Praca
metodą projektu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt W sieci NGO realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi
Biuro projektu: 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

Praca metodą projektu
Cel szkolenia
Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem narzędzi do zarządzania projektem, uświadomienie
znaczenia jasnego podziału zadań, ewaluacji, nadzoru nad przepływami finansowymi oraz
zarządzania ryzykiem.

Plan szkolenia
Dzień 1
8:00-8:05 – Rozpoczęcie szkolenia
8:05-9:30 – Wprowadzenie do pracy metodą projektu
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 – Podstawowe elementy projektu
11:15-11:30 – przerwa kawowa
11:30-13:00 – Cel projektu
13:00-14:00 – przerwa obiadowa
14:00-15:30 – Praca warsztatowa

Dzień 2
8:00-9:30 – Zarządzanie projektem
9:30-9:45 – przerwa kawowa
9:45-11:15 - Zarządzanie zespołem projektowym
11:15-11:30- przerwa kawowa
11:30-13:00 – Problemy w pracy metodą projektu
13:00-14:00 – Obiad
14:00-15:30 – Praca warsztatowa

Materiały szkoleniowe

Wprowadzenie do pracy metodą projektu
Myślenie projektowe w praktyce
Czy:
▢ Lubisz notować to co musisz zrobić na żółtych kartkach i tworzyć listy zadań?
▢ We wszystkim, co robisz musisz wiedzieć PO CO?
▢ Lubisz jak się coś dzieje, jak trzeba coś robić, organizować, wymyślać, załatwiać…?
▢ Lubisz zmiany, przemeblowania, podróże, ruch, ulepszanie…?
▢ Lubisz doprowadzać rzeczy do końca?
▢ Lubisz nawiązywać nowe kontakty i poznawać ludzi?
▢ Musisz przemyśleć wszystkie za i przeciw zanim zacznie działać?
▢ Lubisz widzieć całość zadania, bo wie, co trzeba wtedy robić, co od czego zależy, co z czego
wynika…..?
▢ Odróżniasz przyczyny od skutków?
▢ Potrafisz na gorąco reagować na powstające problemy i pasjonuje go szukanie
alternatywnych rozwiązań?
▢ Lubisz pracę w grupie?
▢ Interesujesz się dlaczego coś się nie udało?
▢ Lubisz rozkładać przedmioty na ich części składowe?
▢ Masz w głowie wiele pytań, które zadaje lub boi się zadawać?
▢ Rozpoznajesz w ludziach ich naturalne talenty do robienia czegoś?

Jeśli przynajmniej 3 odpowiedzi są na TAK, to znaczy, że wiesz w praktyce co oznacza „myślenie
projektowe”!

Czym jest projekt?
Projekt to przedsięwzięcie, które ma początek i koniec. Jest procesem zaplanowanym
i kontrolowanym, a jego celem jest doprowadzenie do pozytywnego skutku i stworzenie nowej
jakości.

Projekt zawsze wprowadza zmianę!

Funkcje projektu


Porządkowanie działań (wiemy dokładnie co chcemy osiągnąć i jak to osiągnąć)





Zwiększenie efektywności i skuteczności (zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, oszczędza
czas i zasoby)
Zbieranie funduszy (projekt jest zawsze częścią każdego wniosku grantowego, jest też opisem
przedsięwzięcia, który stanowi podstawę do rozmów ze sponsorami)
Budowanie zespołu (przygotowanie projektu powinien odbywać się w grupie – najlepiej gdy
realizatorzy są również twórcami projektu)

Dlaczego warto się uczyć myślenia projektowego






Cały świat myśli/działa projektami
Jest to styl działania wykorzystywany w wielu obszarach zawodowych
Niezwykle ułatwia realizowanie celów zawodowych
Może to być fajna zabawa
Praca w grupie daje niesamowite poczucie bycia częścią całości

W jakich dziedzinach wykorzystuje się „myślenie projektowe”








Projektowanie/ Programowanie/IT
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Marketing i reklama
Gospodarka -Inwestycje/rynek/rynki finansowe/reformy
Gospodarstwa domowe/życie rodzinne
Polityka
Życie społeczne w tym w wielkiej mierze edukacja

Historia metody projektu
Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęto ją stosować na początku XX
wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka.
Uważał on, że metoda ta nie jest w istocie jedną z wielu metod kształcenia, lecz jest naczelną zasadą
dydaktyczną. Kilpatrick twierdził, że uczniowie powinni samodzielnie zdobywać wiadomości
i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę
teoretycznie.
Ponadto: uczniów nie powinno się zmuszać do podejmowania niechcianych przez nich działań, bo
jako niechciane – nie przyniosą trwałego i zadowalającego efektu. Innymi słowy – to uczniowie sami
mają decydować, co chcą robić, szkoła ma zaś stworzyć im sprzyjające rozwojowi warunki.

