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ABC TWORZENIA PROJEKTU 

 

 
 



 

 

Codziennie realizujemy zaplanowane działania i 
wdrażamy w życie nasze pomysły – czyli realizujemy 

projekty. 
 



 

 

Program 

 

Projekt 

 

Wniosek  

 



Wniosek 1A Wniosek 2A Wniosek 3A 

 

 

Wniosek 4A 

Wniosek 1B Wniosek 2B 

 

Wniosek 1C 

Wniosek 1D 
Wkład własny 

Program 

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 



 

 

CO TO JEST PROJEKT? 
 
 



 
 

 Projekt: 
  
 Ma początek i koniec 
 
 Jest procesem zaplanowanym i kontrolowanym  
 
 Projekt zawsze wprowadza zmianę 
 
 Jest niepowtarzalny  

 
 

 
 



 

 
Projekt  

to plan działań, opisany, ujęty w ramy czasowe i finansowe.  



 

Dobry projekt określa: 

 

• co a nie coś 

• kto a nie ktoś 

• kiedy a nie kiedyś 

• gdzie a nie gdzieś 

• jak a nie jakoś 

• ile a nie ileś 



Projekt musi: 

  

1) być zgodny z celami działania organizacji/grupy aplikującej 

2) odpowiadać na opisane i udokumentowane potrzeby 

3) wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców (grupa 
docelowa) 

4) mieć jasno określone, realne cele, sposoby ich realizacji oraz 
efekty 

5) wykazywać powiązane kosztów z przedsięwzięciem i być 
oszacowane na podstawie cen rynkowych 



Charakterystyka projektu 



 

 

TWORZYMY PROJEKT 



 

Fundamentalne pytania: 

 
• Dlaczego należy zrealizować projekt? 

• Dla kogo projekt będzie ważny? 

• Po co realizować projekt? 

• Jak projekt będzie realizowany?  

• Jakie czynniki mogą mieć wpływ na rezultat projektu?  

• Kto powinien być zaangażowany w realizację projektu?  

• Kiedy projekt będzie realizowany?  

• Jakie rezultaty przyniesie realizacja projektu? 

• Ile projekt będzie kosztował? 

TWORZYMY PROJEKT 



1. Uzasadnienie potrzeby realizacji  

2. Cel ogólny i cele szczegółowe 

3. Odbiorcy  

4. Zadania + harmonogram (z uwzględnieniem ryzyka) 

5. Efekty realizacji  

6. Kadra  

7. Zarządzanie  

8. Budżet 

Elementy projektu 



 

 
 

Od pomysłu do działania ! 



 

 

PROJEKT – TAK 

ALE DLACZEGO? 

 

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 



Konstrukcja uzasadnienia: 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 

PROBLEM ANALIZA DIAGNOZA 



 

Nie ma problemu = nie ma projektu 

 

Problem powinien być: 

 Konkretny, 

 Wąski, 

 Znany projektodawcy. 

 

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 



Analiza problemu 

 
Drzewo problemu przedstawia ogólny obraz sytuacji i pozwala 
zidentyfikować główny problem, którego będzie dotyczył 
projekt: 

 

 - przyczyny umieszczamy poniżej 

 - skutki umieszczamy powyżej 



 

 

problem (negatywny obraz) 

skutki 

przyczyny 

 



 

 

 

Ćwiczenie – stworzenie drzewa problemu 



Pytania pomocne w opisie problemu: 

 

1) Czego dotyczy problem? 

2) Ilu osób dotyczy? (Jakich i ilu instytucji dotyczy?) 

3) Na jakim terenie występuje problem? 

4) Jakie są jego przyczyny? 

5) Co się stanie jeśli problem nie zostanie rozwiązany (skutki)? 

6) W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do 
ograniczenia/rozwiązania problemu? 

7) W jaki sposób projekt wpisuje się w lokalną politykę, jest 
zgodny z celami grantodawcy? 

 

 



 

Skąd brać dane statystyczne?: 

 

(przykłady) 

1) powiatowe urzędy pracy 

2) komendy policji 

3) urzędy miast i gmin 

4) urzędy statystyczne 

5) własne badania 

 

 



 

 

PROJEKT TAK  

ALE DLA KOGO? 

 

ODBIORCY PROJEKTU 



 

 

 

Nie można tworzyć projektu dla ludzi, ale bez ludzi. 

 



Pytania pomocne w opisie odbiorców projektu: 
 
 

1) Kim są  odbiorcy projektu (wiek, płeć)? 

2) Jaki mają status w danej społeczności? 

3) Jak liczna jest grupa odbiorców? 

4) Jakie trudności dotykają tej grupy? 

5) Jak będzie się odbywała rekrutacja uczestników? 



