LEARNING FROM THE BEST
– a Swiss-Romanian Cooperation Project
Cum organizezi un proces de planificare strategică?

PROIECT CO-FINANȚAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEȚIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUȚIEI
ELVEȚIENE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ
www.sempermusica.org

Despre proiect!
Proiectul <Learning from the best – a Swiss-Romanian cooperation project> vine să dezvolte
capacitatea Asociației Semper Musica pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale beneficiarilor săi
pornind de la experiența și expertiza unui partener elvețian, ABQ Bern, o organizație din Elveția cu
importantă experiență în dezvoltarea și organizarea de activități pe teme legate de antidiscriminare și
LGBT, adresate tinerilor școlari sau de liceu, dar și părinților acestora și profesorilor.
ABQ Bern va crește capacitatea Asociației Semper Musica din România de a organiza și livra sesiuni
eficiente pe aceste teme, adresate tinerilor, părinților și profesorilor. Mai mult decât atât, ABQ Bern va
dezvolta capacitatea Asociației Semper Musica din punct de vedere al managementului intern al
organizației prin transfer de know-how și bune practici în ceea ce privește procedurile interne și
instrumentele care ar putea fi utilizate de organizație pentru a-și crește eficiența.
Pentru mai multe informații legate de proiect, vă rugăm accesați: http://sempermusica.org/swiss/
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Planificarea strategică
Ce este?
- un proces sistematic prin care o organizație decide care îi sunt prioritățile esențiale care răspund
misiunii asumate și mediului extern. Procesul ghidează organizația în a-și identifica și aloca
resursele pentru a răspunde acestor priorități.
Procesul de planificare strategică este organizat în afara activităților de zi cu zi ale organizației și ne arată
– imaginea de ansamblu – a ceea ce facem și unde vrem să ajungem. Planul strategic oferă o imagine
clară asupra a ceea ce se dorește a fi atins – realizat – și ce trebuie făcut pentru a le realiza; nu este un
plan operațional pentru activitățile de zi cu zi.
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Întrebări pe care ar trebui să vi le puneți atunci
când vă gândiți la planificare strategică!
1. Cine suntem? (ca organizație)
2. Ce facem acum şi de ce?
3. Ce problemă/e dorim să rezolvăm?
4. Care este schimbarea pe care ne-o dorim?
5. Cărei situații critice dorim să răspundem?
6. Cum ajungem unde ne-am propus?
7. Care ar trebui să fie prioritățile noastre/Către care direcție ar trebui alocate resursele noastre?

Un plan strategic nu ar trebui să fie rigid, însă îți poate seta anumiți parametri pentru direcția organizației.
De aceea, este important ca procesul de planificare strategică să fie bazat pe o imagine clară a mediului
extern și asupra propriei capacități, a punctelor tari și slabe.
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Planul strategic vede...

Atenție!
Planul strategic vede un viitor dificil de previzionat, variabil; vede planificarea ca pe un proces continuu; ia
în considerare mai multe opțiuni legate de viitor și dezvoltă direcții strategice bazate pe evaluarea internă
și externă a mediului. Planul strategic pune întrebările: - Bazându-ne pe datele pe care le avem despre
mediul care înconjoară organizația, facem ceea ce trebuie? Cum ne putem folosi mai bine resursele
pentru a ne îndeplini misiunea? etc
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Care sunt primii pași?
În primul rând, să înțelegeți dacă este momentul unei planificări strategice!
CUM FACI ASTA?
Simplu!
Dezvolți un chestionar pe care îl aplici echipei de management și care va trebui să răspundă la întrebări
legate de viziunea organizației, valori, misiune,
resurse actuale, scop și obiective și cum sunt
acestea urmărite etc.
Dacă ai nevoie de chestionar, atunci scrie-ne la
office@sempermusica.org și ți-l trimitem!
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Care sunt primii pași?
De asemenea, este nevoie să răspundeți și la o serie de întrebări:
-