Na czym polega efektywność metody projektu
Skuteczność metody projektów w procesie nauczania polega na tym, że:
•
•

rozwija samodzielność, samorządność, umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej,
integruje ją,
stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,

•
•
•
•
•
•

uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, przygotowuje do przyszłej
pracy zawodowej,
rozwija myślenie twórcze,
umożliwia zaprezentowanie wyników własnej pracy,
wzmacnia motywację poznawczą,
integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, łączy proces nauczania z doświadczeniem i aktywnym
działaniem,
daje możliwość samooceny oraz wypowiadania się na temat swojej pracy i działań kolegów,
co było dobre, a co mniej na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Podstawowe elementy projektu

Podstawowe elementy projektu omówimy na przykładzie projektu pod hasłem „Marzenie życia”

Pytanie

Opis
Co chcesz zrealizować zanim
umrzesz? – tytuł projektu

Co?

Po co?

Dlaczego to jest ważne, czyli
jakie cele spełni realizacja tego
marzenia?

Jakie działania i w jakiej
kolejności należy podjąć?
Jak to zrobić?

Działania, wydarzenia ode
mnie zależne
Co jest potrzebne do
realizacji?

Pytanie o zasoby

Co już mam do realizacji tego
projektu?

Twoja odpowiedź

Pytanie o deficyty i wyzwania
Czego mi jeszcze brakuje?

Harmonogram działań
Od czego zacząć i co robić po
kolei ?

Rezultaty (owoce)

Co się musi stać, żebym
uznał/a projekt za
zrealizowany?

Ocena i ewaluacja

Co się udało/nie
udało/dlaczego?

Projekt musi posiadać:



ściśle zdefiniowany cel, który jest zgodny z założeniami programu, w ramach którego jest
realizowany
precyzyjnie określone rezultaty, w tym wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu, związany
z nimi budżet

Etapy projektu








Planowanie
Identyfikacja problemu
Działania
Harmonogram
Źródła finansowania
Wdrożenie
Prezentacja



Ewaluacja

Planowanie (zarys działań)








ustalenie zespołu projektowego,
wybór odbiorców,
ocena rzeczywistych potrzeb odbiorców,
określenie celów oraz zarysu działań, których zadaniem będzie poprawa sytuacji odbiorców,
podział na etapy (od planowania do ewaluacji) – przyporządkowanie osób do pracy nad tymi
etapami,
opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych,
miejsca realizacji projektu.

Identyfikacja problemu
Podejmowanie inicjatywy realizacji projektu powinno rozpoczynać się od zebrania i analizy możliwie
pełnych, aktualnych i wiarygodnych danych wejściowych. Dane wejściowe do projektów inicjowanych
przez organizację stanowią:
• informacje i dane powalające na pełną identyfikację i analizę problemu, którego rozwiązanie
będzie celem projektu - wyniki badań (publikowane i niepublikowane), obserwacje własne
(potwierdzone), informacje pozyskane od beneficjentów,
• charakterystyki klientów / interesariuszy projektu (wszystkich),
• wytyczne i warunki określone przez sponsora (dokumentacja konkursowa),
• zasoby wiedzy organizacji (wnioski z poprzednich projektów),
• zdefiniowane oczekiwania klientów / interesariuszy (rzeczywiste),
• informacje i dane pozwalające na analizę i ocenę realnych możliwości zaspokojenia tych
oczekiwań,
• wyniki analizy uwarunkowań wewnętrznych, umożliwiające ocenę zdolności organizacji do
realizacji projektu.

Działania




wybór tematu,
określenie form działań (odpowiednich technik i metod), mających na celu rozwiązanie
problemu,
opracowanie planów działań.

Harmonogram
Przyporządkowanie poszczególnych
z zaznaczeniem terminów.

