyludzkich, systemu prawnego 

i rządowego, budowania relacji itd.

Elliott, Candia, R., Jerry Adams & Suganya 
Sockalingam (1999). Toolkit for Cross-Cultural 

Collaboration. http://www.awesomelibrary.

org/multiculturaltoolkit.html

Narzędzie omawia bariery we współpracy 

międzykulturowej. Zawiera też metody oceny 

oraz doskonalenia wzorców komunikacyjnych 

i kompetencji kulturowej do wykorzystania 

przez organizacje i osoby indywidualne. 

Pomaga w budowaniu wzajemnego zaufania 

i szacunku.  

Komunikacja jako funkcja

The Communication Initiative Network. 
http://www.comminit.com/en/

Skupiająca ponad 20 partnerów z ONZ 

i innych organizacji, Inicjatywa oferuje 

bazę danych na temat materiałów i źródeł 

dotyczących komunikacji i mediów, 

które, według jej założycieli, stanowią 

„kluczowy element rozwoju społecznego 

i ekonomicznego”. Strona warta odwiedzenia!

Ferguson, Sherry D. (1999). Communication 
Planning: An Integrated Approach. Sage 
Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
Obecnie, osoba odpowiedzialna za 

komunikację w ramach organizacji nie może 

ograniczać się tylko do pisania informacji dla 

mediów, czy tekstów wystąpień publicznych. 

Musi również zajmować się zarządzaniem, 

planowaniem, konsultacjami i doradztwem. 

Sherry Ferguson w wyczerpujący sposób 

analizuje podejście integrujące te dodatkowe 

działania związane z komunikacją 

w nowoczesnej organizacji.

 

Media Trust. www.mediatrust.org/training-

events/training-resources/online-guides-1

Media Trust, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 

oferuje poradniki dostępne online, dotyczące 

takich zagadnień, jak: pozyskiwanie 

i utrzymywanie wsparcia ze strony znanych 

osób i celebrytów; lobbing na rzecz 

organizacji charytatywnych; komunikacja 

z młodzieżą; zarządzanie PR; przygotowanie 

informacji dla mediów; opracowanie strategii 

komunikacyjnej; nawiązanie współpracy 

z lokalnymi mediami; wywiad dla mediów; jak 

najlepiej przygotować i wykorzystać raport 

roczny; jak stworzyć website, który zostanie 

zauważony.

Panos Pictures. www.panos.co.uk 

Niezależna agencja fotograficzna z biblioteką 

zdjęć dostępną online. Połowa zysków 

agencji przeznaczana jest na potrzeby Panos 

Institute i prowadzone przez ten instytut 

działania dotyczące mediów, komunikacji, 

globalizacji, HIV i AIDS, ochrony środowiska 

i przeciwdziałania konfliktom.

Public Relations

Dillard, James P. & Michael Pfau (2002). The
Persuasion Handbook: Developments in Theory
and Practice. Sage Publications, Thousand Oaks,
CA, USA.
Perswazja stoi u podstaw działań PR. Książka 

dogłębnie analizuje zagadnienie perswazji 

i otwiera ten obszar na dalsze badania 

akademickie. 

Heath, Robert L. & Gabriel M. Vasquez (red.) 
(2004). Handbook of Public Relations. Sage 
Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
Książka składa się z artykułów dotyczących 

Public Relations. Instytucje i osoby, którym 

potrzebne są solidne podstawy teoretyczne 

z zakresu PR mogą śmiało sięgnąć po tę 

pozycję.

Paul, Richard & Linda Elder (2006). The
Miniature Guide to Critical Thinking: Concepts
and Tools. Foundation for Critical Thinking,
Dillon Beach, CA, USA.
www.criticalthinking.org/files/SAM-

Concepts%20and%20Tools.pdf

Jeden z 19 poradników z serii Thinker’s 

Guide – publikacji niedrogich i niezwykle 

użytecznych dla osób zajmujących się PR, jak 

również wszystkich innych, zainteresowanych 

rozwojem krytycznego myślenia i umiejętności 

rozumowania etycznego we współczesnym, 

szybko zmieniającym się świecie. Warto 

odwiedzić website organizacji The Foundation 

for Critical Thinking.

