Założenia budowy i wdrażania strategii społecznych
oraz strategii działania konkretnych podmiotów
(inspiracje dla instytucji kultury).

Czym jest strategia?
Strategia społeczna – ogólne założenia
 Procesy horyzontalne
 Procesy związane z przygotowaniem i realizacją strategii
 Strategie w biznesie i polityce publicznej (różnice)
 Strategie w biznesie i polityce publicznej (podobieństwa)
Strategie konkretnego podmiotu
 Cele podmiotu w skali makro i mikro
 Trzy poziomy planowania strategicznego
 Strategia jako proces
 Rozwiązywanie problemów z wdrażaniem strategii
 Wdrażanie strategii jako system
 Typy strategii biznesowych jako inspiracja dla instytucji
publicznych i organizacji społecznych
 Poprawa skuteczności operacyjnej podmiotów a współpraca
 Podsumowanie: co decyduje o powodzeniu projektu w ramach
strategii?


Badania wskazują na brak wiedzy wśród
lokalnych aktorów jak budować
wartościowe strategie społeczne (z
uwzględnieniem planów dotyczących
kultury).
 Konkretne podmioty potrzebują swoich
własnych mikrostrategii działania. To
zwiększa szanse na skuteczność i
efektywność w ramach
podejmowanych aktywności.


Wybrane definicje strategii:

Alfred D. Chandler
strategia to wyrażone w niej długoterminowe cele i misja instytucji

Richard Luecke
strategia to konieczność zrozumienia tego, co robisz, co chcesz osiągnąć i – najważniejsze
– w jaki sposób chcesz to osiągnąć. Z drugiej strony, strategia musi brać pod uwagę
również to, czego nie robisz – innymi słowy, strategia wyznacza granice
zainteresowania

Kenneth R. Andrews
strategia to wzorce decyzji, w których wyraża się pozycja i tożsamość podmiotu, który
strategię kreuje

Kenichi Ohmae
strategia to planowe zintegrowanie mocnych stron i wykorzystanie potencjału

Frederick W. Gluck
strategia to plan zbudowany z uwzględnieniem oczekiwań i wyzwań otoczenia

Ricky Griffin
strategia powinna zawierać precyzyjnie zdefiniowane cztery elementy, a zarazem
czynniki gwarantujące jej powodzenie:
1/ zasięg;
2/ zasoby podlegające dystrybucji;
3/ kompetencje realizatorów;
4/ podstawy zaistnienia synergii w postaci instytucjonalnego dopełnienia i zależności.

• Michael Porter
strategia to szeroka formuła opisująca, w jaki sposób firma ma zamiar konkurować
• Peter F. Drucker
strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie
• Seymour Tilles
strategia to zbiór celów i głównych przedsięwzięć organizacji
• Witold J. Kieżun
strategia jest zespołem decyzji określających perspektywy działalności przedsiębiorstw i
jego przewidywane relacje z organizacjami zewnętrznymi
• Krzysztof Obłój
strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub
porażkę firmy
• Władysław Kopaliński
Teoria i praktyka przygotowania i prowadzenia wielkich operacji i kampanii w oparciu
o konkretną taktykę czyli metodę postępowania, umiejętność używania
rozporządzalnych sił dla osiągnięcia zamierzonych celów.

STRATEGIA SPOŁECZNA –
OGÓLNE ZAŁOŻENIA

PROCESY HORYZONTALNE

występujące na każdym etapie przygotowania i
realizacji strategii:
• Monitoring - regularne jakościowe i ilościowe
pomiary lub obserwacje zjawiska lub obiektu.
• Ewaluacja – systematyczne badanie wartości albo
cech konkretnego programu, planu, projektu w
odniesieniu do przyjętych kryteriów.
• Kontrola – porównywanie stanu faktycznego ze
stanem założonym.
• Audyt – ocena osoby, organizacji, systemu, projektu
lub produktu.

 DIAGNOZOWANIE (ETAP 1)
Definicja: Określenie stanu faktycznego jak jest, a
nie jak nam się wydaje, że jest (etap analizy,
badań).

