संस्था बांधणी आणण
ने तृ त्व अध्ययन कें द्र
प्रकल्प धोरण
अशासकीर् सेवाभावी संस्था अनेक अडचणीतून वाट काढीत आपल्र्ा ध्र्ेर्ाप्रती कटटबद्ध असतात. सेवाभावी
संस्थांना भेडसावणाऱ्र्ा अनेक समस्र्ांपैकी बहुदा सवाय त मोठी आटण सवय सामान्र् समस्र्ा असते ती टनधी
टमळटवण्र्ाची. र्ा समस्र्ेवर कार्मस्वरूपी उपार्र्ोजना करण्र्ाचा एकमेव राजमार्य म्हणजे स्वत:ची र्ोग्र्ता आटण
पात्रता टसद्ध करणे. आटण ते साधण्र्ासाठी सवय प्रथम र्रज आहे ती आपल्र्ा कार्य क्रम / उपक्रमांमध्र्े व्र्ावसाटर्कता
आणण्र्ाची. व्र्ावसाटर्कता म्हणजे बाजारूपणा नव्हे, तर व्र्ावसाटर्कता म्हणजे अंटर्कारलेल्र्ा कार्ाय चे उद्देश,
टनर्ोजन आटण पररणाम र्ांची टवनासबब संपूणय जबाबदारी स्वीकारण्र्ाची मानटसकता. अशा प्रकारची मानटसकता
टवकटसत करण्र्ाचा राजमार्य म्हणजे संस्थेच्र्ा कार्य क्रमांचे प्रकल्पीकरण!
कुठल्र्ाही कामाचे प्रकल्पात रुपांतर के ले की प्रकल्प व्र्वस्थापनाचे सवय टनकष व साधने त्र्ास लार्ू होऊन, उटद्दष्टे
टनटिती, प्रर्तीचे टप्पे, प्रर्ती दशय क, प्रकल्प अहवाल इत्र्ादी प्रटक्रर्ा क्रमप्राप्त होतात. त्र्ामळ
ु े आपोआपच अंर्ीकृत
कार्ाय चे काळ-काम-वेर् र्ाचे र्टणत त्र्ाच्र्ा आटथय क टनर्ोजनासह मांडणे आवश्र्क होते. तथाटप प्रकल्प पद्धतीने
काम करण्र्ाठी आवश्र्क असते ती प्रकल्प-के न्री कार्य सस्ं कृती आटण अशी संस्कृती टवकटसत होण्र्ासाठी लार्ते
ते प्रकल्प धोरण. प्रत्र्ेक संस्थेचे स्वत:चे स्वतंत्र व उटद्दष्टानरू
ु प प्रकल्प धोरण असणे के वळ अपेटितच नव्हे तर
अटनवार्य असार्ला हवे. कारण प्रकल्प धोरण हे के वळ संस्थेच्र्ा कार्ाय स टदशादशय क म्हणूनच नव्हे तर संस्थेच्र्ा
टवकासाचा दीपस्तंभ म्हणून कामास र्ेते. अशा प्रकल्प धोरणात खालील बाबींचा अंतभाय व जरूर असावा –
१. प्रकल्प टनवडीचे टनकष – संस्थेची ध्र्ेर्-धोरणे व उटद्दष्टे र्ांना अनरू
ु प प्रकल्प टनवडणे
२. प्रकल्प राबटवण्र्ाची पद्धती – प्रकल्पाचे छोटर्ा छोटर्ा टप्प्र्ात टवभाजन व कार्य टवभार्णी
३. प्रकल्प प्रर्तीचे दशय क – प्रकल्प र्ोग्र् टदशेने व र्तीने चालू असल्र्ाचे टनदशय क टनटिती
४. प्रकल्प अहवालाचे प्रारूप – प्रकल्प पूवय, प्रकल्प कार्ाय टन्वत व प्रकल्प पिात अहवालाची प्रारूपे
५. प्रकल्प उटद्दष्टे व्र्वस्थापन – प्रकल्पाच्र्ा प्रस्ताटवत उटद्दष्टांचे प्रभावी व्र्वस्थापनासाठी र्ंत्रणा
६. प्रकल्प काळ व्र्वस्थापन – प्रकल्पाच्र्ा प्रस्ताटवत अवधीच्र्ा व्र्वस्थापनासाठी र्ंत्रणा
७. प्रकल्प मूल्र् व्र्वस्थापन – प्रकल्पाच्र्ा प्रस्ताटवत मूल्र्ासाठी प्रभावी व्र्वस्थापनासाठी र्ंत्रणा
८. प्रकल्प दजाय व्र्वस्थापन – प्रकल्पाच्र्ा प्रस्ताटवत दजाय साठी प्रभावी व्र्वस्थापनासाठी र्ंत्रणा
९. प्रकल्प प्रलेखनाचे प्रारूप – प्रकल्पाच्र्ा प्रलेखानासाठी आवश्र्क व समपय क व्र्वस्था
१०. प्रकल्प टवश्लेषण व टनष्कषय – प्रकल्प पूणय झाल्र्ावर घ्र्ावर्ाच्र्ा नोंदी व तात्पर्य
प्रकल्प धोरण टनटिती ही के वळ प्रकल्पाच्र्ा र्शस्वी पूतयतेसाठी र्रजेची आहे असे नव्हे तर त्र्ार्ोर्े टवनासार्ास एक
संस्था रचना टचत्र तर्ार होवून रचानात्मक कार्य संस्कृती वाढण्र्ास मदत होईल.