Rekrutacja: 

 

Przykładowe etapy: 

1) opracowanie zaproszenia do udziału w projekcie 

2) rozesłanie zaproszeń do przedstawicieli odbiorców 

3) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych do projektu 

4) stworzenie listy uczestników projektu 

 

Przykładowe kryteria wybory uczestników: 

1) motywacja do udziału w projekcie 

2) doświadczenie w tematyce związanej z projektem 

3) kolejność zgłoszeń 

 

 



 

 

 

Ćwiczenie – opis odbiorców 



 

 

PROJEKT - TAK 

 

ALE W JAKIM CELU? 

 



 

 

 

Cel projektu jest bezpośrednią odpowiedzią na problem. 



PROBLEM CEL 



Opis celu: 

 
• zasada SMART  
• dobrze sformułowany cel odpowiada na pytania: co, gdzie, 

kiedy, dla kogo zostanie zmienione w wyniku realizacji 
projektu 
 

• cel powinien być zgodny z celami działania 
organizacji/grupy 
 

• zaczyna się od słów pokazujących zmianę (np.. 
zwiększenie, zmniejszenie, stworzenie, wyeliminowanie, 
zbudowanie) 
 

 



Zasada SMART 

 

S  - Specific - konkretny 

M-  Measurable - mierzalny 

A - Actionable – przekładalny na działania 

R  - Realistic - realny / rzeczywisty 

T  - Timetabled - ujęty w ramy czasowe 

 



 
 
 
 

Ćwiczenie – opisanie celu projektu 



 

 

PROJEKT – TAK 

ALE  JAK? 

 

ZADANIA W PROJEKCIE 



 
 
 

Nasze zadania muszą być odpowiedzią na problem, 
dostosujmy je do potrzeb  odbiorców naszego projektu. 



Wybór metodologii realizacji zadania przez analizę: 
 

1) dostępnych środków  

2) doświadczenia  

3) kalendarza i dostępnego czasu 

4) odbiorców 



Opis zadań (1): 
 
Rodzaje podejmowanych zadań (co robimy) - przykłady 

INICJATYWY LOKALNE 

- szkolenia 

- doradztwo 

- zajęcia pozalekcyjne 

- spotkania tematyczne 

Działania realizowane przez 
wspólnotę mieszkańców np. 

- renowacja  parku 

- budowa skateparku 

- budowa ścieżki edukacyjnej 

 

 

ROZWÓJ ORGANIZACJI 

- planowanie strategiczne 

- doposażanie sprzętu 

- szkolenia pracowników 



Opis zadania (2): 
 
Sposób realizacji zadania: 

1. co?  
2. jaki jest cel? 
3. w jaki sposób (metoda)? 
4. kto będzie odbiorcą? 
5. kto będzie osobą odpowiedzialną? 

 



Opis zadania (3): 
 

 
(przykład) 
szkolenie z autoprezentacji nakierowane na zwiększenie um. 
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; prowadzone metodą 
warsztatową przez dwoje trenerów; łącznie 16 h (8 h dziennie); 2 
grupy 15 osobowe, 2 przerwy kawowe i obiadowa, os. 
odpowiedzialna: specjalistka ds. szkoleń 



 
 
 

Ćwiczenie – opis planowanych zadań w projekcie 



 

 

PROJEKT – TAK 

ALE KTO TO ZROBI? 

 

KADRA PROJEKTU 



 

 

 

Ludzie zaangażowani w realizację projektu są jego siłą. 



 

 

 
Kadra  
projektu  

Zespół  

zarządzający 



Opis kadry: 

 

1) stanowiska osób zaangażowanych w projekt  

 

2) zakres ich obowiązków w projekcie 

 

3) doświadczenie i kwalifikacje zespołu projektowego 

 

4) czas pracy (wielkość etatu/liczba godzin) 

 



• Koordynator/ka projektu – umowa zlecenie, 8 
godzin/tydzień, odpowiedzialny/a za realizacje działań zgodnie 
z harmonogramem, rozliczenie, sprawozdawczość, zarządzania 
kadrą; 2 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i i realizacji 
projektów, 

 

• Psycholog-doradca – umowa zlecenie/faktura, specjalizacja 
w tematyce motywacji, kreatywności i liderowania, 
prowadzenie doradztwa indywidualnie i grupowo, zgodnie z 
ustalonym programem, doświadczenie zawodowe min. 4 lata. 

 

Przykład. Opis kadry    



 
Zespół zarządzający projektem: 
 
1) Koordynator/ka projektu – odpowiada za całość 

przedsięwzięcia 
 

2) Członkowie i członkinie zespołu zarządzającego (asystent, 
księgowa, inne osoby)  
 

3) opis sposobu komunikacji i podejmowania decyzji oraz kto 
jest odpowiedzialny za monitoring i ewaluację projektu 

 



 

 

PROJEKT – TAK 

A JEŚLI NIEPOWODZENIE? 