Prosty język
Human Resources Development Canada 
(1996). Plain Language: Clear and Simple.
Ministry of Public Works and Government 
Services, Ottawa, ON, Canada.
W jasny i prosty sposób przedstawia wysiłki 

rządu, aby publikacje rządowe napisane 

były w sposób zrozumiały i dostępny dla 

szerokiego grona odbiorców. Zasady prostego 

języka można stosować w odniesieniu do 

publikacji różnego rodzaju, również publikacji 

akademickich i przygotowywanych przez 

organizacje i instytucje. Uwaga – książka 

nie zawsze przestrzega zasad, o których 

mówi – nie wzoruj się na stylu, jakim została 

napisana!
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Plain Language Association International. 
www.plainlanguagenetwork.org/

Resources/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prostego 

Języka promuje stosowanie zasad na rzecz 

klarownego i jasnego języka pisanego we 

wszystkich dziedzinach i na całym świecie. 

Website stowarzyszenia zawiera wiele 

użytecznych materiałów na ten temat. Warto 

przeczytać, m. in., artykuł „Brushing Up on 

Fundamentals” (autor: Peter Butt).

Plain Train: The Plain Language Online
Training Program. 
www.web.net/~plain/Plain Train/

Plain Train to przyjazny dla użytkownika, 

dostępny online poradnik, który krok po kroku 

wyjaśnia zasady stosowania prostego języka. 

Zawiera, m.in., wskazówki, jak przygotować 

się do napisania eseju; listę, dzięki której 

możesz sprawdzić, czy pisząc tekst pamiętałeś 

o zasadach klarownego i efektywnego stylu, 

a także linki do innych stron internetowych 

poświęconych podobnym zagadnieniom. 

Doskonalenie umiejętności 
pisania

Cook, Claire K. (1987). Line by Line: How to 
Improve Your Own Writing. Houghton Mifflin,
Boston, MA, USA.
Autorka pracuje od 1976r. jako redaktor 

w Modern Language Association (MLA). 

W swojej książce dzieli się zdobytymi w pracy 

doświadczeniami. Książka, którą czyta 

się bardzo łatwo, zawiera wiele cennych 

wskazówek, dzięki którym Twoje teksty bardzo 

zyskają!

Lanham, Richard (1987). Revising Business 
Prose. (Wydanie drugie) Macmillan, New York, 
USA.
Autora bardzo irytuje nadmiar zbędnych 

słów charakteryzujący wiele dokumentów 

napisanych w tzw. „stylu formalnym”. 

W swojej niewielkiej, ale bardzo interesującej 

książce proponuje więc „szybkie 

i nieprzyzwoite” siedem kroków, które pomogą 

oczyścić Twój styl pisania. Książce towarzyszy 

zeszyt z ćwiczeniami, materiały dostępne są 

również w wersji video.

Strunk, William & E.B. White (2000). The
Elements of Style. (Wydanie czwarte). Allyn & 
Bacon, New York, USA.
Pozycja wręcz klasyczna, ale nadal ogromnie 

użyteczny poradnik.

Williams, Joseph M. (1990). Style: Towards 
Clarity and Grace. The University of Chicago
Press, IL, USA.
Książka momentami niezbyt łatwa w czytaniu, 

jednak prowokuje do przemyśleń i znacznie 

wykracza poza zwyczajne dyskusje na temat 

tego, co składa się na klarowny i efektywny 

styl pisania.

Proste liczby

Bigwood, Sally & Melissa Spore (2003). 
Presenting Numbers, Tables and Charts. Oxford 
University Press, UK.
www.plainfigures.com/book.html

Idea “prostych liczb” zrodziła się na podstawie 

idei prostego języka. Ta niewielka książka 

w doskonały sposób omawia zagadnienie 

prostych liczb i pokazuje, jak w jasny 

i klarowny sposób prezentować dane 

statystyczne i finansowe. (Zobacz również 

recenzję książki na www.timalbert.co.uk/

shortwords_plainwords.htm)

 

Zelazny, Gene (2006). The Say It with Charts
Complete Toolkit. McGraw-Hill, New York,  
USA.
www.zelazny.com/charts.html 

Gene Zelazny, dyrektor ds. komunikacji 

wizualnej w firmie McKinsey & Company, 

współpracował z tysiącami profesjonalistów 

nad projektowaniem prezentacji graficznych 

i przygotowaniem raportów. „Toolkit” stanowi 

kompilację jego wcześniejszych książek. 

Website zawiera również ponad 250 wzorów 

wizualizacji do ściągnięcia, które stanowią 

cenne źródło inspiracji i mogą pomóc 

w przygotowaniu prezentacji.

