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Drogi Czytelniku! 

 

Koordynacja projektu jest wymagającym, ale niesamowicie satysfakcjonującym zadaniem. 

Będąc członkiem studenckiej organizacji pozarządowej miałem przyjemność pracować przy 

wielu projektach i obserwować wielu koordynatorów. Z tych obserwacji i osobistych 

doświadczeń powstał krótki poradnik. Znajdziesz w nim podstawowe zagadnienia dotyczące 

zarządzania projektami. 

Koordynacja wydarzenia jest o wiele bardziej skomplikowaną kwestią, której nie jestem 

w stanie wyczerpać na tych kilkudziesięciu stronach. Ale dla osób, które zaczynają 

koordynować projekty będzie ona drogowskazem i – mam nadzieję – inspiracją do dalszego 

zagłębiania projektowej wiedzy. 

 

Andrzej Kozdęba 

www.jamowie.to 
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Rozdział 1: Czym jest zarządzanie projektem? 

 

Zapewne masz swoją własną wizję tego, czym jest projekt. Dla niektórych projektem będą 

wielkie przedsięwzięcia, typu budowa stadionu narodowego czy organizacja Mistrzostw 

Europy, dla innej osoby znamiona projektu nosi już przygotowanie wieczoru kultury danego 

kraju lub wystąpienia przed grupą odbiorców. Każde z tych podejść jest prawidłowe, gdyż – 

jak zaraz postaram się udowodnić – nawet zwykłe smażenie jajecznicy może być projektem, 

jeśli spełni określone warunki. 

Po pierwsze, projekt musi mieć wyznaczony CEL . O metodach wyznaczania celów 

porozmawiamy później, na razie ważna jest sama ta informacja.  

Nie musi być to jeden cel, może być ich więcej. Ważne jest natomiast istnienie celu 

nadrzędnego, któremu przyporządkowane są pozostałe cele mające służyć jego realizacji 

Po drugie, w projekt muszą być zaangażowani LUDZIE . Ważna jest ich liczba (większe 

projekty wymagają zaangażowania większej liczby osób), ale ważniejsze, aby poszczególne 

działania miały swoich wykonawców. 

Po trzecie projekt musi mieć PLAN : poszczególne działania powinny następować kolejno po 

sobie, w określonej sekwencji. Na pewno nie przypadkowo. Osoba nadzorująca projekt musi 

wiedzieć, co stanie się w danym momencie: co spowoduje naciśnięcie czerwonego, a co 

zielonego guzika.  

Jeżeli więc określimy projekt jako zaplanowaną sekwencję działań podjętych przez ludzi 

chcących osiągnąć określony(e) cel(e), to ZARZĄDZANIE PROJEKTEM można 

potraktować jako PROCES realizacji tych celów. 

 

Wracając do przykładu jajecznicy: jeżeli jej przygotowaniu przyświeca określony cel (np. 

zaspokojenie głodu u określonej liczby osób w określonym czasie), jego wykonawcami będą 

ludzie (np. kucharze), a proces jej przygotowania będzie zaplanowany (kucharz 1 rozbija 

jajka, kucharz 2 kroi cebulę, kucharz 3 smaży, itp.) to robienie jajecznicy można uznać za 

projekt. 

 

Ćwiczenie: 

Zastanów się nad kilkoma przykładami mniejszych lub większych projektów. Pomyśl, jakie 

mogą być cele ich realizacji, kto jest ich wykonawcą, jak wygląda plan takiego projektu? 
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Zarządzanie projektem w organizacji studenckiej jest o tyle trudne, że koordynator 

i członkowie zespołu projektowego nie otrzymują pieniędzy za swoją pracę. Dlatego 

odpowiednia motywacja, delegowanie zadań i uprawnień na członków zespołu może być 

trudna u mniej doświadczonych koordynatorów. 

 

Rozdział 2: Ja, jako koordynator. 

 

Koordynator jest najważniejszą osobą podczas realizacji projektu. To on podejmuje 

ostateczne decyzje, ale też jest odpowiedzialny za projekt w razie jego niepowodzenia. 

Zarządzając grupą ludzi koordynator musi zdawać sobie sprawę z istnienia dziewięciu 

obszarów, na temat których powinien posiadać wiedzę.  

 

1. Integracja zadań 

 Koordynator jest odpowiedzialny za to, czy zostały wzięte pod uwagę wszystkie zadania, 

które należy wykonać, aby cel został osiągnięty, a projekt zakończył się sukcesem. Wiedza na 

ten temat rzutuje na każdy kolejny punkt, dlatego tak ważne jest, by koordynator był 

integratorem zadań, znał je wszystkie (posiadał informację na ich temat). 

 

2. Delegowanie zadań 

Tylko od koordynatora zależy, czy nad 

projektem będzie pracował on sam, czy 

grupa ludzi. Aby nie zostać samemu z górą 

obowiązków istotne jest odpowiednie 

delegowanie zadań, które początek swój 

bierze w momencie podziału ról 

w zespole.  

Mądre delegowanie zadań opiera się na 

równym rozdziale obowiązków 

i przywilejów pomiędzy członków grupy 

projektowej tak, aby każdy z nich miał coś 

do zrobienia, ale nie był też obowiązkami przeciążony. 
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3. Zarządzanie czasem 

Mądrze zarządzający czasem koordynator ustala spotkania grupy projektowej w terminie 

dogodnym dla większości osób, a nie dla siebie. Zespół ma przez to pewność, że jest 

szanowany, a ich zdanie również jest brane pod uwagę i ma znaczenie. Nazwijmy 

to aspektem ludzkim zarządzania czasem. Natomiast aspekt rzeczowy będzie odnosił się do 

planowania wszelkich działań w czasie przygotowania i realizacji projektu. Tutaj istotną rolę 

pełnią wszelkiego rodzaju macierze, osie i tabele, dzięki którym możesz graficznie 

rozplanować projekt (więcej w rozdziale 5). 

 

4. Zarządzanie zaopatrzeniem, logistyką 

Dotyczy wiedzy na temat miejsc 

i sposobów dotarcia. Uwzględnia zakupy 

niezbędnych środków. Dzięki dobremu 

zarządzaniu zaopatrzeniem koordynator 

może być pewien, że wszystko będzie 

zrobione na czas, a podczas projektu nie 

wydarzy się sytuacja w stylu: „nie mamy 

kluczy od drzwi X, chociaż powinniśmy 

je mieć”. 