 

RYZYKO 



 

 

 

Uświadomienie sobie jakie zagrożenia może napotkać 
nasz projekt pozwoli określić jak przeciwdziałać ryzyku.  

 

 



Charakterystyka ryzyka: 

 

1) opisanie ryzyka, które może zagrozić realizacji projektu  

 

2) podział ryzyka na zależne od projektodawcy i zewnętrzne 

 

3) zaplanowanie i ujęcie w projekcie działań mogących choć w 
pewnym stopniu wyeliminować ryzyko 

 



Zagroże-
nie 

Skutki Koszt 
ryzyka 
3 – duże 
2 – średnie 
1 - małe  

Prawdopodobi
eństwo 

wystąpienia 
3 – duże 
2 – średnie 
1 – małe 

Koszt x 
prawdopodob
ieństwo. 

9-6 ≥ duże 
ryzyko 

5-3 ≥ średnie 
ryzyko 

2< małe ryzko 

Działania 
profilaktyczno 
likwidacyjne 



 

 

PROJEKT  - TAK 

ALE KIEDY? 

 

HARMONOGRAM 



  

 

Jeżeli w harmonogramie dwa tygodnie przeznaczyłeś na 
nieoczekiwane opóźnienia, to dodaj jeszcze dwa na 

opóźnienia naprawdę nieoczekiwane 

 

Murphy’ego Prawo Wzrastających Kłopotów 



Opracowanie harmonogramu: 

1) wydzielenie zasadniczych działań 

2) ustalenie czasu trwania poszczególnych działań 

3) ustalenie kolejność działań 

 

 



 

Zadanie 

Czas realizacji 

Jednostka czasu: Tydzień/miesiąc 

I II III IV 

1. Rekrutacja : 

ustalenie zasad rekrutacji 

opracowanie zaproszenia do udziału w projekcie 

rozesłanie zaproszeń do przedstawicieli grupy 
docelowej 

przeprowadzenie rozmów kwalifikujących do 
projektu 

stworzenie  listy uczestników/czek  

2. Cykl szkoleniowy: 

opracowanie programów szkoleniowych 

przeprowadzenie szkoleń 



  

 

 

   

Ćwiczenie – sporządzanie harmonogramu 



 

 

PROJEKT - TAK 

ALE JAKIE EFEKTY? 

 



 

 Efekty wieńczą projekt, pokazują czy udało nam się 
zmienić sytuację problemową. 



 Efekty w podziale na: 

 

 Produkty - to co zostanie wyprodukowane ramach projektu  

  

 Rezultaty twarde - jakie konkretne zmiany zajdą w wyniku 
realizacji projektu w odniesieniu do sytuacji wyjściowej, 
zgodnie z działaniami 

 

 Rezultaty miękkie: jakie zmiany związane z rozwojem cech 
osobistych zajdą w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do 
sytuacji wyjściowej, zgodnie z działaniami 



Charakterystyka efektów (1): 
  
 twarde – czyli dotyczące konkretnych umiejętności jakie nabyli 

przedstawiciele odbiorców, np: 
 
PRODUKT: 

• liczba osób uczestniczących w zajęciach z … 

 

REZULTAT TWARDY: 

• podniesienie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego 

• przyswojenie wiedzy nt. tworzenia stron www 

• zwiększenie wiedzy na temat opracowywania artykułów do prasy 

• nabycie umiejętności tanecznych 
 

 



Charakterystyka efektów (2): 

 

 miękkie – czyli dotyczące niewymiernych, subiektywnych 
korzyści związanych odczuwaniem, np: 

 

• zwiększenie poczucia własnej wartości 

  

• zyskanie nowych znajomości 

 

• Integracja mieszkańców gminy 

 

• zwiększenie otwartości uczestników 

 



Wskaźniki - każdy rezultat musi zostać ściśle określony liczbowo w 

odniesieniu do zmiany, która jest wynikiem realizacji planowanego 

projektu 

 

Przykłady: 

-zwiększenie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej 28 osób, 

-Uzyskanie certyfikatu językowego na poziomie zaawansowanym 10 
osób, 

-Zwiększenie motywacji do dalszej nauki min. 7 osób z grupy 
docelowej. 

Efekty 



Źródła weryfikacji 

 

• rezultat = udowodniona zmiana, 

 

• dokumenty potwierdzające zmianę, 

– wewnętrzne (regulaminy, plany, sprawozdanie, 
wyniki egzaminów, certyfikaty, itd.), 

– zewnętrzne (badania, opinie, artykuły, itd.). 