Opracowanie graficzne

Burns, Michael (2007, 7 marca). „Black 
and White Design.” W Digit, IDG 
Communications, London, UK.
www.digitmag.co.uk/features/index.

cfm?FeatureID=1571

Dowiedz się więcej na temat projektowania 

z wykorzystaniem czerni i bieli z artykułu 

opublikowanego w internetowym magazynie 

„Digit”, skierowanym do profesjonalnych 

grafików komputerowych.

Hume, Andy (2005). The Anatomy of Web Fonts. 
Sitepoint, London, UK.
www.sitepoint.com/article/anatomy-web-

fonts

Artykuł poświęcony wykorzystaniu różnych 

stylów czcionki w projektowaniu stron 

internetowych. Autor słusznie zauważa, że 

strony internetowe różnią się od tekstów 

drukowanych i w ich projektowaniu 

należy kierować się innymi zasadami, niż 

w przypadku publikacji drukowanych.

International Society of Typographic 
Designers.
www.istd.org.uk/flash_content/index.htm

Dobre źródło niedrogich publikacji na temat 

projektowania graficznego.

Pentagram.
www.pentagram.com/

Website znanej na całym świecie firmy 

zajmującej się projektowaniem graficznym 

stanowi sam w sobie bardzo dobry przykład 

prostych i czytelnych stron internetowych, 

z umiarkowanym wykorzystaniem koloru.

Williams, Robin (2003). The Non-
Designer’sDesign Book. (Wydanie drugie). 
Peachpit Press, Berkeley, CA, USA.
Autorka jest znakomitą pisarką i projektantką. 

Jej książka, napisana w prosty i przystępny 

sposób, pomoże Ci poznać elementy 

projektowania graficznego, tak, abyś mógł je 

właściwie wykorzystywać w swojej pracy. 

Wymiana doświadczeń 
z zakresu współpracy 
partnerskiej

The Partnering Initiative.
www.ThePartneringInitiative.org

Website TPI oferuje dostęp do materiałów, 

narzędzi i poradników, a także do informacji 

o szkoleniach i kursach dla praktyków 

partnerstwa.

The Partnership Forum.
www.ThePartnershipForum.org

The Partnership Forum, prowadzone przez 

The Partnering Initiative, stanowi platformę 

wymiany informacji, doświadczeń, wiedzy, 

technik i narzędzi dla praktyków partnerstwa 

z różnych sektorów, działających na całym 

świecie. 
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Przypisy
1    Na przykład The Partnering Toolbook (2003, wydanie polskie 

„Poradnik partnerstwa” 2005 ), The Brokering Guidebook (2005), 

„The Case Study Toolbook” (2006), Partnership Matters (2003, 

2004, 2005, 2006). Publikacje te, obok innych materiałów 

i praktycznych narzędzi, są dostępne w wersji elektronicznej na 

www.ThePartneringInitiative.org.

2    Na przykład pisząc dziennik pracy animatora partnerstwa, który 

jest jednym z elementów potrzebnych do uzyskania kwalifikacji 

animatora partnerstwa (ang. partnership broker) w ramach 

Partnership Broker Accreditation Scheme.

3    Był to roczny projekt realizowany przez TPI (współfinansowany 

przez Alcan) z udziałem 12 animatorów partnerstwa i autorów 

studiów przypadku z całego świata.

4   Lista została opublikowana na str. 36 The Case Study Toolbook 

(2006).

5    Uczestnicy warsztatu reprezentowali różne sektory życia 

społecznego i gospodarczego, i byli aktywnie zaangażowani 

w działania partnerskie w różnych częściach Australii.

6    Cytat pochodzi z prezentacji wygłoszonej podczas The Partnering 

Event w Cambridge, Wielka Brytania, we wrześniu 2006. Zobacz 

również esej Michelle Evans i Ledy Stott na str. 17niniejszego 

poradnika.

7    Jest to tendencja do oceniania świata i otaczającej nas 

rzeczywistości z perspektywy naszej własnej kultury, którą 

uznajemy za najważniejszą i górującą nad innymi kulturami.

8    Na podstawie Leda Stott i Tracey Keatman (2005): Narzędzia 

do pomiaru zaangażowania społecznego w partnerstwie. BPD 

Practitioner Note, BPD Water and Sanitation, London, UK.

9   Cytat ze strony 33, Paolo Freire (1970). Pedagogy of the 

Oppressed. Seabury Press, New York, USA.