 

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

To wszelkie czynności, które mają za zadanie sprawić, że ludzie w zespole projektowym są 

zadowoleni, chętnie przychodzą na spotkania i są ze sobą zżyci. Dlatego tak istotną funkcję 

pełni teambuilding – szczególnie przy długich projektach, gdzie cel ostateczny jest rozmyty, 

a przygotowania trwają kilka miesięcy.  

ZZL to także wprowadzanie do grupy nowej osoby, czy też grupy osób, ich skuteczna 

aklimatyzacja, aby nie czuły się odtrącone czy odosobnione. Z drugiej strony to też wszelkie 

techniki bezbolesnego wycięcia z grupy osoby, która swoim zachowaniem źle wpływa na 

resztę zespołu (więcej w rozdziale 7). 

 
 

Teambuilding – działania, które mają za zadanie uświadomić członkom zespołu 

projektowego ich silne i słabe strony oraz zintegrować ich wokół projektu. 
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6. Komunikacja 

To nie tylko ta, która ma miejsce w zespole, gdyż o niej więcej mówi nam wcześniejszy 

punkt. To przede wszystkim komunikacja: wewnątrz organizacji  (np. na linii grupa 

projektowa-zarząd organizacji) oraz komunikacja zewnętrzna, czyli wszelkiego rodzaju 

działania zewnętrzne mające na celu pozyskanie sponsora czy partnera projektu. Dobrze 

prowadzona komunikacja daje możliwość znacznej poprawy jakości projektu. 

 

7. Dbanie o jakość wykonania zadań projektowych 

Koordynator powinien dbać o to, żeby każdy element przygotowań projektu był należycie 

wykonany. Oczywiście, nie każda sprawa jest tak samo istotna dla adresatów Twojego 

projektu, jednak im więcej rzeczy będzie przygotowanych na 100 procent, tym większe 

zadowolenie – zarówno organizatorów, jak i odbiorców. Dlatego warto poświęcić więcej 

czasu i zadbać o jak najwyższą jakość działań. 

 

8. Zarządzanie kosztami projektu 

Za finansowanie projektu odpowiadają dwie osoby: koordynator oraz skarbnik. Ważne jest 

posiadanie skarbnika, któremu ufasz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by koordynator był 

również skarbnikiem projektu, ale przy większych przedsięwzięciach może to grozić 

spiętrzeniem obowiązków (szczególnie, gdy posiadasz jedynie bardzo podstawową wiedzę na 

temat finansów). Zawsze musisz znać wszystkie koszty i wydatki, jakie niesie ze sobą projekt. 

Musimy pamiętać również o odpowiednim ich fakturowaniu (nie może zaistnieć sytuacja, że 

ktoś wydał pieniądze i nikt nie wie: na co, kiedy i gdzie został zrobiony zakup). 

 

9. Ocena ryzyka towarzyszącego realizacji projektu 

Koordynator jest osobą odpowiedzialną zarówno za cały projekt, jak i jego poszczególne 

części. Oceniając ryzyko koordynator musi odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy jestem 

w stanie zrealizować takie zadanie mając przed sobą X czasu i Y sumę pieniędzy? Odpowiedź 

twierdząca zachęca nas do działania. Jednak, jeśli odpowiedź brzmi „nie”, nie znaczy to, że 

trzeba zrezygnować ze swoich planów! Należy wtedy przemyśleć projekt jeszcze raz, 

„odchudzić” go rezygnując z niektórych zaplanowanych działań, aby koszty jego realizacji 

były mniejsze. 
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Ćwiczenie: 

Pomyśl o projekcie, który koordynujesz lub w którym uczestniczysz. Zerknij raz jeszcze na 

dziewięć obszarów wiedzy i wynotuj działania, które stosujesz lub są stosowane 

w wydarzeniu, które przygotowujesz. Co robisz prawidłowo? Na które zagadnienia 

powinieneś zwrócić większą uwagę? 

 

Rozdział 3: Jak zacząć 

 

Na początku jest pomysł. Pomysł Twój albo pomysł zarządu, który wrzuca informację 

o planowanym projekcie i poszukiwaniach koordynatora. Jeśli takowy się znajdzie, zaczyna 

on realizować projekt. 

Jeżeli natomiast projekt jest Twoim autorskim pomysłem to informujesz o nim zarząd, który 

pomaga Ci określić jego ramy i wyraża zgodę na jego realizację. Dalej proces wygląda tak 

samo. Świeży koordynator zwołuje swoją grupę roboczą, wspólnie ustalają terminy i miejsce 

spotkań. 

Projekt musi mieć swoją nazwę, logo, musi mieć wyznaczone cele (o czym jeszcze później). 

Najlepszym narzędziem, które może okazać się pomocne w tej części przygotowań są 

wszelkiego rodzaju mapy myśli, burze mózgów, czy praca z post-itsami. Każda z tych 

metod wyzwoli kreatywność grupy, a pomysłów będzie znacznie więcej niż podczas 

standardowej pracy w grupie. 

 

Burza mózgów pozwala wszystkim członkom grupy wrzucać dodatkowe pomysły do ogólnej 

idei, ale ma jedną wadę: w przypadku braku doświadczenia moderatora nie każda osoba 

w grupie będzie aktywnie dzieliła się pomysłami. Może stanowić to problem, szczególnie 

jeśli w grupie są nowi ludzie, którzy nie znają reszty zespołu. Pomocne w tym wypadku mogą 

okazać się żółte post-ity, na których każda osoba ma napisać kilka swoich pomysłów, 

a wszystkie post-itsy lądują na jednym flipcharcie. 

 

Początek realizacji projektu to także analiza SWOT, 5 W + H, stworzenie macierzy Gantta 

i budżetu projektu. O wszystkich tych czynnościach powiemy wkrótce. 
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Rozdział 4: Cykl życia projektu 

 

Jest kilka klasyfikacji dotyczących faz przygotowania i realizacji projektu. Różnią się one 

liczbą i nazewnictwem poszczególnych faz, aczkolwiek nie są to istotne różnice. Na potrzeby 

tego opracowania wybrałem model złożony z pięciu faz realizacji projektu, na którym 

będziemy się opierać. 

 

Inicjacja 

Czyli rozpoczęcie procesu przygotowań do projektu: wszelkie 

działania, które muszą zostać podjęte, aby jakakolwiek 

realizacja mogła mieć miejsce.  

W skład inicjacji projektu zaliczamy: 

- wyznaczenie celu i zakresu projektu oraz grupy docelowej, 

- ustalenie wykonalności projektu, 

- wstępne oszacowanie kosztów projektu (co wiąże się z jego 

wykonalnością). 

