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Program szkolenia

09.00-11.00 ZCP, diagnoza- identyfikacja 
problemu i grupy docelowej

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.30 Definiowanie celu projektu 

planowanie działań projektowych
13.30-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-16.00 Określanie rezultatów w projekcie 

Harmonogram.



PROJEKT

Zespół działań prowadzących do osiągnięcia celów 
rezultatów za pomocą metod i instrumentów, w tym 
zasobów:

finansowych, 
ludzkich i rzeczowych

określonych we wniosku złożonym do konkursu



PROJEKT a  WNIOSEK

Wniosek (aplikacja) jest formą przedstawienia 
projektu do realizacji. Jest to oferta instytucji/ 
organizacji do wybranego źródła finansowania

Pisanie wniosków wymaga znajomości:
struktury instytucjonalnej wdrażania danego funduszu;
odpowiednich procedur aplikacyjnych;
zasad wypełniania wniosku i przygotowania 
załączników;
technik przedstawienia projektu w formie aplikacji.



• Planowanie, planowanie i jeszcze raz 
planowanie……..

• Plan bez działania jest tylko snem na jawie, ale 
działanie bez planu jest koszmarem



Zasada 20/80

20% elementów niejednorodnej 
zbiorowości reprezentuje 80% cechy 
całej zbiorowości



20 – 80 w projektach

20% pracowników pisze 80% projektów

20% organizacji planuje projekty 80% wnioski

20% organizacji realizuje 80% projektów

20% projektów wygrywa 80% odpada

20% projektów spełnia wymogi sponsora



Dlaczego?

20% czasu poświęca się na planowanie

80% na leczenie skutków niewystarczającego planowania



Cykl życia projektów

Programowanie

Ewaluacja

Wdro żenie

Identyfikacja

Formułowanie

Finansowanie
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Dlaczego ZCP?



NAZWIJ PROBLEM:

Jakie są przyczyny problemu?
Jaki jest problem?

Jakie skutki wywołuje problem?



• istota problemu/nazwa

• rozmiar problemu,

• specyfika obszaru objętego problemem,

• ilu i jakich osób dotyczy problem,

• specyfika grup objętych problemem,

• bariery na jakie napotykają lub też mogą  napotkać   
potencjalni ostateczni beneficjenci, do których 
zamierzamy adresować projekt, (np.: geograficzne, 
organizacyjne, osobiste, dotyczące wykształcenia, płci),

• skąd wiemy, że jest to problem? (źródła informacji)

Dlaczego to my powinniśmy zająć się problemem?

Nazwij problem



"Człowiek, który nie ma celu, 
nie wie, co jest ważne"



Cel projektu

Specific numbers – określony liczbowo (ściśle określona 
ilość odbiorców),

Measurable – wymierny (określony słowami – kluczami: 
zmniejszenie, zwiększenie... ),

Area specific – określony teren,

Realistic – realność,

Time bound – określony w czasie.



Dobrze sformułowany cel odpowiada
na pytanie: 

co?
gdzie?
kiedy?

dla kogo? 
zostanie zmienione dzięki realizacji 

projektu



A w wersji polskiej

Dobrze określony cel powinien być jak 
rączy rumak:

R ealistyczny

U miejscowiony w czasie

M ierzalny

A kceptowalny

K onkretny



Który cel jest poprawny?

Rozbudzenie zainteresowań społecznych i 
wyobraźni młodzieży z gminy Miękinia.

Podniesienie umiejętności pracy z osobami 
wykluczonymi społecznie wśród 
pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 
w powiecie trzebnickim.



Planowane działań

Jakimi sposobami osiągniesz cel?, np.: 

• szkolenia, warsztaty, 

• doradztwo, 

• grupy wsparcia,

• informacja,

• telefon zaufania, grupa samopomocowa,

• konferencja

• …



Planowane działań

Jakich narzędzi użyjesz?, np.:

• komputer,

• Internet,

• telefon,

• metoda warsztatowa – klocki, nagłośnienie

• kamera,

• materiały szkoleniowe

• …



Planowane działań

• Kogo i co potrzebujesz?

• Jakie działania może zrobić ktoś inny? 
(podzlecanie)

• Jakie działania można sfinansować z 
określonego źródła?

• W jakiej kolejności trzeba przeprowadzić 
działania?



Planowanie działań

� Monitoring – zbieranie i analizowanie 
informacji, które obrazują aktualnie realizowane 
działania. Monitoring jest prowadzony w sposób 
ciągły -prezentuje kolejne wydarzenia.