osób

do

pracy

nad

kolejnymi

działaniami

projektu

Najczęściej ze względu na swój rozmiar projekt realizowany jest w dłuższym okresie: kilka tygodni,
miesięcy, rok, wiele lat.
Podstawą utworzenia harmonogramu projektu są ustalenia dotyczące zakresu działań, potrzebnych
zasobów oraz informacje o ograniczeniach dostępności tych zasobów. Pierwszym krokiem

zmierzającym do zbudowania harmonogramu jest ustalenie wzajemnych zależności i powiązań
pomiędzy działaniami. Pomiędzy dwoma działaniami A i B możliwe są następujące rodzaje powiązań:
•
FS – zakończenie A później rozpoczęcie B - (najczęściej występujące powiązanie): działanie B
nie może się rozpocząć dopóty, dopóki działanie A nie zostanie zakończone.
•
SS – rozpoczęcie A później rozpoczęcie B: działanie B może się rozpocząć dopiero wtedy, gdy
rozpocznie się działanie A.
•
FF – zakończenie A później zakończenie B: działanie B nie może się zakończyć dopóty, dopóki
działanie A nie zostanie zakończone
•
SF – rozpoczęcie A później zakończenie BG: działanie B może się zakończyć dopiero wtedy,
kiedy działanie A nie zostanie rozpoczęte.
(symbole F i S oznaczają odpowiednio: finish i start).

Źródła finansowania i partnerzy







organizacje pozarządowe,
instytucje rządowe,
samorządy lokalne,
instytucje,
prywatni sponsorzy,
media.

Wdrożenie



Realizacja projektu zgodnie z założeniami.
Reagowanie na zmiany sytuacji

Ewaluacja (informacje zwrotne od adresatów projektu)
Na zakończenie projektu dokonywana jest ewaluacja projektu, polegająca na zbieraniu, analizie,
interpretacji danych związanych z efektywnością realizowanych przedsięwzięć.
Ewaluacja kształtująca powinna być rozpoczynana możliwie wcześnie i dokonywana w sposób ciągły.
Taką ewaluacją bieżącą może być monitoring. Wyniki ewaluacji kształtującej stanowią informację
zwrotną, która może posłużyć do wprowadzenia zmian w realizacji projektu.
Ewaluacja zbiorcza (sumująca) podsumowuje efekty realizacji projektu oraz dostarcza informacji,
które należy uwzględnić planując następne projekty.
Ewaluację można przeprowadzać w formie pisemnej i słownej. Narzędziem służącym do
przeprowadzenia ewaluacji jest karta ewaluacji projektu.

Ewaluacja jest procesem – i to procesem systematycznym!
Ważne jest więc świadome, zaangażowane i odpowiedzialne podejście do działań ewaluacyjnych.
Ewaluacja ma jednak wiele twarzy zależnych od tego, w jakiej sytuacji i przez kogo jest stosowana.

Zapraszamy zatem do odniesienia poniższych definicji i tez charakteryzujących pojęcie ewaluacji do
planowanych lub realizowanych przez Was projektów.
Ewaluacja:














to systematyczne zbieranie informacji z pewnego zakresu, którego celem jest dostarczenie
przydatnej informacji zwrotnej;
to zaplanowane i systematyczne działanie uwidaczniające, w jakim stopniu zostały osiągnięte
cele;
to proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele (edukacji) są
rzeczywiście realizowane;
to sztuka zadawania pytań;
to systematyczne badanie zdarzeń, które mają miejsce w ramach realizowanego programu
bądź stanowią jego konsekwencję;
to systematyczny i jawny proces zbierania informacji na temat istoty, charakteru i wartości
interesujących zjawisk;
służy nie uzasadnieniu (programu), lecz poprawie istniejącego stanu rzeczy;
to proces zbierania informacji i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji;
zdyscyplinowana ocena (Hanna Komorowska);
to proces diagnostyczno-oceniający, zawierający w sobie elementy pomiaru, osądu i decyzji
(Jean-Jacques Guilbert);
jest procesem systematycznego gromadzenia informacji na temat działania, właściwości
i rezultatów programów, personelu oraz produktów (Michael Quinn Patton);
to systematyczne badanie wartości lub zalet jakiegoś obiektu;
to systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawanie relacji (w postaci
raportu) z tego, jak się rzeczy mają, z intencją dostarczenia danych ułatwiających
podejmowanie decyzji (Herbert Simon).

Najprościej ewaluację można określić jako ustalanie wartości czegoś. Ewaluacja jest częścią procesu
podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne,
jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów
i wartości.

Istota ewaluacji:











Ewaluacja nie jest z natury obojętna dla otoczenia. Jej prowadzeniu towarzyszą liczne
konteksty oraz dylematy etyczne i polityczne.
Ewaluacja to działanie usystematyzowane.
Ewaluacja to proces i powstały w jego wyniku produkt.
Ewaluacja dotyczy strategii i działań praktycznych.
Proces ewaluacji obejmuje:
- rozeznanie problemu,
- zebranie i analizę odpowiednich danych,
- udostępnienie wyników.
Ewaluacja może być autokratyczna, demokratyczna lub biurokratyczna.
Ewaluacja może być formatywna (bieżąca, kształtująca) lub konkluzywna (sumująca,
końcowa).
Ewaluacja może być zewnętrzna lub wewnętrzna.