 

Planowanie 

To tak naprawdę pierwszy właściwy etap, dzięki któremu możesz wyznaczyć terminy, 

działania, koszty i posiadane zasoby. Do tego punktu możemy zaliczyć: 

- zaplanowanie czynności związanych z realizacją projektu (logistyka, PR, HR, FR, itp.), 

- ustalenie horyzontu czasowego dla poszczególnych działań, stworzenie macierzy Gantta, 

- zarządzanie kosztami projektu, czyli wyznaczenie budżetu i zarządzanie nim. 

 

Wykonanie 

To po prostu realizacja zadań, które wcześniej zaplanowałeś. Do realizacji zadań możemy 

zaliczyć, w zależności od tego, jak traktujemy projekt: 

- realizację przygotowań do projektu (czyli wszystkich czynności poprzedzających właściwą 

datę projektu); 

- realizację właściwego projektu; 

- follow-up. 
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Monitorowanie 

Monitorowanie powinno odbywać się zarówno w trakcie realizacji projektu (monitoring), jak 

i po jego zakończeniu (ewaluacja). Polega ono na analizowaniu wykonalności 

poszczególnych działań projektu, poprawie ich jakości i wdrażaniu wyników kontroli. 

 

Ukończenie 

Ukończenie, to wszelkie działania zmierzające do podsumowania projektu: przeprowadzenie 

ewaluacji, przygotowania sprawozdania dla zarządu, uzupełnienie baz danych i… 

świętowanie sukcesu ☺. 

 

Czarna noc projektu 

 

Powyższy obrazek pokazuje cykl życia projektu. Jak łatwo można zauważyć, po początkowej 

euforii, w miarę upływu czasu koordynatora i zespół projektowy może dopadać coraz większe 

znużenie. Im dłużej trwa realizacja projektu, tym większe prawdopodobieństwo kryzysu, 

które nazywamy umownie czarną nocą projektu . 

 

Czarna noc projektu to najprościej mówiąc kryzys spowodowany brakiem rezultatów lub 

konfliktami interpersonalnymi w zespole. Jak taki kryzys wygląda? To zależy od samej osoby 
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koordynatora i od zespołu projektowego. Czasami czarna noc jest głębsza i potrzebna jest 

wtedy interwencja z zewnątrz, czasami czarną noc zespół jest w stanie sam rozwiązać, gdyż 

występuje ona tylko w niewielkim stopniu. 

Jednak czarnej nocy można uniknąć lub zniwelować jej działanie. Pomocne w tym są 

następujące działania: 

- przeprowadzenie teambuildingu, 

- sprawna komunikacja w przyjaznej atmosferze, 

- sprawne rozwiązywanie konfliktów (efekt dobrego teambuildingu), 

- wyznaczenie celów projektu przez cały zespół, dzięki czemu każdy czuje się zaangażowany 

w projekt, 

- odpowiednie określenie kamieni milowych i rozłożenie ich na osi czasu (cele 

krótkoterminowe, których realizacja daje motywację do dalszej pracy). 

 

Rozdział 5: Planowanie projektu 

 

W niniejszym rozdziale prześledzimy poszczególne etapy planowania projektu. Planowanie 

projektu to nic innego jak ujęcie i zapisanie wszystkich działań, które należy podjąć, aby 

zrealizować projekt. Należy pamiętać, że w planie uwzględniamy wszystkie etapy projektu: 

jego przygotowanie, realizację oraz follow-up. 

 

Wyznaczanie celów SMART 

 

Każdy projekt musi mieć określony cel (lub cele). Jak już dowiedziałeś się wcześniej, nie ma 

projektu bez celu. Dlatego tak ważne jest, aby wyznaczyć cele prawidłowo. W tym celu może 

nam pomóc zasada SMART , która określa, jakie cechy powinien mieć każdy cel. 

 

Cele SMART omówimy na przykładzie celu wyznaczonego przez Rząd Państwa X. 

 
 

Cel: Wybudujemy 2000 kilometrów autostrad do końca 2015 roku, poczynając od 

początku 2012 roku. 
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Każdy cel powinien być: 

 

S – konkretny 

Im bardziej konkretne mamy cele, tym łatwiej się do nich 

później odnieść, a ich realizacja nastręcza nam mniej 

problemów. 

 

Odwołując się do naszego przykładu: celem jest budowa autostrad. Celowo nie użyłem 

określenia „droga”, które mogłoby wywołać pytania dotyczące konkretnego typu drogi 

(krajowa, powiatowa, gminna, autostrada?) 

 

Należy jednak pamiętać, że nie ma też sensu zbytnio konkretyzować celu, jeżeli nie jest to 

potrzebne. Jeżeli zakładasz za cel, że w projekcie weźmie udział dana liczba osób i nie jest 

ważne, czy są to osoby uczące się, czy pracujące, to sformułowanie „osoby” jest 

wystarczające. Natomiast, gdy kierujemy projekt do studentów, to warto użyć celu: 

„w projekcie weźmie udział X studentów”, a nie „X osób”). 

 

M – mierzalny  

Aby cel był dobrze wyznaczony musimy mieć możliwość sprawdzenia tego, czy został on 

zrealizowany. Jest to dość łatwe, gdy mówimy o celach ilościowych (np. chcemy zgromadzić 

50 widzów na wieczorze literackim). W przypadku celów jakościowych trzeba dobrać 

odpowiednie mierniki (np. podniesienie wiedzy z zakresu ekologii – cel może być zmierzony 

ankietami przeprowadzonymi przed i po projekcie na grupie uczestników). 

 

W przypadku naszego celu – budowy autostrad – bardzo łatwo zmierzyć, czy został on 

wykonany, czy nie. 

 

A - ambitny 

Cel, który sobie założyliśmy nie powinien być łatwy do osiągnięcia, gdyż realizacja takiego 

celu daje nam niewielką motywację i nie powoduje rozwoju.  

 

Ciężko mówić o ambicjach w stosunku do naszego celu, gdy nie mamy określonej wiedzy na 

temat podmiotu (rządu X). Załóżmy jednak, że dla tego rządu cel ten jest ambitny ☺. 
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R – realny 

Czyli inaczej osiągalny. Z poprzedniego punktu wiesz, że cel 

powinien być ambitny, jednak musimy pamiętać o umiarze 

i zamknięciu się w ramach osiągalności. Jeżeli wyznaczony 

cel będzie nierealny spowoduje on tylko frustrację, gdyż nie 

będziesz w stanie go osiągnąć. Organizując np. konferencję 

powinieneś zadać sobie pytanie, czy obecność 

dziesięciotysięcznej widowni jest na pewno możliwe do 

osiągnięcia przez organizację studencką? 

