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Standardem komunikacyjnym Sieci i  organizacji do niej należących powinna być 

również praca grupowa (zespołowa). Wspólne opracowywanie dokumentów, współ-

tworzenie zasad i norm przyjętych w Sieci i wewnątrz każdej organizacji, wspólne wy-

znaczanie celów, pomoc w  opracowywaniu materiałów reklamowych (marketingo-

wych) organizacji członkowskich, czy samej Sieci. Wszystkie te działania usprawniają 

komunikację, wpływają na jakość pracy zespołowej, spajają więzi wewnątrz Sieci. Wska-

zanym miejscem do tego typu pracy jest “chmura” Sieci (inaczej wirtualny dysk). 

Zalecanym rozwiązaniem dla organizacji pozarządowych i Sieci “Działamy Razem” 

jest Dysk Google, który umożliwia przechowywanie plików i uzyskiwanie do nich do-

stępu bez względu na miejsce – w  Internecie, na dysku twardym, czy na urządzeniu 

przenośnym. Ponadto, na Dysku Google w Internecie można:

• z łatwością tworzyć, dodawać i przesyłać pliki;

• w prosty sposób znajdować i dodawać udostępnione pliki;

• jednym kliknięciem zaznaczać pliki, podwójnym -- otwierać je;

• przeciągać i upuszczać pliki i foldery, tak jak to się robi na pececie;

• udostępniać pliki innym osobom, określając, co mogą z nimi robić -- wyświetlać, 

komentować czy edytować;

• korzystać z plików, nawet gdy nie ma połączenia z Internetem.

Dodatkową zaletą jest możliwość zainstalowania Dysku Google na przenośnym 

urządzeniu np. smartfonie czy tablecie. Wirtualny dysk posiada dużo więcej zalet a praca 

na nim Sieci i organizacji członkowskich została szczegółowo opisana w dokumencie 

pt. “Praca grupowa i komunikacja - zalecenia dla Sieci Działamy Razem”.

Podobną rolę może pełnić także wewnętrzny Intranet, który będzie w  mniejszy 

stopniu służył do wspólnej pracy grupowej, a w większym do gromadzenia na nim za-

sobów organizacji, czy będzie pełnił rolę tablicy ogłoszeń.

Standardem komunikacyjnym organizacji jest więc dzielenie się doświadczeniem 

oraz wypracowanymi w Sieci (organizacji) zasobami intelektualnymi. Czerpanie wiedzy 

z doświadczenia innych organizacji jest bez wątpienia bezcenną korzyścią dla każdej 

organizacji w Sieci. Narzędziem informacyjno-komunikacyjnym służący właśnie do za-

mieszczania zasobów Sieci udostępnionych wyłącznie organizacjom członkowskim jest 

- poza wirtualnym dyskiem - wewnętrzny Intranet. 

Lista sprawdzająca
Poniżej została opracowana lista sprawdzająca. Lista zawiera zestawy pytań zamknię-

tych, na które jest tylko jedna odpowiedź: TAK lub NIE. Odpowiadając twierdząco na więk-

szość odpowiedzi, organizacja śmiało będzie mogła powiedzieć, że spełnia standardy ko-

munikacyjne. Jeśli jednak większość odpowiedzi będzie negatywna to organizację czeka 

dużo pracy z zakresu usprawnienia komunikacji i pracy grupowej. Należy tą listę traktować 

jako ćwiczenie do wielokrotnego powtarzania w określonych odstępach czasu. 
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PYTANIE ODPOWIEDŹ
1.  Czy organizacja posiada miejsce do przechowywania zasobów 

intelektualnych organizacji (dokumenty, materiały, zdjęcia, itp)?
TAK/NIE

2.  Czy organizacja posiada wirtualny dysk (tzw. chmurę) udostęp-

niany członkom organizacji?
TAK/NIE

3.  Czy członkowie organizacji posiadają informacje, gdzie znajdują 

się zasoby organizacji?
TAK/NIE

4.  Czy członkowie organizacji mają dostęp do zasobów intelektual-

nych organizacji?
TAK/NIE

5.  Czy członkowie organizacji uczestniczą w tworzeniu dokumen-

tacji organizacji?
TAK/NIE

6.  Czy organizacja posiada wewnętrzny intranet lub inne miejsce, 

gdzie może zamieszczać ogłoszenia i komunikaty dla członków 

organizacji? 

TAK/NIE

7.  Czy członkowie organizacji zostali poinformowani, w  którym 

miejscu należy szukać ogłoszeń i komunikatów wewnątrz orga-

nizacyjnych?

TAK/NIE

8.  Czy członkowie organizacji mają określony czytelny i  jasny dla 

nich zakres odpowiedzialności dot. tworzenia i pracy na wspól-

nych dokumentach?

TAK/NIE

9.  Czy członkowie organizacji posiadają wiedzę z zakresu udostęp-

niania dokumentacji organizacyjnej? 
TAK/NIE

10.  Czy członkowie organizacji zostali poinformowani o zasadach 

bezpieczeństwa w pracy grupowej na wirtualnym dysku (“chmu-

rze”)?
Podsumowanie odpowiedzi:

Twierdzących:

Przeczących:

………………

……………….

Agnieszka Rusin

Gammanet sp. z o.o.