Autoewaluacja (nie samoewaluacja) to coś innego niż ewaluacja wewnętrzna.
Ewaluacji nie należy utożsamiać z monitorowaniem.
Ewaluacja ma mało wspólnego z ocenianiem, kontrolą, inspekcją, nadzorowaniem.

Cel projektu

Opracowując cele należy określić cele ogólne. Są one wspólne dla wszystkich grup zadaniowych. Cele
ogólne należy uszczegółowić celami operacyjnymi w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.
Cele mogą ulec modyfikacji w trakcie realizacji projektu, jeżeli jest to z jakichś względów
uzasadnione. Powinny być sformułowane, zapisane i uporządkowane w taki sposób, aby określały
kolejność czynności związanych z planowaniem i realizacją zadań.

CEL powinien być:
PROSTY - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne
i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację,
MIERZALNY - a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub
przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji,
ATRAKCYJNY - aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania; cel musi być
stosunkowo trudny do osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę, ale jednocześnie być w zgodzie
z postulatem osiągalności - cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym
motywację do jego realizacji,
PASJUNUJĄCY - w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny osobie go ustanawiającej, cel
ekscytujący motywuje do osiągnięcia go,
ISTOTNY - powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla
tego, kto będzie go realizował,
OKREŚLONY W CZASIE - powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy
go osiągnąć, aby wyznaczony czas mobilizował do działania.

Jednym z narzędzi najczęściej stosowanych jest właśnie METODA SMART– sprawdzony zestaw zasad,
dzięki którym nasz cel można prawidłowo określić.

Jaki więc powinien być dobrze określony cel?

Po pierwsze cel powinien być „S”: specific – szczegółowy, konkretny
Nasz cel powinien być dookreślony, czytelny. Mamy wiedzieć co chcemy osiągnąć, po co chcemy to
osiągnąć i jak chcemy to osiągnąć.

W przypadku, np. celu dotyczącego znalezienia pracy należałoby określić, jakiej pracy– przykładowo
"znalezienie pracy na stanowisku:..., w miejscowościach:..., z wynagrodzeniem:... itp" – określamy
sobie nasze oczekiwania, wartości związane z pracą– dla każdego oczywiście będą one inne.

Po drugie – „M”: measurable– mierzalny
Powinniśmy tak dookreślić cel, abyśmy mogli go zmierzyć, co nam pozwoli stwierdzić, czy go
zrealizowaliśmy lub, w jakim stopniu go zrealizowaliśmy.
Musi istnieć jakaś miara (wskaźnik) oceny stopnia jego realizacji – najlepiej, gdy jest to kryterium
wymierne, określone liczbowo. Gdy nie jest to możliwe, konieczne jest poszukiwanie jak najbardziej
jednoznacznych kryteriów jakościowych.
Cel: "chcę, aby w firmie wzrosła sprzedaż" nie jest mierzalny. Jego mierzalność osiągniemy, np.
poprzez dookreślenie „..wzrosła sprzedaż o 15% w porównaniu do poprzedniego okresu”.
Dzięki temu będziemy mogli zmierzyć realizację naszych działań.
W projektach które skupiają się głównie na wzroście, nabyciu umiejętności miękkich trudno czasem
dookreślić mierzalność celu. Ważne tu jest, aby tak skonstruować cel, aby można było wyznaczyć
wskaźniki pomiaru celu. Przykładowo– jeżeli nasz zdiagnozowany problem dotyczy braku lub małej
wiedzy wśród konkretnej grupy na określonym obszarze z określonego zakresu, to mierzalność celu
można osiągnąć poprzez np.: „wzrost wiedzy z zakresu.... poprzez udział w działaniach projektu
potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu wśród........".

Po trzecie – „A”: acceptable/accurat – akceptowalny/trafny
Cel, który sobie wyznaczamy powinien być przez nas zaakceptowany. Jeżeli zostanie on nam z góry
narzucony, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie go nie zrealizujemy, bo nie będziemy czuli
potrzeby jego realizacji.
W praktyce ta zasada nie jest często bezpośrednio widoczna w zapisie celu. Przy konstruowaniu celu
we wniosku aplikacyjnym zasada ta wynika z opisu problemu, z oczekiwań grupy docelowej, z jej
opisu. Dzięki temu będziemy widzieli, że cel jest akceptowany przez osoby, grupę, instytucję, która
jest odbiorcą wsparcia.

Po czwarte – „R”: realistic– realistyczny
Czyli możliwy do osiągnięcia, możliwy do zrealizowania. Oczywiście nie powinien być również za mało
ambitny, bo jego realizacja w ostateczności nie przyniesie nam dużej satysfakcji.