� Ewaluacja czyli ocena skuteczności 
zrealizowanych wydarzeń prowadzona 
w zaplanowanych miejscach projektu, po 
wykonaniu zaplanowanych działań.



1. zaplecze techniczne – należy przewidzieć, jakie środki i
wyposażenie techniczne (jakość i ilość) pozwolą w sprawny
sposób przeprowadzić realizację projektowanego programu,

2. zasoby ludzkie – należy przewidzieć ilu i z jakich dziedzin 
fachowców 
i ekspertów będzie potrzeba do sprawnej realizacji 
projektowanego programu,

3. środki finansowe – należy oszacować jakie środki własne,
partnerów

i pozyskane z zewnątrz będą potrzebne do sprawnej realizacji
projektowanego programu,

Określanie zasobów



To efekty, które chcemy osiągnąć realizując 
cele projektu

Twarde/ 
policzalne

Miękkie/ 
niepoliczalne

Rezultaty



Produkty: to co „wyprodukujemy” w ramach projektu np.: 
liczba szkoleń zorganizowanych w projekcie,                
liczba godzin doradztwa, itp…

REZULTATY TWARDE



- zwiększenia koncentracji i zaangażowania

- umiejętność wypełniania formularzy, napisania życiorysu

- poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi

-

Umiejętności 
praktyczne

- podniesienie poziomu samooceny

- wyższe osobiste i zawodowe aspiracje

- poprawa wizerunku/prezentacji

-większa higiena osobista

- poprawa stanu zdrowia i samopoczucia

Osobiste 
predyspozycje

- zwiększenie motywacji

- zwiększenie zaufania we własne siły

- podniesienie poczucia odpowiedzialności

Zdolności 
motywacyjne

- osiągnięcie kluczowych umiejętności zawodowych

- nabycie umiejętności komunikacyjnych

Umiejętności
pracownicze

Przykłady wska źnikówRodzaje rezultatów

Rezultaty miękkie



Rezultaty- po co?

• Jakie pozytywne rezultaty przyniesie projekt 
osobom potrzebującym naszej pomocy?

• Czy warto finansować nasz projekt?

• Czy warto uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?



• tworzenie indywidualnych planów działań, które m.in. uwzględniają cele 
rozwoju osobowego, określają podstawowy poziom umiejętności i przedstawiają 
stopień realizacji celów i osiągniętego sukcesu,

• wywiady z beneficjentami ostatecznymi prowadzone przez trenerów w 
sposób formalny lub nieformalny,

• głęboki przegląd/analiza w czasie lub po zakończeniu kursu, dokonana 
przez beneficjentów ostatecznych,

• prezentacja w CV udokumentowanych zadań zrealizowanych przez uczestnika, 
wskazujących na osiągnięcie rezultatów, lub postęp w ich osiąganiu,

• testy psychologiczne, służące diagnozowaniu poziomu  początkowego, 
a następnie postępu beneficjenta w zwiększaniu  zdolności do bycia 
zatrudnionym.

Jak mierzyć rezultaty miękkie?



Harmonogram to orientacyjny plan działań

- nie powinien zawierać szczegółowych dat

- powinien odnosić się do poszczególnych etapów 
realizacji projektu

- powinien pozostawiać pewien margines czasowy

- powinien zawierać jedynie tytułu działań, a nie     
ich szczegółowy opis.

Harmonogram 



Harmonogram
(orientacyjny plan działania)

- zawiera fazę przygotowawczą i fazę wdrażania 
każdego działania

-uwzględnia miesiące, w których nie są 
podejmowane żadne działania

Każde źródło finansowania ma odpowiedni format 
harmonogramu.



Wykres Gantta 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 
* należy wskazać z dokładnością do kwartału rocznego okres realizacji projektu i jego poszczególnych etapów (zadań, podzadań) 
 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Etapy                         kwartał I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I I I III IV 
 
Czas trwania całego projektu  
 
Nazwa zadania                     
 Przygot. Mat.                     
 Org. techniczna                     
 Realizacja szkolenia                     
 Nazwa podzadania                     
 Nazwa podzadania                     
 
Personel                     
 Trener                     
 Personel techniczny                     
 Nazwa podzadania                     
 Nazwa podzadania                     
 Nazwa podzadania                     
 
Zasoby techniczne                     
 Sala                     
 Projektor                     
 Nazwa podzadania                     
 Nazwa podzadania                     
 Nazwa podzadania                     



Powodzenia!

Do zobaczenia!

anna.guzda@rcwip.pl

marta.borowiec@rcwip.pl

☺