 

Wracając do naszego przykładu – tutaj również – podobnie, jak przy ambicji – nie mając 

danych, nie możemy określić, czy cel jest osiągalny, jednak zakładamy, że jest taki. 

 

T – określony w czasie 

Każdy cel, który sobie wyznaczamy powinien istnieć w określonych ramach czasowych. 

Inaczej mówiąc: powinien mieć jasno określony termin rozpoczęcia i zakończenia, lecz nie 

tylko całego projektu, ale także poszczególnych jego etapów. 

 

Nasz cel, dotyczący autostrad ma horyzont czasowy: koniec roku 2015, początek zaś bierze 

w 2012 roku. 

Aby jeszcze lepiej spełniał wymagania literki „T” należy określić koniec poszczególnych 

etapów, np.: 

Do końca 2012 roku wybudujemy 500 km autostrad. Do końca 2013 kolejne 500 km 

autostrad. Do końca 2014 roku kolejne 500 km i do końca 2015 roku ostatnie 500 km 

autostrad. 

 

Ćwiczenie: 

Wyznacz trzy cele skonstruowane według zasady SMART. 
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5W + H czyli kto, co, gdzie, jak, kiedy i dlaczego? 

 

Analiza 5W + H daje Ci „pełny obraz historii”, czyli w tym przypadku – projektu. Dzięki jej 

przeprowadzeniu i udzieleniu odpowiedzi na kilka (z pozoru) łatwych pytań, będziesz 

w stanie w sposób kompleksowy przygotować się do realizacji. 

Pytania prezentują się następująco: 

 

WHO – KTO? 

Kto jest naszą grupą docelową? Kto odniesie korzyści z projektu? Kto jaką rolę będzie pełnił 

w zespole? 

 

Pytanie pomaga ustalić grupę docelową projektu, pokazuje, kto jest beneficjentem projektu. 

Pamiętaj, że zawsze jedną z grup, która odnosi korzyści z realizacji projektu powinna być 

grupa projektowa. 

Pytanie „Who?” odpowiada również za podział ról w zespole projektowym. 

 

WHAT – CO? 

Co jest naszym celem? Co jest podłożem finansowym projektu? Co jest mocną, a co słabą 

stroną projektu? 

 

Pytanie odnosi się zarówno do zasady SMART, jak i Analizy SWOT, jednak pomocne jest 

również przy wyznaczaniu podłoża finansowego projektu. 

 

WHERE – GDZIE? 

Gdzie przeprowadzimy projekt? Gdzie jeszcze (jakie inne miejsca należy wziąć pod uwagę?)? 

Gdzie będziemy promować projekt? 

 

Pytanie pozwala znaleźć odpowiedź na miejsce realizacji projektu oraz wszelkie pozostałe 

miejsca, które będą wspierać realizację projektu (np. podczas organizacji wymiany szuka się 

miejsca głównego, gdzie będą odbywały się warsztaty, ale i miejsc pośrednio z wymianą 

związanych: noclegowych, zaplecza socjalnego, itp.) 

Pytanie pozwala także na wstępne ustalenie kanałów promocji projektu. 
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WHEN – KIEDY? 

Kiedy zrealizować projekt? Kiedy rozpocząć poszczególne etapy? 

 

Pytanie to pomoże Ci ustalić horyzont czasowy nie tylko samego projektu, ale 

i poszczególnych jego etapów. Narzędziami, które pomagają w odpowiedzi na to pytanie są 

wszelkiego rodzaju osie czasu i macierze (zarówno Gantta, jak i opisowe). 

 

WHY – DLACZEGO? 

Dlaczego chcemy zorganizować projekt? Dlaczego projekt jest ważny? 

 

Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci określić własną motywację i zrozumieć, dlaczego 

podjąłeś się realizacji projektu. 

 

HOW – JAK? 

Jak realizacja będzie wyglądała w praktyce? Jakich użyjemy narzędzi? 

 

To pytanie odnosi się już do narzędzi, których użyjesz podczas realizacji projektu i wstępnego 

planu działania w trakcie jego trwania. 

 

Ćwiczenie: 

Odpowiedz na pytania 5W + H opisując projekt, w którym uczestniczysz. 

 

SWOT 

 

Dzięki analizie SWOT będziesz w stanie przewidzieć zagrożenia i szanse organizacji oraz jej 

słabe i mocne strony. Dzięki tej wstępnej analizie możesz udać się krok dalej: wypracować 

odpowiednią strategię rozwoju organizacji lub rozwoju projektu. 

 

Silne Strony (S) i Słabe Strony (W) odnoszą się do czynników wewnętrznych organizacji 

i jesteś w stanie na nie wpływać. Możesz zaliczyć do nich np.: liczbę członków, finanse, 

doświadczenie, itp.  
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Szanse (O) oraz Zagrożenia (T) są niezależne od organizacji i tylko w niewielkim stopniu 

(a czasami wcale) można na nie wpływać. Do tej grupy zaliczysz m.in.: działalność innych 

organizacji, działalność uniwersytetów, itp. 

 

Dzięki dalszej analizie, niejako sumując ze sobą cechy z poszczególnych komórek tabeli 

jesteś w stanie określić, jak powinieneś postępować w trakcie realizacji projektu. Zobrazuje to 

poniższa tabela: 

 

 (S) Silne Strony (W) Słabe Strony 

(O) Szanse 

Jak użyję silnych stron 

organizacji żeby wykorzystać 

szanse, które daje projekt? 

Jak przezwyciężyć słabe 

strony dzięki posiadanym 

szansom? 

(T) Zagrożenia 

Jak użyję silnych stron 

organizacji żeby 

wyeliminować zagrożenia? 

Czy dane zagrożenie 

uwypukla słabe strony 

projektu? 

 

Tak przeprowadzona analiza SWOT daje dobry ogląd tego, jakie działania powinieneś podjąć, 

żeby zminimalizować ryzyko niepowiedzenia przy projekcie. 

 

Harmonogram: Wykres Gantta 

 

Gdy zostały już określony cele, wiesz, kto jest odbiorcą i czego potrzebujesz oraz wiesz, jak 

wykorzystać mocne strony i zapobiec ujawnieniu się słabych, musisz zająć się szczegółowym 

planowaniem działań. 