10  Partnership Brokers Accreditation Scheme.

11 Opracowane przez uczestników 11 edycji Partnership Brokers 

Accreditation Scheme, Południowa Azja, marzec 2007.

12 Opracowane przez uczestników 11 edycji Partnership Brokers 

Accreditation Scheme, Południowa Azja, marzec 2007.

13 Str. 10, Peter Senge (1990): The Fifth Discipline: The Art and 

Practice of the Learning Organization. Currency Doubleday, New 

York, USA.

14 Tabelka na podstawie Seth Kahan (2003): 4 Steps That Improve 

Personal Performance in Partnerships. www.sethkahan.com/

Resources_04Steps.html.

15 Przykładem takiego projektu jest wydanie serii poradników dla 

animatorów partnerstwa przez The Partnering Initiative (TPI). 

Do chwili obecnej, w projekt zaangażowało się 11 partnerów, 

z sektora gospodarczego (Alcan, ANZ Bank, Nike, Rio Tinto), 

sektora społecznego (European Partnership for Sustainable 

Development, GAIN, IBLF, SEED) i z sektora publicznego (IAEA, 

UNDP, University of Cambridge Programme for Industry). 

Umieszczenie logo partnerów w widocznym miejscu na tylnej 

okładce każdego z poradników wskazuje na to, że ich treść 

dotyczy wszystkich sektorów i jest dla nich wartościowa.

16 Zob. esej Andrew Aclanda na str. 41.

17 Str. 523, Laurie J. Wilson (2004): „Relationships within 

communities: Public relations for the new century” w Robert 

L. Heath i Gabriel M. Vasquez (red.): Handbook of Public Relations 

(rozdział 44, str. 521-526). Sage Publications, Thousand Oaks, 

CA, USA.

18 Tamże.

19 Na podstawie str. 8 z Babatunde Folarin (2005, 28 kwietnia): The 

Public Relations Function and the Challenges of Democratisation 

in Africa. Odczyt wygłoszony w ramach serii wykładów 

otwartych w Covenant University, Ota, Nigeria (http://www.

covenantuniversity.com/publications/pdf/prof_folarin_lectures.

pdf).

20 Na podstawie narzędzia 5: Zasady rozmów partnerskich z The 

Partnering Toolbook (2003) (wyd. polskie 2006).

21 Na podstawie Douglas Stone, Bruce Patton i Sheila Heen (1999); 

Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. 

Penguin, London, UK.

22 Koncepcja „refleksyjnej praktyki” pojawiła się po raz pierwszy 

w książce lekarza Donalda Schona The Reflective Practitioner 

wydanej w 1983 roku przez Basic Books, New York, USA. Od 

tamtej pory stosowana jest w medycynie. Wpłynęła również 

na niektóre metody badań naukowych (w tym metody oparte 

na interaktywnym uczeniu się oraz partycypacji i współpracy 

z „przedmiotem” badań), ), czego przykładem mogą być prace 

Petera Reasona, School of Management, University of Bath, pod 

redakcją którego wydano „Participation in Human Inquiry” (1994), 

Sage, London, UK.

23 Parafraza cytatu z wiersza Preludium angielskiego poety Williama 

Wordswortha, który mówi o „wzruszeniu rozpamiętywanym 

w spokoju”.

24 Zob. Joseph M. Williams (1994): Style: Ten Lessons in Clarity and 

Grace. (Wydanie czwarte). HarperCollins College Publishers, New 

York, USA.

25 Str. 168, Richard Lederer, Richard Dowis i Jim McLean (1999): 

Sleeping Dogs Don’t Lay: Practical Advice for the Grammatically 

Challanged. St. Martin’s Press, New York, USA.
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26 Na podstawie str. 60-61 z „National Managers’ Community” 

(2002): Tools for Leadership and Learning: Building a Learning 

Organisation. Public Works and Government Services, Ottawa, 

ON, Canada. www.managers-gestionnaires.gc.ca/cafe-exchange/

tools/toolkit/menu_e.shtml. 

27 Szacuje się, np. że w Stanach Zjednoczonych 40–44 miliony 

osób (21–23% populacji osób dorosłych) nie potrafi sprawnie 

wykorzystywać w codziennym życiu umiejętności pisania, 

czytania i liczenia.

28 Badania przeprowadzone w Kanadzie pokazują, że jeden na pięciu 

Kanadyjczyków ma problemy z właściwą interpretacją wykresów.

29 Zasady omówione w tym eseju odnoszą się przede wszystkim do 

tekstów drukowanych.