* Przykłady (strategia dla kraju): Diagnoza
Społeczna, Diagnoza Społeczno-Gospodarcza

Każda diagnoza powinna wynikać z:
• jakichś przesłanek a przede wszystkim zainteresowania odkryciem
realnych problemów;

• dokonania oceny dolegliwości potencjalnych stanów (względnie
procesów), a przede wszystkim w oparciu o ocenę moralną
dokonanie ich gradacji;
• diagnoza problemów społecznych rozpoczyna realizację
konkretnych „socjalnych” przedsięwzięć, a nie legitymizuje
podjęte wcześniej kroki;
• „dobra” diagnoza w praktyce funkcjonowania instytucji musi
dotyczyć najbliższego otoczenia terytorialnego instytucji a zatem
lokować się na odpowiednim poziomie szczegółowości;
• „dobra” diagnoza ma wreszcie to do siebie, że potrzebuje
weryfikacji w postaci kolejnej diagnozy;

PROGNOZOWANIE (ETAP 2):
Definicja: Stworzenie długofalowej strategii
działania zakładającej główne kierunki i
cele rozwoju oraz zmiany (planowanie
prognostyczne)


Przykład: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury,
Narodowa Strategia Zatrudnienia,
Narodowa Strategia Integracji Społecznej

PROGRAMOWANIE (ETAP 3a):
Definicja: Operacjonalizacja strategii na
bardziej szczegółowe priorytety i działania,
w tym typy operacji (zadań), które trzeba
podjąć.


Przykłady: Program Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

 WDRAŻANIE (ETAP 3b):
Definicje: Stworzenie systemu instytucjonalnego i
organizacyjnego w celu implementacji strategii
(wypracowanie norm, zasad, procedur i kanałów
wdrażania, w tym Planów Działania)
Przykłady: Instytucje realizujące strategię np. MKiDN,
MPiPS, CRZL, wojewódzkie urzędy pracy, urzędy
marszałkowskie

 PROJEKTOWANIE

(ETAP 4):

Definicja: Zaplanowanie najmniejszych dających
się wyodrębnić kompleksowych przedsięwzięć
w celu realizacji poszczególnych działań
strategii

Przykłady: Projekty składane w ramach grantów
MKiDN, EFS czy FIO, Projekty składne w ramach
grantów rządowych i samorządowych

REALIZACJA PROJEKTÓW (ETAP 5):
Definicja: Realizacja projektów, które
przyczynią się do osiągnięcia zakładanych
celów i rezultatów strategii.


Przykłady: Realizacja projektów EQUAL,
Realizacja projektów PO KL.

OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
PROJEKTÓW (ETAP 6):
Definicja: Końcowa ocena jakości
osiąganych rezultatów w kontekście
osiągnięcia zaplanowanej zmiany


Przykłady: Ewaluacja ex-post.

STRATEGIE W BIZNESIE I POLITYCE PUBLICZNEJ (RÓŻNICE)
Strategie w biznesie

Strategie w polityce publicznej

Przeznaczone do osiągania wymiernych zysków

Przeznaczone do osiągania wymiernych i niewymiernych
efektów

Kreowane najczęściej przez jeden podmiot – łatwiejsza kontrola realizacji Kreowane
strategii

przez

reprezentujących

wiele
różne

podmiotów
sektory)

–

(często

rozproszona

odpowiedzialność i utrudniona kontrola

Bardziej

przewidywalne

(czytelne)

zasoby

środków

przeznaczonych na realizację strategii

finansowych Finansowanie konkretnych inicjatyw w ramach strategii
często oparte jest na niepewności o środki, którymi
będzie się dysponowało w kolejnych latach (planowanie
w niepewności budżetowej)

Często ukierunkowane, aby wykreować potrzebę

Często ukierunkowane, aby zaspokoić potrzebę

Realizacja strategii to często być albo nie być firmy (determinacja na Tworzenie i realizacja strategii, to wciąż nowość, której
rzecz jej realizacji) – ugruntowane przekonanie o roli strategii

profity nie są powszechnie odczytywane a sama
strategia ni staje się podstawą działań

Działania wpisane w plany strategiczne

Wiele skutecznych działań może być wykreowanych bez
strategii (spontanicznie, oddolnie poprzez aktywność
obywatelską)

Działania biznesu łatwiej wtłoczyć w ramy planu operacyjnego – łatwiej Przestrzeń
je opisać poprzez strategię

polityki

publicznej

(zarówno

w

zakresie

diagnozy, jak i planu operacyjnego) jest trudniejsza do
opisania w ramach strategii

STRATEGIE W BIZNESIE I POLITYCE PUBLICZNEJ
(PODOBIEŃSTWA)
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę mobilizacji (ludzi, podmiotów) do
działania;
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę gruntownej diagnozy potrzeb,
problemów, zasobów;
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę ustalenia, uporządkowania i
racjonalizowania celów;
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę integracji zasobów na rzecz
realizacji celów;
• Przygotowanie
strategii
zaspokaja
potrzebę
przyporządkowania
odpowiedzialności za działania wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb;
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę ustanowienia kontroli nad
procesem realizacji ustanowionych celów;
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę uzyskania dyrektyw, wzorów,
pomysłów, projektów, dobrych praktyk do wykorzystania;
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę konstrukcji innowacyjnych
rozwiązań;
• Przygotowanie strategii zaspokaja potrzebę osiągania skuteczności i
efektywności.