Dokładniej mówiąc: Twoim zadaniem jest stworzenie harmonogramu działań, które będą się 

odbywały w ramach przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu oraz określić dla nich 

przybliżony horyzont czasowy. Pomocne w tym zadaniu jest narzędzie zwane Macierzą 

Gantta. 

Pierwszym krokiem do stworzenia dobrego harmonogramu jest dekompozycja projektu.  

Dekompozycja to podział projektu na mniejsze - pod pewnymi względami jednorodne - 

części, które z kolei można podzielić już na konkretne działania. W organizacjach 

studenckich często dekomponuje się projekt na następujące części: merytoryka, logistyka, PR 
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(promocja, kontakt z mediami), FR (pozyskiwanie funduszy), HR (zarządzanie zasobami 

ludzkimi). Dekompozycja projektu nie jest równoznaczna z przydzieleniem zadań 

poszczególnym osobom. Ma ona za zadanie wyodrębnić grupy działań, dzięki czemu akcje 

w każdej z nich będzie można dokładniej zaplanować. Dzięki temu podziałowi można po 

kolei „wziąć pod lupę” każdą z grup, a nie zajmować się całym projektem na raz, 

co skutkowałoby mniejszą dokładnością. 

Powyższą część działań nazwać można tworzeniem harmonogramu opisowego, gdyż każda 

z czynności zostaje tutaj opisana w mniej lub bardziej dokładny sposób. Już na tym etapie 

wyznaczasz  również horyzonty czasowe – daty, które są ostatecznym momentem, w którym 

zadanie ma być wykonane. 

 

Posiadając już zbiór odpowiednio opisanych działań możesz przenieść je na macierz Gantta. 

Do czego służy owa macierz? Dzięki niej w sposób graficzny możesz przedstawić działania 

oraz ich horyzont czasowy (początek, czas trwania i deadline) i szybko zorientujesz się, czy 

wykonałeś daną akcję w terminie.  

 

Przykładowa macierz znajduje się na obrazku poniżej: 
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Jak łatwo zauważyć w wierszach znajdują się wypisane konkretne zadania (hasłowo – ich 

dokładniejszy opis powinien być zawarty w harmonogramie opisowym), natomiast kolumny 

to konkretne terminy. W tym wypadku mamy POŁOWĘ MIESIĄCA (każda „kratka” 

odpowiada połowie miesiąca), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć innej jednostki 

czasu: dni, tygodni, całych miesięcy, czy też godzin – wszystko zależy od tego, jak długi jest 

projekt, który przygotowujesz.  

 

Jeżeli działania trwają dłużej, w macierzy zaznacz odpowiednio więcej kratek (np. FR 

prywatny z przykładu powyżej). Podobnie, jeżeli dane działania mają odbywać się co jakiś 

czas (przykład: pr wewnętrzny 2). 

 

Wyróżniamy dwa rodzaje macierzy:  

- macierz chronologiczną, gdzie zadania są ułożone od najwcześniejszego do najpóźniejszego; 

- macierz zadaniową, gdzie poszczególne akcje są ułożone grupami: logistyka, PR, FR, itp. 

 

Macierz jest pomocnym narzędziem i warto ją przygotować przed rozpoczęciem projektu. 

Warto do niej wracać podczas jego realizacji i kontrolować czas, jaki pozostał nam na 

poszczególne zadania. 

 

Podział ról w zespole 

 

Powiedzieliśmy już co nieco na temat 

dekompozycji projektu i – jak można 

zauważyć – dotyczy ona zadań, nie ludzi. 

Jednak można domyślić się, że za 

poszczególne działki są odpowiedzialni 

ludzie, którzy odciążają koordynatora. Warto, 

żeby każda z wyżej wymienionych działek 

miała osobę nadzorującą. Niektóre działania mogą być wykonywane przed jedną osobę, 

natomiast innymi powinna zająć się większa grupa osób. 

 

Wśród ról zespołowych wyróżniamy: 

- koordynatora – odpowiedzialnego za całość projektu, trzymającego pieczę nad wszystkimi 

działaniami. Jest on najważniejszą osobą w projekcie; 
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- wice koordynatora – „prawą rękę szefa” – to osoba, która może zastąpić koordynatora 

w sytuacjach nadzwyczajnych. Ważne jest, żeby wyznaczyć tę funkcję, jednak może ona być 

sprawowana dodatkowo przez którąś z osób z teamu; 

- osoba odpowiedzialna za promocję projektu , kontakty medialne, jeśli nie mamy specjalisty 

od IT to również za projekty graficzne i stronę www; 

- osoba odpowiedzialna za zdobywanie funduszy i kontakty ze sponsorami oraz follow-up 

projektu; 

- osoba odpowiedzialna za atmosferę w zespole, pomagająca koordynatorowi w przypadku 

konfliktu, odpowiedzialna za teambuilding; 

- skarbnik – osoba, która „trzyma kasę”, rozlicza projekt, zbiera wszelkie faktury. To ona 

wraz z koordynatorem decyduje na co zostaną wydane pieniądze, powinna posiadać niewielką 

wiedzę matematyczną oraz wiedzieć na jakie produkty nie wolno brać faktur; 

- sekretarz – osoba robiąca sprawozdania ze spotkań grupy projektowej. Ta funkcja również 

może być łączona z inną. 

 

Można powiedzieć, że koordynator jest na najwyższym szczebelku w strukturze projektu. Pod 

nim są kolejne z wymienionych funkcji, jednak na tym się nie kończy. Działki takie jak 

promocja i pozyskiwanie funduszy mogą mieć więcej osób do pracy, a ludzie za nie 

odpowiedzialni swój własny, niewielki zespół. Dzieje się tak, gdyż zwykle tych zadań jest 

najwięcej i wymagają one większego zaangażowania. 

 

Działania te nazywane są zarządzaniem strukturą projektu. 

 

Opisana powyżej sytuacja jest w dużej mierze sytuacją idealną. Często zdarza się tak, że 

brakuje osób i nie będziesz w stanie aż tak dokładnie podzielić zespołu. Z drugiej jednak 

strony osoby będące częścią zespołu mogą realizować kilka projektów w jednym czasie – 

przypisanie nie jest ostateczne i często zdarza się tak, że występują przepływy ludzi pomiędzy 

grupami. 

