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Mamy wyciszone mikrofony
Problemy techniczne 

zgłaszamy na czacieMówimy pojedynczoMamy włączone kamery



Co działa?
● Podzielmy się doświadczeniem i obserwacjami. 

3 przykłady sukcesu 
w zbieraniu pieniędzy dla szkoły. 
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Dlaczego potrzebujemy pieniędzy?



Projekt jest to zorganizowane 

działanie zmierzające do osiągnięcia 

określonego celu



Zasoby projektu



Proces myślenia o realizacji projektu 

Potrzeba Cel Działanie Rezultat 

Brak problemu



Proces myślenia o realizacji projektu 

Potrzeba Cel Działanie Rezultat 

Brak problemu



Czym jest potrzeba? 

Luka, brak, rozbieżność między stanem 
obecnym a pożądanym.

W opisie uzasadnienia potrzeby 
realizacji projektu wykazujemy, że 
istnieje ważny powód, dla którego 
przedsięwzięcie powinno być 
realizowane. 



Analiza problemów/potrzeb

Podczas analizy problemów staramy się zdefiniować problemy oraz znaleźć 
związki przyczynowo-skutkowe, szukamy odpowiedzi na pytania:

kogo dotyczy problem i na czym polega?

jakie są przyczyny problemu?

Jakie są następstwa problemu?



Problem/potrzeba

• Kogo dotyczy problem i na czym polega?

• Jakie są przyczyny problemu?

• Jakie są następstwa problemu?



Projekt rozwiązuje problem, częściowo lub w całości. 

Jeżeli nie daje na to szans to nie powinien być realizowany.

Projekt musi 
odpowiedzieć na 
konkretny, 
istniejący problem



Cel projektu

Problem
(niekorzystna sytuacja 

obecnie)

Cel
(korzystna sytuacja w przyszłości)



Analiza celów

Etapy analizy celów :

Opis przyszłej, pożądanej sytuacji

Identyfikacja potencjalnych rozwiązań

Zamiana aspektów negatywnych w pozytywne



Analiza celów

Cele projektu konstruujemy i weryfikujemy w oparciu o 
metodę SMART: 

S Specific (konkretne)

M Measurable (mierzalne)

A Acceptable (akceptowalny)/ Ambitious (ambitne)

R Realistic (realne)

T Timebound (określone w czasie)



Zadania vs. cele 

ZADANIE – opis konkretnego działania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel.

Jak to osiągniemy?

CEL – oczekiwany rezultat, precyzyjnie opisany stan docelowy, do którego
będziemy dążyć; cel odnoszący się do rzeczywistych potrzeb szkoły.

Co chcemy osiągnąć?



Wolontariusze mają 
zbyt mała wiedzę 

nt. planowania 
projektów 

Zwiększenie wiedzy i 
umiejętności  nt. planowania 

projektów przez 40 
wolontariuszy z 10 NGO do 

końca 2020 r.

Problem Cel



Zwiększenie wiedzy 
nt. planowania 

projektów przez 40 
wolontariuszy z 10 

NGO 4 do końca 2020 
r.

1. nabycie umiejętności 
wynajdywania 

konkursów grantowych

2. nabycie umiejętności  
określania problemu i 

celu

3. nabycie umiejętności 
planowania budżetu i 

harmonogramu

cel i cele szczegółowe



S – Specific (konkretne)
M – Measurable (mierzalne)
A – Acceptable  (akceptowalny)
R – Realistic (realne)
T – Timebound (określone w czasie)

formułowanie celu



www.fundacja.orlen.pl

www.ngo.pl

www.eurodesk.pl

https://www.facebook.com/konkursyNGO/

http://mazowszelokalnie.pl/

https://tesco.pl/pomagamy/

https://fundacja.santander.pl/

https://witkac.pl/

www.niw.gov.pl

https://erasmusplus.org.pl

Informacja o konkursach

Dużo, dużo więcej 

http://www.fundacja.orlen.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.eurodesk.pl/
https://www.facebook.com/konkursyNGO/
http://mazowszelokalnie.pl/
https://tesco.pl/pomagamy/
https://fundacja.santander.pl/
https://witkac.pl/
http://www.niw.gov.pl/
https://erasmusplus.org.pl/


FUNDACJA ORLEN



FUNDACJA PZU



FUNDACJA BGK



EURODESK



Szukamy pieniędzy

Wasze zadanie

• Znajdźcie co najmniej 1 konkurs do którego pasuje wasz projekt,

• Sprawdź czy wymagany jest wkład własny, 

• Sprawdź czy można finansować koszty administracyjne, 

15 minut

https://www.eurodesk.pl/

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

https://www.facebook.com/konkursyNGO/

www.niw.gov.pl

https://www.eurodesk.pl/
https://fundusze.ngo.pl/aktualne
https://www.facebook.com/konkursyNGO/
http://www.niw.gov.pl/


Co zapamiętaliśmy?



Dziękuję za uwagę

Michał Rżysko

michal.rzysko@gmail.com

+48 661 116 199