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संस्था बांधणी आणण
ने तृ त्व अध्ययन कें द्र
कार्यसस्ं कृती
संस्थात्मक रचनेमध्र्े कुठलेही काम हे वैर्टिक नसून समूहभावनेने करावर्ाचे कतय व्र् असते. एका मोठ् र्ा
उटद्दष्टासाठी अनेक छोटर्ा छोटर्ा टप्प्र्ांवर आपापले र्थोटचत र्ोर्दान टदल्र्ाटशवार् मोठे उटद्दष्ट साध्र् होऊ शकत
नाही र्ाची जाण व भान सवय कार्य कत्र्ाांना असणे आवश्र्क ठरते. घड् र्ाळाच्र्ा र्तंु ार्तंु ीच्र्ा रचनेतील प्रत्र्ेक घटक
र्टतमान असल्र्ाटशवार् र्ोग्र् वेळ दाखटवणे घड् र्ाळाला शक्र् होणार नाही, तद्वतच, प्रत्र्ेक कार्य कत्र्ाय ने स्वेच्छे ने
स्वीकारलेले टकं वा नेमून टदलेले कार्य र्थाथय पद्धतीने पार पाडण्र्ात हलर्जीपणा के ल्र्ास कार्य क्रमाच्र्ा एकूण
पररणामावर त्र्ाचा टवपरीत पररणाम झाल्र्ाटशवार् रहाणार नाही. तथाटप आपले संस्थेप्रतीचे कतय व्र् र्थाटस्थत पार
पाडण्र्ास कार्य कत्र्ाय स ज्र्ा र्णु वैटशष्ट्र्ांची र्रज भासते त्र्ात कार्ाय नरू
ु प ज्ञान, कौशल्र्े व िमता र्ांच्र्ाबरोबरीने
आत्र्ंटतक टनकडीची र्ोष्ट म्हणजे कार्य संस्कृती!
कार्य संस्कृतीचा साधा सोपा अथय म्हणजे संस्थेच्र्ा दैनंटदन कामकाजातील संस्थेची एकटत्रत भूटमका व पद्धती.
र्रुु त्वाकषय णाच्र्ा टनर्माप्रमाणे, वार्ण्र्ाच्र्ा पद्धती व कामकाजाच्र्ा सवर्ी र्ा वरून खाली टझरपत जातात. ज्र्ा
संस्थेतील पदाटधकारी आपल्र्ा कामात आनंद घेऊन त्र्ाचा अटभमान बाळर्त नाहीत टकं वा आपल्र्ा कार्य कत्र्ाांना
सहकाऱ्र्ाच्र्ा भूटमके तून वार्वत नाही त्र्ा संस्थेचे कार्य कते समरसून काम करण्र्ाची आटण इतरांना प्रेमादरपूवयक
वार्वण्र्ाची शक्र्ता टवरळाच. लहान मूल जसे अजाणतेपणी आपल्र्ा पालकांच्र्ा वार्ण्र्ा-बोलण्र्ाची नक्कल
करून त्र्ांच्र्ाप्रमाणेच वार्ा-बोलार्ला लार्ते तसेच, संस्थेतील सर्ळे च पदाटधकारी व कार्य कते आपल्र्ा वररष्ांच्र्ा
सवर्ी व लकबी उचलून नेणीवेतून तशीच कार्य व वतय न पद्धती अवलंबीतात. ‘बोले तैसा चाले’ आटण ‘आधी के ले मर्
सांटर्तले’ ही के वळ टभंतींची शोभा वाढवणारी बोधवचने न राहता स्वत:च्र्ा वतय णक
ु ीतून सोदाहरण टसद्ध के ल्र्ास,
कार्य कत्र्ाांना र्ोग्र् तो संदेश जातो व त्र्ांना वेर्ळे प्रटशिण, समपु देशन टकं वा कार्य शाळा र्ांची र्रज भासत नाही.
हे साध्र् करण्र्ाचा देखील सर्ळ्र्ात सोपा व प्रभावी उपार् प्रकल्प धोरण व प्रकल्प व्र्वस्थापन र्ात सापडतो.
प्रकल्पाला टनधाय ररत उटद्दष्टे, टनर्ोटजत कार्य काल व समाधानकारक प्रर्तीचे मापदंड असल्र्ाने व अहवालासाठी
प्रकल्पच्र्ा सवय अवस्थांचे तपशीलवार प्रलेखन ही प्रकल्प र्शस्वीतेची पूवयअट असल्र्ाने, आपोआपच कामांची
टवभार्णी, दैनटं दन प्रर्तीचा आढावा व त्र्ार्ोर्े करावा लार्णारा संवाद र्ातून प्रकल्पाच्र्ा सवय सहभार्ींना
समूहभावनेने काम करणे आवश्र्क ठरते व टकमान आपल्र्ा र्ोर्दानाचे चीज व्हावे र्ासाठी झटणारे घटक पररणामी
समग्र प्रकल्प टनर्ोजनपूवयक र्शस्वी करण्र्ात मोलाचा वाटा उचलतात. प्रकल्पाच्र्ा र्शामध्र्े आपले र्श पाहण्र्ाची
वत्त
ृ ी वाढीस लार्ली की प्रकल्प र्शटस्वतेचे प्रमाण टवनासार्ास वाढते व र्शस्वी प्रकल्पांची वाढती संख्र्ा संस्थेच्र्ा
प्रटतमा संवधय नास लाभदार्ी ठरून संस्थेस टनधी टमळणे सोपे होते व संस्थेची आटण पररणामी संस्थेच्र्ा कार्य कत्र्ाांची
स्पधेत टटकून रहाण्र्ाची िमता वाढीस लार्ते.
प्रकल्प धोरण व कार्य संस्कृतीचा परस्परसंबधं असा मळ
ु ापासून जाणून घेतल्र्ास संस्थेच्र्ा टवकासातील प्रकल्प
व्र्वस्थापनाची महती सहज लिात र्ावी.
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