Po piąte – „T”: time-bound– określony w czasie
Bez określenia czasu na jego realizację nie będziemy w stanie sprawdzić, czy cel został zrealizowany.
Dlatego tak ważnym jest określenie, po jakim okresie sprawdzimy, co się podziało, czy nam się udało.
W praktyce jest to raczej proste – czyli dookreślamy, jaki czas sobie dajemy na zrealizowanie zadań –
zrealizowanie celu.

W omawianym celu będzie to przykładowo wyglądać: "Wzrost sprzedaży żarówek typu... o 15%
w roku 2018 w porównaniu do poprzedniego okresu."
Określając w ten sposób cele jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną one osiągnięte.
W ten sam sposób powinniśmy podchodzić, do określania celu/celów projektu.

Na zakończenie przykładowy cel projektu:

Problem: w konkretnej miejscowości duży odsetek osób (konkretna ich charakteryzacja) ma
problemy związane z niską znajomością języka angielskiego, co utrudnia im znalezienie pracy (wynika
to z rozmów przeprowadzonych z potencjalnymi uczestnikami projektu, jak również
z pracodawcami).

Cel może być skonstruowany np: "Wzrost wiedzy z zakresu posługiwania się językiem angielskim
przez (ilość) osób (ilość kobiet, ilość mężczyzn) + (ich dookreślenie zgodnie z charakteryzacją
projektu) potwierdzony zdanym egzaminem (określenie tego egzaminu) w okresie realizacji projektu
(projekt jest określony w czasie więc określenie w czasie celu jest zachowane).

Zarządzanie projektem

Zarządzanie to zbiór wzajemnie powiązanych i skoordynowanych procesów, obejmujących
wyznaczanie celów, planowanie, organizowanie (struktur i zasobów), kierowanie i motywowanie oraz
kontrolę.
Zarządzanie projektem to zbiór powiązanych ze sobą i skoordynowanych działań, które obejmują:
• określanie celów - projektu, etapów, procesów składowych, zadań;
• planowanie – zakresu, czasu (harmonogram), kosztów (budżetu i przepływów pieniężnych),
struktury organizacyjnej, zatrudnienia, komunikacji, postępowania z ryzykiem, zapewnienia
jakości, zakupów i udzielania zamówień, procesów monitorowania, kontroli i ewaluacji oraz
zamykania projektu;
• organizowanie (struktur i zasobów) – ukonstytuowanie kierownictwa projektu (zespołu
zarządzającego), powołanie managera projektu, tworzenie zespołu projektowego – podział
zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych, wdrożenie planu komunikacji, szkolenia
i instruktarze członków zespołu, wybór podwykonawców, udzielanie zamówień, zawieranie
umów;
• kierowanie / motywowanie – organizacja pracy zespołu, szczegółowy podział zadań,
motywowanie, dbałość o sprawną komunikację, rozwiązywanie problemów;
• kontrolę / monitorowanie, ewaluację – identyfikowanie potencjalnych zagrożeń dla osiągnięcia
celów w toku realizacji, wykorzystania zasobów (przekroczeń limitów), budżetu, terminów,
systematyczna ocena postępu, ewaluacja wyników działań / etapów, ocena zgodności
z ustalonymi wymaganiami, inicjowanie działań naprawczych i korygujących, inicjowanie
potrzebnych zmian.

W zarządzaniu projektami zmierzamy do tego, by:
•
•
•
•
•
•
•
•

zrealizować cele projektu – osiągnąć wymagane wskaźniki / rezultaty, produkty,
dotrzymać terminów ustalonych w umowie,
nie przekroczyć budżetu (i nie złamać zasad ustalonych przez sponsora),
nie naruszyć obowiązującego prawa i warunków umowy o finansowanie,
spełnić wymagania sponsora dotyczące sprawozdawczości, rozliczeń,
zgromadzić dowody zgodności z umową,
zadowolić interesariuszy /beneficjentów,
mieć satysfakcję i by realizacja projektu była korzystna dla organizacji i poszczególnych
uczestników.

