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ChSON „Ognisko” 

Istniejemy od 1993 roku.  
 

Prowadzimy: dwa WTZ, trzy ŚDS (w tym 

jeden z filią), ośrodek dla osób z głęboką, 

wieloraką niepełnosprawnością,  
 

Prowadzimy także projekt aktywizacji 

zawodowej i projekt oferujący usługi 

asystenckie. 



Plan wystąpienia 

 
•Powstanie i ewolucja SZJ 
•SZJ na co dzień 
•Korzyści związane z 
posiadaniem SZJ 
•Trudności związane z 
posiadaniem SZJ 
•Podsumowanie 
 



Powstanie i ewolucja SZJ w ChSON „Ognisko” 

• Wprowadzenie SZJ w 2006 roku z inicjatywy Zarządu i kierownika biura  

Stowarzyszenia.  

 

•      Powstanie Polityki Jakości, procedur i instrukcji opisujących najważniejsze działania 

realizowane w Stowarzyszeniu.  

 

•      Opracowanie SZJ zgodnie z normą ISO 90001:2000.  

 

•      Decyzja o odstąpieniu od certyfikacji zewnętrznej (08.2012r).  

 



Powstanie i ewolucja SZJ w ChSON „Ognisko” 

 

•      Potrzeba zmian (2013/14).  

 

•      Rekonstrukcja SZJ w ramach projektu „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” 

(01.09.2014r. – 30.04.2016r.). 



Projekt „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” 

 

•      Trzy etapy projektu: dostosowanie SZJ do wymogów, wdrożenie i ewaluacja, 

upowszechnienie rezultatów. 

 

•      Praca członków grupy roboczej.      

 

•      Analiza badań potrzeb i satysfakcji. 

 

•      Konsultacje z ekspertami. 

 

•      Badania fokusowe. 

 

 



Projekt „Społeczne Zarządzanie przez Jakość” - 
rezultaty 

• Wypracowanie nowej treści Polityki Jakości.  

 

•         Wypracowanie nowych procedur. 
 

•      Powołanie nowego grona audytorów. 
 

•      Szkolenia.  
 

•      Spotkania z Zarządem.  
 

•      Zorganizowanie warsztatów dla organizacji pozarządowych.  
         

•      Organizacja konferencji. 



SZJ na co dzień 

•      SZJ tworzą: Dyrektor, Pełnomocnik 

ds. SZJ, wszyscy pracownicy. 

 

•         Dokumenty SZJ: Polityka Jakości, 

Przewodnik po tym co ważne w ChSON 

„Ognisko”, Dobre Praktyki w ChSON 

„Ognisko”, 8 procedur. 

 

 



SZJ na co dzień - korzyści 

• Zgodność działań z wymogami prawa i zleceniodawców – SZJ zwiera wytyczne 

odpowiednich Ustaw, Rozporządzeń, umów z organami finansującymi odnoszących się 

do poszczególnych procesów systemu.  



SZJ na co dzień - korzyści 

• Możliwość potwierdzenia wysokiej jakości usług – znacząca rola audytów w 

przestrzeganiu założonych standardów. 



Podczas audytu panowała atmosfera otwartości i 

zrozumienia. Obydwaj audytorzy starali się 

sprawdzić jakość naszej pracy. Ewentualne błędy 

które odkrywali chcieli najpierw zrozumieć, poznać 

ich przyczynę i jak one mogły wpłynąć na jakość 

pracy, a dopiero później je oceniać. Audytorzy byli 

żywo zainteresowani naszą pracą. Dawali dużo 

przestrzeni na możliwość podzielenia się nią. 

Miałem też wrażenie, że są dobrze przygotowani 

do audytu.  



Bardzo miły audyt. Audytorzy zaangażowani, 

otwarci, elastyczni. Gotowi na dyskusję  

i merytorycznie przygotowani. 



SZJ na co dzień - 
korzyści 

Możliwość potwierdzenia wysokiej 

jakości usług – rola Planu spełnienia 

wymagań kluczowych dla procesów 

zawierającego identyfikację i sposoby 

monitorowania realizowania wymagań 

kluczowych dla procesów. 



SZJ na co dzień - korzyści 

• Oszczędność czasu – procedury, wchodzące w skład SZJ eliminują dylematy 

związanane z postępowaniem w danej sytuacji (przyjmowanie pracownika, 

wolontariusza, praca z klientem itp.). 



SZJ na co dzień - korzyści 

• Dobro klienta i jego zdanie jest priorytetem – rola badania satysfakcji klienta. 





SZJ na co dzień - korzyści 

• Wzrost poczucia bezpieczeństwa wynikający z jasności postępowania. 



SZJ na co dzień - trudności 

• Za dużo biurokracji?  

 

Trudności nowych pracowników związane z wdrażaniem się w zapisy SZJ. 

 

Rola kierowników jednostek i Pełnomocnika ds. SZJ. 

 

„Biurokracja dnia powszedniego”. 

 



SZJ na co dzień - trudności 

• SZJ ogranicza pracownika, jego pomysłowość, kreatywność? 
 

Schematy postępowania. 
 

Wolność w regułach. 
 

 



Kilka słów na zakończenie 

• SZJ nie jest idealny, ale na pewno jest skuteczny i potrzebny.  

 

•        Zapewnia świadczenie usług na przyjętym przez Stowarzyszenie wysokim poziomie 

jakości.  

 

•         Zapewnia zgodność działań z wymogami prawa i zleceniodawców, porządkuje 

sprawy organizacyjne, oszczędza czas i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa.  
 

•      Jest żywą materią, która motywuje do ciągłego rozwoju i wypracowywania coraz 

lepszych standardów. 

 



Dziękuję za uwagę 
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