30 Używamy tu słowa „publikacja”, ale opisane zasady projektowania 

graficznego odnoszą się do każdego tekstu drukowanego 

– biuletynu, ulotki, studium przypadku, czy raportu.

31 Materiały do tego podrozdziału pochodzą częściowo z Catriona 

Murray (2007): Cultures and Cultivation of Communication: 

An Exploration of International Partnerships. Esej końcowy, 

przygotowany w ramach kursu Partnership Broker Accreditation 

Scheme (PBAS).

32 Na podstawie Sharlene Smith (1999): Types of Communication 

Plans. CommPlan Canada, Victoria, BC, Canada.  

www.commplancanada.com.

33 Cytat pochodzi z artykułu „No Cause for Pain”, The Times 

(London), 28 listopad 1991.

34 Materiały do tego podrozdziału pochodzą częściowo z Catriona 

Murray (2007): Cultures and Cultivation of Communication: 

An Exploration of International Partnerships. Esej końcowy, 

przygotowany w ramach kursu Partnership Broker Accreditation 

Scheme (PBAS). Do napisania tego podrozdziału wykorzystałyśmy 

również pomysły i informacje pochodzące od naszych 

współpracowników z IBLF, Joe Phelan i Steve Metcalfe.

35 Zob. Jakob Nielsen, (15 marca 1999): „Be Succint! (Writing for the 

Web)”. www.useit.com/alertbox/9703b.html.

36 Więcej informacji o Programie Czysty Biznes: www.czystybiznes.pl 

37 Autor tekstu wcześniej pracował w Programie Ekologicznej 

Uprawy Bawełny w Indiach opisanym w eseju. 

38 The Smith Family, The Benevolent Society i Berry Street Victoria.

39 Buchanan Consulting.

40 Tablica, podobnie jak flipchart, umożliwia zapisywanie tego, co 

mówią uczestnicy spotkania na oczach wszystkich zebranych.

41 Aby przeczytać więcej o pojęciu „łącznika” (ang. boundary 

spanner) zob. Sean Ansett, (2005, lato): „Boundary spanner: 

The gatekeeper of innovation in partnerships.” W AccountAbility 

Forum, nr 6, str. 36-44. Greenleaf Publishing, Sheffield, UK.

42 Zob. Jeremy S. Lurey & Mahesh S. Raisinghani, (2001, 

październik): „An empirical study of best practices in virtual 

teams”. W Information and Management, nr 38 (8), str. 523-544.

43 Tamże, str.542.

44 Parafraza ze sztuki czeskiego dramaturga Toma Stopparda „The 

Real Thing” z 1982r. Ten troszkę zmieniony cytat pojawił się 25 

sierpnia 2007 w Times Online.

45 Szczegóły dot. szkoleń dostępne są na  

www.ThePartneringInitiative.org.

46 Chciałybyśmy w tym miejscu podziękować naszemu koledze, 

Michaelowi Jacobsowi, który nauczył nas gry w „Krzesła”, 

wspaniałemu narratorowi i moderatorowi „poważniejszych gier”.



112  Od czynu do słowa

Notatki



Od czynu do słowa   113

Notatki



114  Od czynu do słowa



Sue McManus

Od ponad 20 lat zajmuje się edycją i redakcją tekstów i materiałów o tematyce 
edukacyjnej, naukowej i organizacyjnej. Wiele lat spędziła w Hong Kongu,  
gdzie zgromadziła różnorodne doświadczenia zawodowe – od redagowania czasopism 
medycznych wydawanych w Azji Południowowschodniej i Korei, poprzez nauczanie 
języka angielskiego w ramach British Council, aż po stanowisko specjalisty  
ds. komunikacji w firmie McKinsey & Company. Wcześniej pracowała przez  
10 lat jako patolog mowy i języka dla administracji jednej z prowincji we wschodniej 
Kanadzie. Obecnie mieszka i pracuje (głównie za pośrednictwem Internetu) na jednej 
z malowniczych wysp Gulf Islands w zachodniej Kanadzie.

Sue pracuje również w środowisku akademickim. Zajmuje się redakcją prac i dysertacji, 
jest też trenerem rozwijania umiejętności pisania. Współprowadziła kurs „Profesjonalna 
komunikacja” w ramach studiów magisterskich, prowadzi warsztaty na temat 
umiejętności pisania skierowane do studentów kursów podyplomowych. Posiada tytuł 
magistra komunikacji społecznej i ukończone studia z zakresu Public Relations.