Aspekty zarządzania projektami
 Zarządzanie zakresem projektu – definiowanie i planowanie zakresu, doprecyzowanie zakresu,
tworzenie struktury podziału prac (WBS), weryfikacja zakresu, monitorowanie i kontrola;
 Zarządzanie czasem w projekcie – określenie działań, ich kolejności i powiązań, szacowanie
zasobów, identyfikowanie ograniczeń dostępności zasobów, szacowanie czasów trwania,
tworzenie harmonogramu, monitorowanie i kontrola;
 Zarządzanie kosztami projektu – szacowanie kosztów, kalkulacje, budżetowanie kosztów,
planowanie przepływów pieniężnych, monitorowanie i kontrola kosztów i przepływów
pieniężnych;
 Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie – planowanie zasobów i struktury, kwalifikowanie,
zatrudnianie i tworzenie zespołu, organizacja pracy i kierowanie, monitorowanie i kontrola;
 Zarządzanie zamówieniami w projekcie – planowanie zakupów, zamówień i umów,
kwalifikowanie oferentów, ocena i wybór ofert, nadzorowanie realizacji zamówień, umów oraz
dostaw, odbiory i rozliczenia z dostawcami i podwykonawcami, postępowanie reklamacyjne;
 Zarządzanie komunikacją w projekcie – planowanie komunikacji (sprzężeń informacyjnych
adresat - nadawca, zakresu i form, częstotliwości, języka), sprawozdawczość, nadzór nad
sprawnością systemu komunikacji, rozwiązywanie problemów;
 Zarządzanie ryzykiem w projekcie – planowanie zarządzania ryzykiem, identyfikacja zagrożeń,
analiza i ocena ryzyk, planowanie reakcji na ryzyka, monitorowanie i kontrola ryzyka;
 Zarządzanie jakością w projekcie – planowanie zapewnienia jakości, wdrożenie ustaleń planu,
monitorowanie i kontrola skuteczności wdrożenia (np. wewnętrzne audyty jakości
w projekcie);
 Zarządzanie integracją projektu – ustalenie celów, planowanie zarządzania projektem;
zarządzanie - nadzorowanie działań i interakcji; analizowanie wyników monitorowania
i kontroli, planowanie i nadzorowanie wprowadzania zmian (zintegrowanie i kontrola);
ewaluacja etapów i końcowa, zamknięcie projektu.

Metodyki zarządzania projektami
Projekty inicjowane i realizowane przez organizacje pozarządowe zazwyczaj są finansowane ze
środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności z Europejskiego
Funduszu Społecznego. W 1992 roku Komisja Europejska przyjęła do stosowania wytyczne
zarządzania projektami oparte na modelu Project Cycle Management (Zarządzanie Cyklem Projektu).
Nie jest to metodyka „obowiązkowa” lecz rekomendowana, szczególnie do definiowania i planowania
projektów współfinansowanych ze środków UE. W celu poznania zasad inicjowania projektów
zgodnie z PCM, w stopniu wystarczającym do ich efektywnego stosowania w organizacji
pozarządowej, warto przestudiować „Podręcznik zarządzania projektami miękkimi (w kontekście
Europejskiego Funduszu Społecznego) „wydany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2006
roku. Choć w istocie jest to raczej metodyka zarządzania programami niż projektem, to proponowane
w niej narzędzia takie jak: „drzewo problemów”, „drzewo celów”, „matryca logiczna” są bardzo
przydatne w fazie inicjowania projektów w organizacji pozarządowej.
Najbardziej rozpowszechnioną metodyką zarządzania projektami jest PMBOK (Project Management
Body Of Knowledge). Jej podstawą jest tzw. kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami „PMBOK
Guide” publikowany przez Project Management Institute (PMI). Jest to równocześnie narodowy
standard zarządzania projektami w USA. Podręcznik opisuje 9 obszarów „wiedzy” w zarządzaniu
projektami, 2 rodzaje procesów (zarządzania i wykonawcze), 5 grup procesów zarządzania
(rozpoczęcia, planowania, realizacji, monitorowania i kontroli, zakończenia). Zgodnie z założeniami,
zakres wykorzystania metodyki PMBOK w konkretnym projekcie zależy od decyzji (podejścia) zespołu
zarządzającego i/lub managera projektu. PMBOK nie określa szczegółowo narzędzi zarządzania
ograniczając się jedynie do wskazania / przywołania metod i technik opisywanych w innych
publikacjach. W celu poznania istoty tej metodyki należy zapoznać się z treścią „Kompendium wiedzy
o zarządzaniu projektami PMBOK Guide” – wydanie 3, Warszawa 2006 (niebawem ukaże się w Polsce
4 wydanie podręcznika).
Coraz większą popularność na świecie zyskuje metodyka PRINCE 2 (PRoject IN Controlled
Environments). Metodyka, której początki wiążą się z specyficznymi przedsięwzięciami
informatycznymi, w 1996 roku została opublikowana jako zbiór ogólnych zasad zarządzania
projektami (niezależnie od dziedziny biznesowej) i stała się standardem
w Wielkiej Brytanii. W zarządzaniu projektami wg PRINCE 2 szczególny nacisk kładzie się spełnienie
wymagań dotyczących wyników, komunikację i dokumentowanie. „Oficjalnym” podręcznikiem tej
metodyki jest angielskojęzyczna publikacja „Managing Successful Projects with PRINCE2” wydanie 3,
The Stationery Office (TSO), 2006. Informacje na temat tej metodyki są powszechnie dostępne
w formie materiałów informacyjnych i szkoleniowych na stronach www.
Specyficznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami dostarcza publikacja IPMA (International
Project Management Association) pn “ICB (IPMA Competence Baseline) „ wersja 3 z 2006 roku.
Prezentowany w niej standard wymagań dotyczy wiedzy, doświadczenia i umiejętności kierowników
projektów (ich kompetencji), niezbędnych do zarządzania projektami i kończenia ich sukcesem.