STRATEGIA KONKRETNEGO
PODMIOTU

Celem danego podmiotu w skali makro jest
zajmowanie odpowiedniej pozycji na rynku
zbytu konkretnych towarów i usług
wyrażonej odpowiednim poziomem ich
sprzedaży, także poprzez promocję
konkretnych postaw związanych z
korzystaniem z efektów własnej działalności.
 W skali mikro cel ten da się sprowadzić do
takiego zorganizowania zespołu ludzi oraz
środków produkcji, aby umożliwić realizację
celu makro.


Wdrażanej strategii sukces może
zapewnić wykorzystanie modelu
„Siedmiu S” (za Richardem Pascale):
 strategia (strategy),
 struktura (structure),
 systemy (systems),
 styl (style),
 pracownicy (staff),
 umiejętności (skills),
 cele nadrzędne (superordinate goals).


Po pierwsze, proces wdrażania strategii musi opierać się
odpowiedniej (elastycznej – dostosowanej do założeń) struktury
organizacyjnej, czyli umiejętnego zorganizowania (układ pozycji,
hierarchii, przywództwa, zespołów kompetencyjnych, odpowiedniej
liczebności realizatorów w obrębie poszczególnych zadań
cząstkowych).
 Realizowane przez nas plany działania wpisane w strategię powinny
stanowić wewnętrzne systemy – nie zbiory chaotycznych, doraźnych
czynności, ale układ wzajemnie powiązanych ze sobą działań z
wbudowanymi w nie mechanizmami kontrolnymi prowadzącymi do
ewentualnego zastosowania jednej z przygotowanych opcji
rekonstruujących strategię. J
 eśli rzeczywiście oparliśmy strategię na przemyślanym systemie
działań wówczas i w sytuacji zdiagnozowania zjawisk lub procesów
niepożądanych nie następuje zmiana, bądź podważenie samej
strategii, ale płynne skorzystanie z przygotowanych alternatywnych
wariantów – gotowych rozwiązań.


Zorganizowanie wpisane w działania strategiczne wyrażają styl,
który stanowi przyjęty sposób działania (myślenia o strategii i
obserwowalne formy jej realizacji).
 W narzucaniu, egzekwowaniu stylu działania istotną rolę odgrywają
„przywódcy” – liderzy, który dbają o przestrzeganie konkretnych,
pożądanych procedur i minimalizują groźby występowania
zachowań niezgodnych z przyjętymi regułami (terminowość,
efektywność działania, dominujący zbiór wartości).
 Aby inicjatywa miała szanse na powodzenie niezbędny jest, zatem
potencjał kadrowy – ludzie, którzy będą działać na rzecz realizacji
strategii. Dotyczy to zarówno liderów, jak i pracowników o mniejszym
zakresie kompetencji.
 Najważniejsze jest jednak żeby zespół charakteryzował się
uzgodnionym poziomem odpowiedzialności, w którym nie ma
miejsca na większe lub mniejsze zaangażowanie i postawę braku
identyfikacji z rezultatami działań własnych i zespołu. W realizacji
strategii odpowiedzialność jest jedna – bez uzmysłowienia sobie tej
prawdy nie sposób jest skutecznie działać i współdziałać. Podobnie
nie może zaistnieć sytuacja, w której zespół realizatorów dzieli się na
tych, którzy planują i tych, którzy wdrażają.