 

Rozdział 6: Budżet – min, max, właściwy 

 

Budżet to zestawienie wszystkich przychodów i wydatków, które są związane z danym 

projektem. Przychody to wszelkie środki, które posiadasz i możesz wydać na realizację 

projektu. Wydatki, to wszystko, na co wydajesz pieniądze, by projekt się odbył. Różnica 
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między przychodami i wydatkami to dochód, bądź strata (której należy się wystrzegać i tak 

operować budżetem, żeby projekt przynajmniej nie stracił). 

 

Podczas przygotowania projektu należy stworzyć dwie wersje budżetu: budżet minimum 

i maksimum. 

Budżet minimalny mówi o tym, jaka ilość pieniędzy jest niezbędna do realizacji projektu – 

innymi słowy: bez jakiej kwoty projekt nie ma szans na realizację.  

Z drugiej strony warto stworzyć budżet maksymalny, czyli taki, który zawiera wszelkie 

możliwe atrakcje i udogodnienia dla uczestników. Informuje on, przy jakiej kwocie projekt 

będzie maksymalnie dobrze zrealizowany. Są to dwa przykładowe budżety – budżet 

minimalny musisz zaprojektować, a następnie – w miarę uzyskiwania kolejnych przychodów 

aktualizować o kolejne wydatki z budżetu maksymalnego.  

 

Przykładowy budżet znajdziesz na rysunku poniżej: 

 

 

Pamiętaj, żeby aktualizować budżet na bieżąco – nie tylko w trakcie przygotowań, ale 

również w trakcie realizacji projektu. Jeżeli zostawisz wszelkie rozliczenia na koniec, może 

się okazać, że nie masz wystarczających środków na pokrycie wydatków. Tym bardziej, że 

często w budżecie podaje się ceny w pewnym stopniu zaokrąglone – dobrze jest na bieżąco 

dokonywać weryfikacji i aktualizacji. 
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Wydatki znajdujące się w budżecie muszą mieć pokrycie w fakturach, dlatego ważne jest, aby 

faktury były dostarczane skarbnikowi i opisywane na bieżąco. Nie wszystko może być 

fakturowane. Wśród wydatków, których nie może realizować organizacja studencka znajdują 

się m.in. alkohol, papierosy, paliwo. Dodatkowo każda instytucja, do której zwrócisz się 

z prośbą o dofinansowanie może mieć pewne obostrzenia dotyczące finansowania (np. część 

uniwersytetów nie pozwala na fakturowanie artykułów papierniczych). Zwróć uwagę na te 

obostrzenia. Niektóre instytucje (np. szkoła) nie mogą wystawiać faktury, ale mogą wystawić 

rachunek. Rachunek jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym zobowiązanie 

finansowe.  

 

Pytanie: 

Z jakimi ograniczeniami dotyczącymi finansowania  spotkałeś się podczas organizacji 

projektu? 

 

Rozdział 7: Zasady pracy w grupie projektowej 

 

Prowadząc swoją własną grupę spotkasz się z szeregiem sytuacji, którym trzeba będzie 

sprostać. Pamiętaj, że zwykle w grupie będziesz pracować z grupą znajomych, którzy będą 

starali Ci się pomóc. Aczkolwiek nawet wtedy dobrze jest na początku pracy ustalić pewne 

zasady, którymi będziecie się kierować w trakcie przygotowań. 

 

Największym problem podczas realizacji projektu w organizacji pozarządowej jest motywacja 

członków oraz wdrożenie nowych osób w działalność grupy.  

 

Niestety, będąc organizacją non-profit nie możesz motywować członków środkami 

finansowymi. Dla części motywujące jest działanie przy samym projekcie. Trudniejszym 

zadaniem jest utrzymanie motywacji w trakcie przygotowań. Dlatego istotną rzeczą jest 

przeprowadzenie teambuildingu i określenie wzajemnych oczekiwań członków zespołu. 

Twoja własna motywacja może również być przykładem dla pozostałych osób z zespołu – 

jeśli koordynator sam wykonuje część zadań to o wiele łatwiej będzie mu znaleźć osoby, 

które go odciążą. Pamiętaj jednak, żeby nie brać zbyt wiele obowiązków na siebie!   
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Rozdział 8: Podstawy promocji projektu 

 

Aby projekt był rozpoznawalny musi być 

odpowiednio promowany. Zarówno tym, jak 

i kontaktami z mediami zajmuje się PR. Inaczej 

wyglądają jednak działania PR w przypadku 

mniejszych i większych projektów, chociaż cześć 

działań jest wspólna dla każdego z nich. 

 

Podstawowymi narzędziem PR, które podnoszą widoczność projektu są strony www i kanały 

społecznościowe. W organizacjach studenckich duży nacisk kładzie się również na patronaty 

honorowe i patronaty medialne.  

Patronat honorowy nad projektem obejmują zwykle ważne i rozpoznawalne osoby lub 

instytucje, które swoim nazwiskiem (nazwą) świadczą o projekcie. Patronat medialny 

z kolei to wsparcie mediów. Dzięki niemu projekt obecny jest w danym medium i widoczny 

dla szerokiej publiczności. 

 

Pismo o patronat honorowy/medialny powinno zawierać: 

- opis projektu 

- opis organizacji 

- prośbę o patronat medialny/honorowy 

Pismo o patronat powinno mieć maksymalnie 2 strony A4. Niektóre instytucje (np. 

ministerstwa) posiadają własne formularze, które należy wypełnić w celu otrzymania 

patronatu. 

Pamiętaj, żeby wypełnić wszelkie zobowiązania, których wymaga patron lub, które 

zobowiązałeś się podjąć. 

 

Kolejnymi narzędziami, z których może skorzystać koordynator są te związane z mediami 

tradycyjnymi: gazety i radio oraz –trudniejsza do zdobycia – telewizja. Możesz się ubiegać 

zarówno o patronat tych instytucji, jak i zabiegać o ich obecność podczas projektu, czy też 

Twoją obecność (jako koordynatora) na łamach/antenie. Kontakt z tymi podmiotami 

nawiążesz zwykle mailowo lub telefonicznie. Dużo łatwiej będzie Ci pozyskać media 

studenckie niż media profesjonalne.  
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Podczas prowadzenia kampanii promocyjnej pomocne są także różnego rodzaju plakaty, 

ulotki czy też materiały informacyjne. Pamiętaj, że na każdym z nich powinno być widoczne 

logo organizacji, a także logo projektu. Z drugiej jednak strony popularność tych środków 

znacznie spada, a ludzie coraz mniej chętnie spoglądają na tradycyjne ulotki. Projektując 

takową staraj się być kreatywnym i niekonwencjonalnym. Czasami pisana odręcznie ulotka 

jest lepsza niż wydruk na najlepszym papierze. 