-

De ce facem asta?
- Este o cerere venită din exterior: finanțator sau este o activitate dintr-un proiect finanțat?
- Ne ajută să înțelegem care este direcția organizației?
- Crește capacitatea organizației?
- Răspunde unei crize?
- Ajută la prioritizarea eforturilor?
- Îmbunătățește comunicarea organizației?
- Crește eficiența organizației?
- Alt motiv: ........
Identificarea unor probleme specifice sau unor alternative pe care planul strategic să le rezolve
Clarificarea rolurilor participanţilor la proces
Identificarea persoanelor interesate
Identificarea informaţiilor ce trebuie colectate pentru a putea lua decizii
Pe ce perioadă de timp trebuie realizat?
Ce probleme, provocări sperăm ca acest plan să aducă în discuție?
Avem autoritatea, resursele și timpul necesar pentru proces?
Cine se ocupă de acest proces? Cine va fi în echipa care se va ocupa de acest proces?
Ne dorim un facilitator extern?
Cât estimăm că va dura? Și alte întrebări similare care să vă ajute să înțelegeți dacă este momentul!
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Da pentru planificare strategică?
OK! – Evaluare internă
Urmează aplicarea unui chestionar de pregătire a membrilor echipei prin care să îi obișnuiești să
contribuie activ la acest proces. Chestionarul folosit de noi cuprinde o serie de 10 întrebări care se referă
atât la părerea angajaților asupra contextului exterior în care organizația activează, cât și asupra celui
interior.

Dacă ai nevoie de chestionar, atunci scrie-ne la
office@sempermusica.org și ți-l trimitem!
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Evaluare internă!
În faza asta, pe lângă chestionarul anterior, unul de pregătire, poți utiliza și alte instrumente:
1 chestionar legat de performanța actuală a organizației, profilul acesteia, scopul și obiectivele din
punct de vedere al angajaților/membrilor de board, capacitatea curentă și nevoile organizației;
- 1 chestionar legat de percepția asupra activității curente: prin activitățile actuale, ne îndepărtăm de?
Și ne îndreptăm către?
- 1 chestionar legat de situația
internă:
probleme/trenduri
interne identificate în ultimele 6
luni, cauzele conflictelor, a
existat un flux mare de angajați,
puncte slabe ale sistemului
administrativ și financiar,
provocări pe care organizația lear putea întâlni, problemele în
ceea ce privește stilul de
Dacă ai nevoie de chestionare,
management etc
atunci scrie-ne la office@sempermusica.org și ți le trimitem!
-
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Planul planificării strategice!
Este recomandabil să vă dezvoltați un plan al procesului de planificare strategică: Până când? Cine? Ce? Resurse?

Dacă ai nevoie de modelul
de plan, atunci scrie-ne la
office@sempermusica.org
și ți-l trimitem!
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Revizuire VIZIUNE
Înainte de revizuirea viziunii, ai grijă să evaluezi percepția angajaților/membrilor de board/fondatori asupra celei curente!
Afirmații:
DA
Viziunea organizației oferă o imagine clară în ceea ce privește viitorul ideal în care
aceasta își dorește să existe?
Este viziunea actuală inspirațională și provocatoare?
Este viziunea actuală concisă și ușor de ținut minte?
Mă reprezintă și mă inspiră ca angajat?

NU

Dacă rezultatul final înseamnă multe răspunsuri de NU, atunci este clar, trebuie revizuită viziunea!
Cum fac asta? În cadrul unei întâlniri strategice: top management, Consiliul Director, membrii fondatori.
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Colectare de date – viziune
Puteți să vă întrebați colegii/Consiliul Director/Membrii Fondatori/Voluntari/etc despre:

Imaginați-vă că suntem în anul 2026 și am realizat tot ceea ce ne-am dorit. Avem un așa mare succes încât revista
TIME ne va folosi pentru coperta de luna aceasta.
- Ce mesaj va avea această copertă despre organizația noastră?
- Ce poză reprezentativă pentru organizație au pus aceștia pe copertă?
- Cine sunt beneficiarii noștri și ce declară ei despre noi?
ȘI
Într-o revistă locală - de mare tiraj - urmează să povestim despre:
1. Ce impact ne dorim să avem cu activitățile noastre în următorii 3-5 ani?
2. Ce beneficiari ne dorim să avem? Cum îi vom atinge? Și la ce nivel (local, național, doar din anumite orașe)?
3. Ce impact ne dorim să avem la nivel de comunitate sau țară?
4. Cum ar arata succesul pentru organizația noastră?
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Revizuire MISIUNE
Și aici trebuie răspuns la anumite întrebări:
Afirmații:
DA
Misiunea reflectă caracterul unic al organizației?
Este misiunea scurtă și la obiect?
Este misiunea ușor de înțeles?
Este ușor de ținut minte?
Ești mândră/u de aceasta? Ai înrăma-o? Ai spune-o și altor persoane?
Arată ce face concret organizația pentru a obține lumea ideală despre care se
vorbește în viziune?
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NU