Zarządzanie zespołem projektowym
Projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, a więc łączy w sobie wiele rożnych elementów.
W związku z tym dobrze jest realizować projekt przy pomocy zespołu projektowego.

Umiejętności uczestników projektu kształcone w toku pracy projektowej













podejmowanie decyzji grupowych,
rozwiązywanie konfliktów,
wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych,
poszukiwanie kompromisu,
dyskutowanie,
dokonywanie oceny pracy grupy,
układanie harmonogramu działań,
planowanie i rozliczanie budżetu (w przypadku działań gdzie niezbędne są fundusze...),
poszukiwanie sojuszników i sponsorów do realizacji przedsięwzięcia,
przewidywanie trudności w realizacji projektu i radzenie sobie z nimi,
korzystanie z różnych źródeł informacji,
doskonalenie umiejętności występowania publicznie.

Metody aktywizujące używane w realizacji projektów









wywiad,
analiza źródeł,
analiza już istniejących danych,
gromadzenie materiałów,
tworzenie modeli, rysunków, diagramów, wykresów
praca w terenie,
praca w grupach (np. rozmowy w parach, praca w małych grupach),
burza mózgów, debaty.

Jak podtrzymać lub przywrócić motywację uczestników?












systematycznie sprawdzać, co naprawdę zostało zrobione;
spotykać się z uczestnikami projektu często, może być na krótko;
doceniać i chwalić to, co już zrobili;
pomagać w razie poważnych problemów;
podkreślać najbardziej atrakcyjne momenty projektu;
poinformować o projekcie środowisko, zachęcić do współpracy
promować projekt poza organizacją, nawiązać kontakt z lokalnymi mediami;
zaangażować ekspertów i zewnętrznych obserwatorów;
potraktować przygotowanie publicznej prezentacji jako źródło motywacji;
oceniać i doceniać realizację poszczególnych etapów projektu;
stosować ocenianie kształtujące.

Jeśli dobrze zaplanujemy, właściwie przygotujemy do realizacji, dostosujemy do realiów i możliwości
uczniów dany projekt, to nie zagrażają mu większe trudności. Mogą wystąpić m. in. takie zagrożenia
jak:








,,słomiany zapał” (można go przezwyciężyć np. poprzez pozytywną motywację, wydłużenie
czasu realizacji, zawężenie realizowanego obszaru tematycznego, zwiększenie rangi oceny
wspierającej),
nieotrzymanie zaplanowanych środków finansowych (dostosować realizację projektu do
posiadanych środków),
przypadki losowe, np. dłuższa choroba uczestników (przesunąć w czasie realizację projektu;
do realizacji projektu włączyć kilku innych osób, którzy wspólnie będą koordynować
realizację projektu),
konflikty grupowe (zdiagnozowanie ich przyczyn, podjęcie działań w celu ich rozwiązania),
nieumiejętność pracy w grupie (poznać przyczyny niewłaściwej pracy grupowej, podjąć
działania zmierzające do integracji grupy i poprawy funkcjonowania grupy).

Problemy w pracy metodą projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje:
•
•
•
•

identyfikację zagrożeń,
ocenę ryzyka w oparciu o analizę zagrożeń, ich przyczyn i skutków,
ustalenie postępowania z ryzykiem (plan zarządzania ryzykiem),
zaplanowanie i wdrożenie potrzebnych działań zapobiegawczych oraz ocenę ich skuteczności,

Przedstawiony cykl działań powinien być przeprowadzony w fazie inicjowania i planowania projektu
a następnie powtarzany w fazie realizacji, w każdym przypadku wprowadzania zmian w projekcie,
zmiany uwarunkowań zewnętrznych, zmiany wymagań sponsora, przepisów prawnych itp. Dlatego
zarządzanie ryzykiem obejmuje też monitorowanie uwarunkowań projektu (zewnętrznych
i wewnątrz-organizacyjnych) w aspekcie wystąpienia nowych (nierozpoznanych wcześniej) zagrożeń
i/lub zmian poziomu ryzyka wcześniej rozpoznanego.
Niezależnie od wystąpienia okoliczności, które mogą stwarzać nowe zagrożenia lub zwiększać ryzyko
związane z wcześniej rozpoznanymi, opisaną procedurę należy przeprowadzać w sposób planowany,
systematycznie (zwykle w powiązaniu z kontrolą i oceną postępu).

