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1. Název práce: 

Strategické plánování v neziskové organizaci. 

 

2. Popis problematiky: 

Při zakládání kaţdé organizace se stanovuje účel organizace, za jakým posláním bude 

fungovat a s jakými cíli. V průběhu její praxe a fungování na trhu je zvykem na tyto 

základní aspekty řízení zapomínat a přecházet do stavů bezcílného „plutí“ na trhu. Pokud 

se ale povede stanovit poslání, cíle a moţnosti jejího fungování, organizace pak dokáţe 

efektivně poskytovat své sluţby s moţností evaluace, coţ jí posouvá na konkurenčním trhu 

vpřed před organizace jiné. 

Tato problematika se týká i neziskové organizace, kde pracuji. Jmenuje se Poradna pro 

integraci (PPI), je zaloţena ve formě občanského sdruţení a byla zaloţena v roce1997. 

Jejím obecným cílem je pomáhat cizincům se začleněním do české společnosti, který 

naplňuje prostřednictvím odborného sociálního a právního poradenství. 

PPI je financována především veřejnými fondy např. ESF, EUF, EIF, MPSV, městem 

Prahou a dalšími. O jmenované finanční prostředky je ţádáno prostřednictvím fundraisingu 

a realizováním schválených projektů. Projekty jsou zaměřené na největší aspekty integrace 

cizinců, jakoţto podpoře při hledání bydlení, zaměstnání, zajištění hmotných a finančních 

prostředků a adaptace v místě bydliště. 

Ve stanovách této organizace je určen základní cíl, kterému organizace věnuje své sluţby, 

ale nemáme stanoveny kroky, jakými můţeme cíl naplňovat. Organizaci chybí strategický 

plán, který by pomohl analyzovat situaci organizace, naplánovat kroky k jejímu udrţení a 

rozvoji organizace, případně zkvalitnění sluţeb. V této práci se zabývám vytvořením 

strategického plánu a jeho zavedení pro období dalších 3 let, tedy pro roky 2014 – 2016. 

V minulých letech a to konkrétně mezi lety 2008 – 2010 tu strategický plán byl, ale po jeho 

ukončení se jiţ s plánováním nepokračovalo. V polovině roku 2013 se změnilo vedení 

organizace, čímţ proběhlo několik změn a ukázala se potřeba stanovit si konkrétní cíle 

nové a stanovit si pomocí strategického plánu moţnosti rozvoje organizace, zkvalitnění 

jejích sluţeb. 

V diplomové práci se soustředím na naplňování a řízení procesu vzniku strategického 

plánu, kdy výstupem bude vytvořený systém strategického plánování organizace, který 

bude následně odborně vyhodnocen. 
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3. Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je vytvořit a implementovat strategický plán organizace Poradna 

pro integraci, o. s. a to pro období let 2014 - 2016, který poslouţí k analýze organizace a 

naplánování jejího moţného rozvoje případně zkvalitnění sluţeb. Strategický plán bude 

poskytnut odborníkovi k posouzení. 

 

4. Výzkumné metody 

4.1. Analýza dokumentů 

Poslání a vize organizace jsou jiţ stanoveny v zakládací listině, která spadá mezi jiné 

významné dokumenty. Ty je zapotřebí zanalyzovat a výsledné informace porovnat a 

případně zaktualizovat. 

 

4.2. SWOT analýza 

Pro získání analýzy organizace vyuţiju SWOT metodu, kterou provedu prostřednictvím 

„focus group“ sloţené ze zaměstnanců PPI v zastoupení kaţdého odvětví. Na základě 

výsledků mohu komplexně vyhodnotit fungování organizace, nalézt případné problémy a 

komplikace při jejím fungování nebo nalézt nové moţnosti růstu. 

 

4.3. PESTLE analýza 

Analýza vnějších faktorů tzv. “PESTLE“ metoda slouţí k posouzení a vyhodnocení 

okolních vlivů působících na organizaci. Bude provedena opět pomocí „focus group“ 

organizace k získání přehledu o vnějších vlivech a moţných dopadech na organizaci. 
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