Diagnoza organizațională
Instrumentul de autoevaluare organizațională (Capacity Building Matrix), prin informațiile colectate cu ajutorul său, îți va
putea permite creionarea unei imagini de ansamblu asupra nivelului de dezvoltare organizațională. Instrumentul se va
completa în mod participativ de către o echipă din care va face parte (ca recomandare): o persoană din consiliul director,
o persoană din executiv, manager de proiect, beneficiar și o persoană din departamentul financiar.
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Evaluarea externă
Este momentul în care îți întrebi partenerii, finanțatorii,
voluntarii, colaboratorii externi ce cred despre organizație!
Este momentul în care colectezi informații cu privire la:
 care este situaţia "pieţei" organizaţiei
 noile moduri de abordare a problemelor apărute
 noile nevoi şi noii beneficiari identificaţi
 Ce fac celelalte organizații care acționeaza in domeniul
tău
 noi probleme apărute şi care aşteaptă un răspuns
 factorii şi tendinţele externe pe care le-am identificat şi în
trecut şi care mai aşteaptă încă un răspuns.

CUM?
Prin analiza factorilor interesați
Prin analiza SWOT și PEST
Printr-un chestionar online simplu și personalizat în funcție de
specificul activității organizației. Iată cum a arătat al nostru:
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Ai colectat date, urmează întâlnirea
Ai colectat foarte multe date atât de la angajați și Consiliul Director, membri fondatori, cât și de la cei din mediul extern,
beneficiari, voluntari, parteneri, finanțatori etc? Ai un rezumat al tuturor acestor informații, inclusiv un rezumat al
diagnozei organizaționale? PERFECT!
Urmează să stabilești dacă vei folosi un consultant extern sau veți desemna o persoană resursă din interiorul
organizației. Dacă colectarea datelor este mai mult sau mai puțin un proces dificil, facilitarea discuțiilor legate de
rezultatele obținute înspre obținerea de direcții strategice, poate fi chiar extrem de dificil.
CE AM FĂCUT NOI?
Am contractat un facilitator extern căruia i-am trimis toată informația, am organizat o întâlnire strategică unde am adunat
toată echipa și am dezbătut. Ce-i drept, noi am beneficiat de o finanțare în acest sens din partea Programului
Bilateral Elvețiano-Român, însă un astfel de proces este o INVESTIȚIE și chiar nu sunt costuri exagerate!
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Agenda întâlnirii
Dacă v-ați decis să organizați o întâlnire, atunci vă trebuie și o agendă pentru aceasta.
Iată un exemplu de agendă, cea pe care am folosit-o noi pentru întânirea de planificare strategică.

Dacă ai nevoie de modelul de agendă, atunci scriene la office@sempermusica.org și ți-l trimitem!