Identyfikacja zagrożeń to w istocie poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
• co może być „nie tak”?
• jakie mogą być tego przyczyny?
• co może spowodować, że nie zostaną zrealizowane cele i spełnione wymagania dotyczące
wyników i przebiegu realizacji?
• jakie konkretne sytuacje, decyzje, zdarzenia itp. mogą być powodem zakłóceń
 w przebiegu projektu?
• jakie potencjalne nieprawidłowości lub straty mogą spowodować?

Trafność tych przewidywań zależy przede wszystkim od wiedzy i doświadczenia ludzi, których pytamy
ale również od zastosowanej przy tym metody. Do celów identyfikacji można wykorzystać np:
badanie z zastosowaniem listy pytań eksperckich („check-listy”), burzę mózgów, metodę scenariuszy
lub inne, szeroko opisywane w literaturze. Dążąc do możliwie pełnego rozpoznania zagrożeń
i związanego z nimi ryzyka należy usystematyzować prowadzone analizy np. kierując uwagę na
kolejne obszary zarządzania projektem. Stosując proponowane podejście identyfikujemy:
• RZ - ryzyka zakresu - ryzyka wykonania działań w niepełnym zakresie lub konieczności / faktu
przeprowadzenia działań niezaplanowanych;
• RK - ryzyko kosztów - potencjalne niezgodności pomiędzy strukturą i/lub wartością kosztów
a ustaleniami budżetu projektu, sytuacje braku środków na pokrycie zobowiązań;
• RT - ryzyko czasu - ryzyka opóźnienia terminów realizacji zadań i całego przedsięwzięcia;
• RJ - ryzyko jakości - ryzyka niespełnienia wymagań dotyczących wyników – zgodności
z ustalonymi wymaganiami;
• RP - ryzyko związane z personelem - niewystarczającego stanu zatrudnienia - zmniejszenia
stanu lub zwiększenia ilości prac do wykonania oraz niewystarczających kompetencji
pracowników zatrudnionych w projekcie;
• RD - ryzyko związane z dokumentowaniem - ryzyka niewystarczających (niepełnych)
dowodów wykonania zadań i/lub zgodności ich wyników lub przebiegu z ustalonymi
wymaganiami
oraz
nieprawidłowości
dotyczących
identyfikacji,
gromadzenia
i przechowywania dowodów i dokumentów.

Po ustaleniu listy potencjalnych nieprawidłowości (zagrożeń), jakie mogą wystąpić w projekcie należy
poddać je analizie w celu ustalenia czym mogą być spowodowane.
Analizę taką może ułatwić przyjęcie założenia, że potencjalne przyczyny są zwykle związane z:
• człowiekiem (jako decydentem lub wykonawcą działań), jego wiedzą, umiejętnościami,
motywacją;
• informacjami, w oparciu o które działanie jest przygotowywane i wykonywane;
• zasobami (materiałami) wykorzystywanym w działaniu – ich jakością, ilością, dostępnością;
• stosowanymi metodami, sposobem postępowania, procedurami;
• warunkami w jakich działanie jest wykonywane;
• stanem i dostępnością wykorzystywanych urządzeń, instalacji, oprogramowania.

Praca warsztatowa
Stworzenie własne projektu na szablonie stanowiącym załącznik nr 1.
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Załącznik nr 1
WZÓR PROJEKTU
3. Tytuł projektu
4. Termin realizacji

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

II. Dane organizacji
1. Nazwa organizacji

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:
1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

2) działalność odpłatna pożytku publicznego:

III. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów projektu
1. Streszczenie projektu

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość realizowania projektu

3. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji projektu

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji projektu (należy opisać zakładane rezultaty– czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

6. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji projektu (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis powinien
zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji projektu, np. liczbę świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie,
liczbę odbiorców; przy opisie działania oferent może dokonać analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji projektu)

7. Harmonogram na rok ……………….
(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań)

Lp.

Nazwa działania

Planowany
termin
realizacji

Zakres działania

8. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji projektu (należy opisać kwalifikacje osób oraz ich sposób
zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę
społecznie)