 

Jednak największą szansą dla organizacji typu non-profit jest Internet, gdzie bezpłatnie 

możesz poinformować rzesze ludzi o tym, że organizujesz projekt. Mając nawet niewielkie 

doświadczenie i umiejętności jesteś w stanie stworzyć stronę www, fanpage, blog, informację 

na forum czy też mailing. 

 

Jakichkolwiek działań nie podjąłbyś pamiętaj, że cała strategia PR powinna być spójna 

i dostosowana do odbiorcy. Inaczej będziesz komunikować się przez plakaty, inaczej przez 

stronę www, a jeszcze inaczej przez Facebook (gdzie stopień sformalizowania komunikatu 

jest mniejszy). 

 

Rozdział 9: Fundraising, czyli sponsorzy dla projektu 

 

Fundraising to jedna z ważniejszych czynności podczas realizacji projektu. Powinna być 

dobrze zaplanowana. Jeżeli organizacja ma ograniczoną bazę sponsorów warto przed 

rozpoczęciem kampanii porozmawiać z osobą odpowiedzialną za finanse organizacji. 

Powinna ona posiadać informacje, którzy sponsorzy byli ostatnio eksploatowani i nie warto 

do nich dzwonić.  

 

Organizacje studenckie mogą zwracać się do dwóch rodzajów sponsorów: 

- instytucjonalnych – wszelkich uczelni (zarówno państwowych i prywatnych), fundacji, 

urzędów; 

- prywatnych – sklepów, banków i wszelkich innych podmiotów nie będących instytucjami. 

 

Sponsorów zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy możemy prosić o jeden z dwóch 

rodzajów wsparcia projektu: 

- sponsoring finansowy – czyli pieniądze, 
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- sponsoring rzeczowy, zwany też sponsoringiem in-kind – czyli rzeczy, które 

wykorzystasz przy projekcie (materiały biurowe, art. spożywcze, art. chemiczne, gadżety, 

itp.) jak i usługi, które zostaną wykonane (np. wydruk dokumentów, xero, itp.) 

 

Zwracając się do instytucji zwykle, choć nie zawsze, wniosek o dofinansowanie jest poparty 

prośbą o objęcie projektu patronatem honorowym. Zwykle instytucje mają również swój 

własny wzór pisma o dofinansowanie, który należy wypełnić zgodnie z instrukcją. Jeżeli nie 

ma takiego wzoru to należy samodzielnie stworzyć wniosek lub ofertę sponsorską, w której 

krótko przedstawisz projekt, organizację oraz wymienisz zobowiązania zarówno jednej, jak 

i drugiej strony. W przypadku instytucji praktykuje się zwyczaj pisania wniosków. Te 

podmioty mają co roku przeznaczoną określoną kwotę na dofinansowania, którą muszą 

rozdysponować.  

 

Co powinien zawierać dobry wniosek? 

- wstęp grzecznościowy z zaznaczoną prośbą o wsparcie projektu, 

- opis projektu zawierający czas trwania, jego cele, grupę odbiorców, 

- krótki opis organizacji, 

- sformułowaną prośbę o wsparcie popartą odpowiednią, krótką argumentacją, 

- zakres świadczeń, które otrzyma sponsor w zamian za wsparcie projektu. 

Wniosek nie powinien mieć więcej niż 2 strony A4. 

 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku 

sponsorów prywatnych. Te podmioty muszą 

zostać w odpowiedni sposób „ugryzione”, gdyż 

tylko od ich dobrej woli – i Twojej skuteczności 

– zależy, czy uda się przekonać właściciela do 

wsparcia Twojego projektu. Nie jest to zadanie 

łatwe, gdyż część firm posiada już stałe 

współprace, jednak dobra argumentacja, uprzejmość, ale i upór, oraz dobra oferta sponsorska 

potrafią przekonać wiele osób do wsparcia projektu. 

 

Należy pamiętać, że oferta sponsorska powinna być dopasowana do potrzeb potencjalnego 

sponsora. Inaczej będziesz się zwracać do banku, a inaczej do piekarni, która często nawet nie 

posiada adresu e-mail. 
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Dobra oferta sponsorska powinna: 

- mieć ciekawą oprawę graficzną i zdjęcia (ale nie te na których team świetnie bawi się przy 

wódce i chipsach), 

- powinna zawierać ciekawy opis organizacji, 

- powinna zawierać ciekawy opis projektu, z wymienionymi celami, grupą odbiorców itp., 

- może zawierać logo poprzednich sponsorów/partnerów, 

- musi zawierać świadczenia, które chcesz zaproponować sponsorowi, 

- musi zawierać prośbę o wsparcie (konkretne), 

- musi zawierać dane kontaktowe. 

 

Zanim jednak wyślesz ofertę sponsorską musisz porozmawiać z potencjalnym partnerem. 

NIGDY nie wysyłaj oferty mailowo nie rozmawiając wcześniej z przedstawicielem firmy! 

Istnieje prawie stuprocentowa pewność, że od razu wrzuci Twoją ofertę do spamu albo do 

kosza. 

 

Rozmowa przez telefon nie jest rzeczą łatwą i w pewnym sensie można ją porównać do pracy 

osoby z call-center. Podczas rozmowy należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach: 

- rozmawiając przed telefon uśmiechaj się, nawet na siłę. Zmienia się wtedy ton Twego głosu 

i rozmówca to słyszy, 

- przedstawiając się zawsze podaj swoje imię i nazwisko oraz pełną nazwę organizacji, 

- zorientuj się, czy rozmawiasz z osobą decyzyjną, jeśli nie, poproś o kontakt z takową, 

- nie używaj słów: sponsor, sponsoring. Źle się one kojarzą. Korzystaj raczej ze sformułowań: 

nawiązanie współpracy, wsparcie projektu, 

- znaj dobrze temat rozmowy – musisz znać dobrze zarówno projekt, jak i mieć przynajmniej 

podstawową wiedzę na temat tego, czym zajmuje się organizacja, w której działasz. 

Czasami jest tak, że już rozmową telefoniczną jesteś w stanie przekonać kogoś do wsparcia 

projektu, jeśli jednak jesteś proszony o przesłanie oferty – nie zwlekaj! Uczyć to jak 

najszybciej po zakończeniu rozmowy. 