Strategię buduje i realizuje zespół. Gwarantem szans na
odnalezienie się w wyzwaniach inicjatywy strategicznej, jest
posiadanie przez poszczególnych członków zespołu adekwatnych
kompetencji do powierzonych zadań. Nie można oczekiwać od
osoby, która 15 lata spędziła na wydawaniu zaświadczeń, że z dnia
na dzień stanie się skutecznym przedstawicielem handlowym, który
w terenie będzie pozyskiwał nowych klientów.
 Przegląd kadr, umiejętne rozdysponowanie zadań zgodnie z
predyspozycjami i kwalifikacjami, to jedno z ważniejszych działań w
obrębie strategii. A zatem należy pamiętać, że strategia może
wymuszać konieczność zatrudnienia nowych pracowników,
zorganizowanie szkoleń dla tych, którymi już dysponujemy, wymusza
dysponowanie ludźmi o pozytywnym nastawieniu a także to
konieczność zagwarantowania wykonawcom zasobów, które są
niezbędne, aby mogli właściwie wykonywać swoje zadania (por.
Luecke 2007: 108).
 Może się to przekładać na konieczność zbudowania lub
przebudowania systemu motywacyjnego w postaci nowych
bodźców „przekonujących”, że warto podjąć nowe wyzwanie. Jeśli
w firmie czy organizacji każdy dział i pracownik wie, za co
konkretnie odpowiada i jakie profity wiążą się z realizacją zadań
chętniej podejmie oczekiwane wysiłki.








Dlatego też każda osoba biegła w teorii organizacji i znająca
meandry myślenia i działania strategicznego, patrząc na
dokument wyrażający strategię zapyta o rolę wykonawców
w realizacji strategii, o jej znajomość, o programy
motywacyjne i ich zgodność z celami, które chcemy
osiągnąć, o systemy rekrutacji do zadań i obsadę
przewidzianych ról. Dotyczy to ewidentnie strategii
generowanych na gruncie polityki społecznej.
Zamknięciem modelu jest nieustająca kontrola
podejmowanych działań z celami nadrzędnymi i odpowiedź
na pytanie: czy wciąż podążamy w zakładanym kierunku?
Może się okazać, że w praktyce przyjęta strategia działania
jest realizowana, ale z konkretnych celów strategicznych
zostały już tylko czynności, które nie prowadzą do założonych
wcześniej celów.
Model „Siedmiu S” to szansa na „strategiczną
samoświadomość”.



Strategia musi mieć swego „ducha”, „zamysł”,
przewodnią ideę sprawczą”:

1/ STRATEGIA NISKICH KOSZTÓW
- Można budować siłę swojej instytucji dzięki
redukcji nakładów na proces produkcji,
dystrybucji dóbr i usług (ciągła poprawa
skuteczności operacyjnej).
- W funkcjonowaniu instytucji kultury
realizacja tej strategii jest trudna –
problematyczne jest bowiem czy da się
realizować swoje cele stosując restrykcyjne
zasady i wskaźniki racjonalizacji wydatków?

2/ STRATEGIA RÓŻNICOWANIA PRODUKTÓW/ USŁUG
 Wykazywanie jakościowych różnic naszego
asortymentu względem innych.
 Możemy wykazywać unikalność naszych
produktów czy usług – eksponowanie tego, co nas
wyróżnia.
 Realizacja strategii często sprowadza się do
stworzenia niszy – podkreślenia potrzeb (cech,
wartości) klientów, które zostaną zaspokojone
dzięki naszej działalności.
 Takie działania mają sens jeśli nasze analizy
zewnętrzne wykażą, że nasi odbiorcy/klienci
przywiązują wagę do różnicy w kontekście naszej
działalności względem innych.

3/STRATEGIA RELACJI Z KLIENTEM
 Oparta na przekonaniu, że potrzeba osobistej relacji z
klientem, potraktowania go jako kogoś wyjątkowego,
a zarazem swojego.
 To konieczność maksymalnego dostosowania do
potrzeb klienta, poszukiwanie sposobu dotarcia do
niego.
 Strategia ta wyraża się m.in. bezpośrednim
dostarczaniem naszym klientom aktualnych
informacji o naszej ofercie, maksymalizacji w
personalizowaniu usługi, zacieśnianiu kontaktu
osobistego i kultywowaniu realnej chęci poznawania
potrzeb klienta/odbiorcy.
 Personalne podejście do klienta można wykorzystać
do jego czynnego udziału w konstrukcji naszych
kolejnych inicjatyw.

4/ STRATEGIA EFEKTU SIECIOWEGO
 To umiejętność skupienia pod jednym szyldem
działań innych podmiotów, nawiązanie
współpracy i stworzenie sieci atrakcyjnej dla
klienta – w jednym miejscu mogę mieć ofertę
wielu podmiotów i jestem w stanie zaspokoić
więcej potrzeb!
 Partnerstwa międzysektorowe są przykładem
usieciawiania instytucji, organizacji, firm celem
zwiększania potencjału organizacyjnego i
skutecznej realizacji wspólnych i
indywidualnych celów.