www.sempermusica.org

La întâlnire, partea 1
La întâlnire, am început prin analizarea datelor rezultate în urma
evaluării interne și externe.
Am analizat diagnoza organizațională, ocazie cu care am putut
observa ariile care trebuie îmbunătățite. Am trecut apoi la
revizuirea viziunii, proces care a pornit de la datele evaluării
interne, dar și de la cum arată o lume ideală din perspectiva
angajaților, o lume ideală în care organizația ar exista. Am revizuit
și misiunea pornind de la date interne și activități, dar și valorile
noastre. Dupa acest proces, a urmat trecerea în revistă a
proiectelor implementate, informații din care au reieșit ariile
prioritare. Și în final, am trecut la enunțarea scopurilor
strategice care au luat în considerare viziunea și misiunea, dar și
ariile prioritare.
Fiecare scop strategic, nu mai mult de 5, a fost însoțit de
obiective strategice și indicatori cheie de performanță.
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La întâlnire, partea a 2-a
Odată aranjate și corelate scopurile cu obiectivele și indicatorii, am
trecut la a-i aranja într-un format de planficare strategică (un
document; scopurile, obiectivele și indicatorii pot fi aranjați întru-un
tabel)
Planul operațional a inclus activitățile prevăzute pentru următorul
an de activitate care răspund obiectivelor și scopurilor strategice.
Fiecare activitate a inclus și perioada de timp în care va fi
realizată, persoana responsabilă, buget existent sau de care este
nevoie, alte resurse necesare, indicatori.
Mai jos ai două exemple de planuri operaționale pe care le poți
utiliza dacă crezi că sunt potrivite. Planul trebuie monitorizat și
evaluat cel puțin o dată pe trimestru, iar în ultimul trimestru din an,
trebuie realizat planul operațional pentru următorul an, dacă
planificarea strategică se întinde pe mai mulți ani.
În cazul nostru, planificarea strategică a fost realizată pentru 3 ani.
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Cum arată un plan strategic?
PLAN STRATEGIC
PENTRU: Asociația X, perioada: Y
1. Analiza Swot si Pest

Dacă ai nevoie de
acest model, atunci
scrie-ne
la
office@sempermusic
a.org și ți-l trimitem!

2. Viziunea (revizuită sau nu)

3. Misiunea (revizuită sau nu)
4. Valori

5. Scopuri si obiective strategice
Scopuri--

Obiective:

Scop 1:

1.
2.
3.
4.

Scop 2:

1.
2.
3.

www.sempermusica.org

Cum arată un plan operațional?
PLAN OPERATIONAL
pentru: Asociația X ---------------- pentru perioada: Y

OBIECTIVE:

Dacă ai nevoie de
unul dintre aceste
modele,
atunci
scrie-ne
la
office@sempermu
sica.org și ți-l
trimitem!
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Activități:

Persoana
responsabilă:

Natura sarcinii
(punctuală / constantă):

Prioritate (Mare,
Medie, Mică?

Perioada de timp
până la care se va
organiza?

Resursele necesare:

Ce zice ABQ din Elveția despre
procesul de planificare strategică?
În dezvoltarea acestui proces, am primit asistență și din partea partenerului nostru Elvețian – ABQ Bern.
Iată ce crede o organizație din Elveția despre acest proces:
„Planul strategic este important pentru a ghida organizația; este necesar să reușiți să includeți toți actorii relevanți –
membrii de board, angajați, parteneri, finanțatori etc -. Practic, planul strategic te ajută să înțelegi unde trebuie să ajungi
și astfel să poți folosi toate resursele pentru a-ți îndeplini direcțiile strategice.
În Elveția majoritatea organizațiilor medii au un astfel de plan, iar cele mari, chiar toate. Este clar că pentru dezvoltarea
acestui plan strategic este nevoie de resurse și timp, și chiar dacă aparent este un proces dificil, în același timp, este
unul prin care o organizație care se respectă și are standarde trebuie să treacă. Eu recomand ONG-urilor din România
să încerce să își dezvolte un astfel de plan, acesta nefăcând altceva decât să ajute organizația să evolueze.„
Jochanan Harari, Președinte ABQ Bern, Elveția
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Ai nevoi de un consultant extern cu
experiență importantă în domeniul ONG?
Cea care ne-a ajutat pe tot parcursul acestui proces a fost SILVIA MIȘU.
Silvia are o experiență importantă în domeniul ONG, lucrând în trecut pentru
mai multe ONG-uri sau companii: FDSC, Centrofarm etc.
În prezent, Silvia este co-fondator WISE PROJECTS, un proiect menit să ajute
orice antreprenor la început de drum să îşi planuiască minuţios fiecare pas în
construirea afacerii sale.
Așadar, dacă ai nevoie de un consultant, noi ți-o recomandăm pe Silvia.
Contactul ei: silvia@wiseprojects.ro
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Mulțumim și sperăm că acest ghid
ți-a fost de folos!
Dacă ai întrebări, atunci scrie-ne la office@sempermusica.org
și te ajutăm!

MULT SUCCES!
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