 

 

Efekty 



1. indywidualne plany działań, 

2. kwestionariusze wywiadu z osobami uczestniczącymi w 
projekcie, 

3. dzienniki uczestnika/czki projektu, 

4. kwestionariusze psychologiczne, 

5. prezentacja w CV osiągnięć przez uczestnika/czkę, 

Przykładowe metody pomiaru rezultatów miękkich 

Efekty   



 

 

 

Ćwiczenie - sformułowanie listy produktów  

i rezultatów (wraz ze wskaźnikami) 



 

 

PROJEKT – TAK 

ALE ZA ILE? 

 

BUDŻET 



 

 

 

Budżet jest najprostszym elementem projektu pod 
warunkiem rzetelnego przygotowania działań i 

harmonogramu. 



Cechy budżetu: 

 

1)  musi być opracowany rzetelnie i realnie 

 

2)  jest finansowym odzwierciedleniem działań 

 

3)  musi być spójny z harmonogramem 



Przygotowanie budżetu projektu: 

 

1) należy spisać wszystkie planowane wydatki 

2) należy określić koszt każdego z wydatków możliwie 
najdokładniej 

3) należy określić koszty własne 

4) należy podsumować koszty 

5) należy skontrolować podsumowanie i wnieść  ewentualne 
poprawki w projekcie budżetu  

  



Budżet powinien być: 

 

1) dobrze przemyślany, spójny 

2) ukazujący pełny koszt przedsięwzięcia  

3) szczegółowy, oparty o realne koszty 

4) proporcjonalny odnośnie kosztów administracyjnych i 
związanych z działaniami projektowymi  

5) uzasadniony 

 
  



Budżet musi obejmować pełen koszt przedsięwzięcia, 

 

koszty finansowane z dotacji i planowany wkład własny. 

 

Wkład własny może być: 

• Finansowy 

• Osobowy  

 

Kosztem osobowym może być wyłącznie praca wolontariuszy! 



RODZAJ WYDATKU JEDNOSTKA ILOŚĆ 
JEDNOSTEK 

KOSZT 
JEDNOSTK. 

KOSZT 
CAŁKOW. 

Zadanie I – cykl szkoleniowy 

Trener/ka (uz/faktura) godz. 120 

Materiały dla uczestniczek/ków (skrypt, długopis, notes, teczka itp.)  zestaw 30 

Materiały na grupę szkoleniową tj. blok flipchart, mazaki, taśma itp.. szkolenie 6 

Wynajem sali szkoleniowej  godz. 50 

Nocleg uczestniczek/ków  osobodzień 200 

Wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, kolacja, 4 przerwy kawowe) osoboszkolenie 280 

Koszty administracyjne 

Koordynator/ka (2/3 e) mies. 12 

Telefon/internet mies. 12 

Przejazdy mies. 12 

Komputer z oprogramowaniem zestaw 1 

Budżet 



Przykłady opisu planowanych wydatków:  

1. Koordynator/ka projektu (umowa wolontaracka; 8 godzin/tydzień, 3 miesiące; 700 

zł/miesiąc) 3 m-ce x 700 zł  

2. Trener/ka - szkolenie z przedsiębiorczości  (umowa zlecenie; 20 godzin; 120 zł brutto 

z pochodnymi/godzina) 5 godz/grupę x 1 grupa x 120 zł/godzinę  

3. Kurs językowy dla 15 osób (umowa zlecenie) 10 spotkań x 6 godzin x 100 zł/godz. 

4. Dojazdy uczestników/czek na zajęcia 15 osób x 50 zł/osobę  

5. Koszty ubezpieczenia NNW grupy docelowej (15 osób x 20 zł = 300 zł), 

6. Inne wydatki (przesyłki poczt. i kurierskie) 10 zł/mies. x 2 mies.  

Budżet 



 

Podsumowanie 



Wywołuje zmianę 

Podejmuje  
rzeczywiste 
problemy  

grupy docelowej 

Efektywne  
zarządzanie 

Dobre/staranne 
planowanie  

Kompetentny  
i zmotywowany 

zespół 

Działania 
dopasowane do 

możliwości 
projektodawcy i 
grupy docelowej 

Realnie założony 
cel gł. i cele 
szczegółowe 

SUKCES 
PROJEKTU 

Podsumowanie 



• Zgodny z celami projektodawcy, 

• Tworzy go zespół, 

• Może mieć szeroki zakres, 

• Jest tworzony w dowolnym                  
czasie, 

• Swobodny opis elementów. 

Projekt 

• Zgodny z celami grantodawcy, 

• Wypełnia jedna osoba, 

• Jest ograniczony, 

• Jest wypełniany w określonym czasie, 

• Ma ściśle określone elementy. 

Wniosek 

Projekt a wniosek 



Opisanie naszego pomysłu to dopiero początek pracy.  

 

Teraz musimy go zrealizować. 

 

 

Powodzenie w realizacji projektu w znacznym 
stopniu zależy od jego zaplanowania.  

Podsumowanie 



 
 

Dziękuję za uwagę! 
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