Skuteczność operacyjna – strategia jest
właśnie po to, by coś ulepszyć, uzupełnić,
zastąpić.
Strategia opracowana przez podmiot ma
stworzyć nowe szanse – zmienić instytucję czy
organizację aby osiągać nadrzędne cele.
Spójrzmy czy w naszym podmiocie
oczekujemy, że strategię stworzy się w ramach
„starej” kultury organizacyjnej, poprzez zespół z
ograniczonym zestawem kompetencji, przy nie
działającym systemie motywacyjnym i
ograniczonych zasobach? Tak się nie da
zbudować „nowego”!
Strategia wymaga przebudowy
instytucjonalnej i aktywnych działań
dostosowawczych.

Musimy wykazać, że w sferze:
zasobów ludzkich,
technologii,
wsparcia ze strony innych,
czasu,
budżetu,
przestrzeni infrastrukturalnej,
partnerstwa strategicznego oraz
możliwości szkoleniowych
jesteśmy w stanie „unieść” cele strategii.

•
•
•
•
•
•
•
•

OD CZEGO ZALEŻY SKUTECZNOŚĆ NASZEJ
STRATEGII?

Kluczowa jest tu:
• Prostota (czytelność) planu działania
• Oparcie w pomysłach ludzi, którzy mają
plan wdrażać
• Realizm
• Precyzja ustanowienia ról i obowiązków
• Względna elastyczność pozwalająca
wprowadzać alternatywne rozwiązania







•
•
•
•
•
•
•

Szansą na większą skuteczność operacyjną jest
nawiązanie współpracy, zawiązanie partnerstwa.
To nic innego jak wykorzystanie założeń strategii
efektu sieciowego.
Partnerstwa budowane na rzecz realizacji strategii
umożliwiają:
Przepływ kompetencji
Przepływ zasobów i kapitałów
Budowanie systemów asekuracji
Podział kompetencji
Oceny z zewnętrz konkretnych przedsięwzięć
Wymianę doświadczeń
Redukcję kosztów.

Budując współpracę należy precyzyjnie
określać „punkty kontaktu” czyli ludzi,
role i działy (podsystemy
instytucjonalne), które wykazują
potrzebę współpracy w drodze do
skuteczniejszego działania oraz role,
zadania w konkretnych obszarach
działania.
 Partnerstwo to pomoc oferowana i
przyjmowana – żaden z podmiotów nie
może być pasożytem.








Partnerstwo na rzecz realizacji strategii to także
zagrożenie rozproszenia odpowiedzialności,
brak nadzoru i nieporozumień na tym tle.
Dlatego niezbędny jest stały monitoring
funkcjonowania partnerstwa i określanie
wszystkich słabych punktów. Służyć temu
powinno regularne wypełnianie karty oceny
partnerstwa i wykorzystanie tych ustaleń do
wywoływania ulepszeń, pozytywnych zmian.
W „Pakiecie edukacyjnym” proponujemy wzór
takiej karty.

stabilność finansowa inicjatywy
spójność działań – dawanie przykładu
oparcie programu na ponadinstytucjonalnej
współpracy
 promocja – zainteresowanie projektem (rola
komunikacji)
 kreowanie płaszczyzn współpracy z
beneficjentami ostatecznymi – uwzględnianie ich
głosu w projekcie
 szczegółowej charakterystyki projektu, który
powinien być: realistyczny, konkretny, jasno
sformułowany, oparty na profesjonalnej
diagnozie problemów, długofalowy, elastyczny i
stale poddawany kontroli - konsekwentne
wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów (realny
monitoring i ewaluacja)












umiarkowany „przepływ” realizatorów –
otwarcie na nowe spojrzenia, ale przede
wszystkim stabilność;
obecność lidera - mentora przedsięwzięcia;
oddanie sprawie przez realizatorów;
kompetencje wykonawców oraz
zaangażowanie w sukces przedsięwzięcia;
oparcie w realnych działaniach a nie
maskowaniu inicjatyw;
sprawozdanie z realizacji programu ma
pomóc w konstrukcji innych (obecność
doświadczeń dobrych i złych).

(w oparciu o tekst: A. Rymsza, Przyczyny porażek i sukcesów inicjatyw
obywatelskich w Polsce (2002) [praca zbiorowa pod redakcją Józefiny
Hrynkiewicz]).