Z International Business Leaders Forum (IBLF) współpracuje od 1998 roku, kiedy 
razem z Ros Tennyson pracowała nad wydaniem jej książki „Managing Partnerships”. 
„Talking the Walk” („Od czynu do słowa”) to jej najnowszy projekt zrealizowany  
dla IBLF.

Ros Tennyson

Zanim dołączyła do IBLF, zajmowała się teatrem i rozwojem społeczności lokalnych, 
pracując między innymi jako dyrektor organizacji pozarządowej, której zadaniem 
było wypracowanie nowego modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Od 1992 roku, 
w ramach IBLF, zajmuje się partnerstwem międzysektorowym. Prowadziła działania 
związane z budową i rozwojem partnerstwa międzysektorowego w ponad 40 krajach, 
zajmowała się również przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń w tym zakresie dla 
korporacji, organizacji pozarządowych, Banku Światowego i agend ONZ. 

W 2001 roku została jednym z założycieli, a obecnie jest jednym z dyrektorów 
podyplomowych studiów w zakresie partnerstwa międzysektorowego (Post-Graduate 
Certificate in Cross-Sector Partnerships – PCCP) - wspólnej inicjatywy IBLF
i Programu dla Przemysłu Uniwersytetu w Cambridge. W 2003 roku została jednym 
z założycieli, a obecnie jest jednym z dyrektorów, systemu akredytacji animatorów 
partnerstwa (Partnership Brokers Accreditation Scheme – PBAS) - wspólnej inicjatywy 
IBLF i brytyjskiego Overseas Development Institute. Obecnie pełni też funkcję 
dyrektora The Partnering Initiative - programu o globalnym zasięgu, realizowanego
przez IBLF, który ma za zadanie rozwijać partnerstwo międzysektorowe na rzecz 
rozwoju zrównoważonego. 

Ros opublikowała kilka książek i poradników na temat partnerstwa międzysektorowego, 
w tym „Managing Partnerships” (1998), „Institutionalising Partnerships” (2003),  
„The Partnering Toolbook” (2003, wydanie polskie „Poradnik partnerstwa” - 2006),  
„The Brokering Guidebook”, „The Case Study Toolkbook” (2006) oraz „Talking the Walk” 
(2008, wydanie  polskie „Od czynu do słowa” – 2010).



W wersji oryginalnej „Od czynu do słowa: komunikacja w partnerstwie. 

Poradnik dla animatorów partnerstwa” powstał dzięki:

The Partnering Initiative (TPI)

Inicjatywa powstała w 2004 roku w ramach współpracy IBLF i Programu 

dla Przemysłu Uniwersytetu w Cambridge. Obecnie jest programem IBLF 

o globalnym zasięgu, który ma za zadanie rozwijać partnerstwo międzysektorowe 

na rzecz rozwoju zrównoważonego. TPI rozwija teorię i praktykę partnerstwa 

międzysektorowego poprzez współpracę z praktykami partnerstwa ze wszystkich 

sektorów działających na całym świecie. 

www.ThePartneringInitiative.org 

International Business Leaders Forum (IBLF)

The International Business Leaders Forum to organizacja non-profit, która pracuje 

z biznesem, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi na rzecz  

zwiększenia zaangażowania firm globalnych w działania lokalne na rzecz rozwoju 

zrównoważonego. IBLF wspiera ponad 100 wiodących firm o zasięgu globalnym.

www.iblf.org 

Polską wersję językową poradnika wydano dzięki wsparciu 

merytorycznemu i finansowemu:

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPdŚ)

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1997 r. pomaga mieszkańcom ponad  

20 regionów Polski rozwijać partnerską współpracę, przedsiębiorczość i szacunek 

dla środowiska naturalnego. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje 

pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć 

długoletnich programów, które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju 

w codzienne życie Polaków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways,  

Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. 

www.fpds.pl 

Publikacja została sfinansowana przy wsparciu udzielonym przez:

• Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz Budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu  

dla Organizacji Pozarządowych;

• a także Unię Europejską w ramach programu „Europa dla Obywateli” 

Publikacje wydane w ramach Biblioteki Partnerstwa prezentują wiedzę 

i doświadczenia Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i jej partnerów.

Strategicznymi Partnerami Biznesowymi Fundacji Partnerstwo dla Środowiska są: 

BP, Toyota i Cadbury.

Partnerzy i sponsorzy