 

Zdarza się również, że zostaniesz zaproszony na rozmowę dotyczącą sponsoringu. Pamiętaj 

wtedy o eleganckim stroju. Dobrze jest, jeśli na rozmowę idą dwie 

osoby – wygląda to profesjonalnie, a Ty będziesz czuł się pewniej 

mając odpowiednie wsparcie. 
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Podczas pozyskiwania funduszy należy pamiętać o dwóch istotnych rzeczach: 

podziękowaniach dla sponsorów, o których będzie mowa później, oraz o uzupełnianiu bazy 

danych, aby kolejni koordynatorzy oraz zarząd mieli jasność, jak wygląda najnowsza 

współpraca z określonymi firmami. 

 

Rozdział 10: Gdy nadchodzi ten dzień 

 

Tydzień przed projektem to bardzo gorący okres. Nagle nadchodzi świadomość, że godzina 

zero jest tuż, tuż. Serce zaczyna bić szybciej, poziom adrenaliny wzrasta, w głowie pojawiają 

się różne scenariusze, pytania: „Czy pamiętałem o wszystkim?”. 

 

Spokój. To właśnie to, czego potrzebujesz 

najbardziej w danym momencie. Jeżeli 

realizowałeś projekt zgodnie z planem, często 

wracałeś do wykresu Gannta – nie musisz się 

martwić. Wszystko na pewno pójdzie dobrze – 

potrzeba jeszcze tylko odrobinę wysiłku. 

 

Planowanie działań w ostatnim tygodniu 

projektu jest osobnym zagadnieniem i bardzo 

ważna jest współpraca zarówno w zespole, jak i z zarządem organizacji.  

 

Rzeczy, o których należy pamiętać to: 

- organizacja spotkania na 2-3 dni przed realizacją projektu, podczas którego podzielone 

zostaną zadania, 

- posiadanie numerów telefonów do wszystkich, którzy będą pracować w trakcie realizacji 

projektu, 

- pewność, że członkowie posiadają Twój numer telefonu, 

- stały dostęp do telefonu komórkowego, 

- spisanie, wydrukowanie programu z naniesionym planem działania zespołu. 

 

Kluczową rolę odgrywa ostatnie spotkanie. To ono jest momentem odpowiednim na 

„odprawę”: zebranie numerów telefonów i – przede wszystkim – jasny podział zadań to 
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rzeczy, które w dużej mierze zagwarantują Ci sukces. Pytaj członków zespołu, czy aby na 

pewno wszystko jest jasne. Przygotuj sobie rezerwy czasowe, wspólnie ustalcie godziny 

spotkania w dniach realizacji projektu. Teraz jest moment, w którym musisz kontrolować 

wszystko. I musisz darzyć ludzi największym zaufaniem. 

 

Ważne jest, żeby wszystkie zadania były zaplanowane i łatwo dostępne dla koordynatora. 

Dodatkowy program przedsięwzięcia, na którym naniesione są informacje dotyczące zadań 

zespołu powinien być w widocznym miejscu. Oczywiście, jeśli projekt trwa dłużej (tydzień 

bądź dwa) nie trzeba ustalać z góry kto będzie odpowiedzialny za konkretne akcje w 12 czy 

14 dniu projektu, a wdrożyć planowanie w trakcie jego trwania (spotkania zespołu w trakcie 

projektu pozwalają na bieżąco delegować zadania, służą także jako „wentyl”, podczas którego 

można zewaluować działania i określić, co należy poprawić). 

 

Pozostaje tylko czekać na uczestników i postępować zgodnie z planem ☺. 

 

Rozdział 11: Co po projekcie? Ewaluacja i Follow-up 

 

Projekt został zrealizowany? Ale to nie znaczy, że został zakończony! Zespół projektowy 

musi jeszcze kilka dni popracować zanim uda się na zasłużony odpoczynek. Ewaluacja 

i follow-up – na te dwa działania musisz znaleźć czas po projekcie. Inaczej projekt może się 

okazać jedynie pozornym sukcesem i stać się problemem dla przyszłych koordynatorów. 

 

Ewaluacja to nic innego jak podsumowanie projektu – ocena zarówno pozytywnych stron, 

jak i elementów, które należałoby poprawić. Ewaluacja jest szczególnie istotna przy 

projektach cyklicznych, kiedy kolejny koordynator będzie mógł wykorzystać wskazówki 

swojego poprzednika.  

 

Metod przeprowadzania ewaluacji jest wiele – możesz ich poszukać w Internecie i wybrać 

metodę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. 

 

Z kolei Follow-up to w największym skrócie podziękowania dla partnerów i sponsorów 

projektu. Każda firma czy instytucja, które wsparły projekt powinna otrzymać podziękowania 

w formie pisemnej, najlepiej zaniesione osobiście. Wysłanie maila z podziękowaniami nie jest 

wystarczające.  
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Na podziękowania może składać się wiele rzeczy w zależności od finansów, które są na to 

przeznaczone. Może to być dyplom z podziękowaniami w ładnej teczce, gadżet projektu czy 

bombonierka. Partnerów w mniejszym stopniu 

interesuje co otrzymali, ale ważne dla nich jest to, 

że zostali docenieni za swój wkład. W ten 

poprawisz samopoczucie sponsora czy partnera i – 

co najważniejsze – budujesz pozytywny 

wizerunek organizacji, dzięki czemu istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że sponsor/partner wesprze 

jej działania po raz kolejny. 

 

Ważną rzeczą jest wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań względem sponsora/partnera 

i przedstawienie mu wyników działań. Dlatego miłym dodatkiem do podziękowań jest 

sprawozdanie z projektu lub zdjęcia (najlepiej z logo sponsora/partnera). 

 

Do zadań follow-up zaliczamy również aktualizację baz danych. Korzystają z nich Twoi 

współpracownicy, koledzy z organizacji. Odpowiednio zaktualizowana baza danych zawiera 

informacje o współpracy oraz o możliwości starania się o kolejne wsparcie w takim czasie, 

żeby nie „nadwyrężyć” sponsora. 

 

Zakończenie 

 

Realizacja projektu nie musimy być rzeczą skomplikowaną. Oczywiście, różne są projekty, 

nad niektórymi trzeba popracować dłużej, nad innymi krócej. Wszystko zaczyna się na 

samym początku – odpowiednio zaplanowany projekt, możliwe scenariusze, przewidywane 

zagrożenia – w znacznym stopniu ułatwią pracę podczas przygotowań.  
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