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WSTĘP 
Ta krótka publikacja skierowana jest do osób, które zastanawiają się co jeszcze mogą zrobić dla  
poprawy sytuacji swoich dzieci lub podopiecznych z niepełnosprawnościami.  

Autorki: Ilona Rzemieniuk i Katarzyna Tadeusiak-Jeznach pragną przybliżyć rodzicom projektową metodę  
pracy, pokazać możliwości zdobywania dofinansowania przedsięwzięć skierowanych na wsparcie rozwoju  
i terapię dzieci i zachęcić do łączenia się i współpracy w grupach nieformalnych i formalnych (stowarzysze-
niach, fundacjach). Nie podajemy Państwu recepty, lecz wskazujemy na różne możliwości pokazując plusy  
i minusy. Nie próbujemy nauczać lecz zachęcamy a czasem wskazujemy na ukryte zasoby ale też i ostrzegamy 
pokazując ryzyka.

W projekcie „Podaj dalej - sztafeta wiedzy” Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci, chce się podzielić 10- cio 
letnim własnym doświadczeniem. Myśląc o realizacji swoich pomysłów wiele osób ubiera je w ramy projektu. 
Przygotowując się do pracy nad opisem projektu autor/ autorzy powinni w pierwszej kolejności poznać pro-
blem i wyznaczyć cel.



PROBLEM I CEL
Czasem w podróży, w rozmowie ze znajomymi a czasem we śnie - wpadamy na świetny pomysł. 

Z gatunku tych, które jak już się ujawnią, nie dają spokoju i domagają realizacji. Każdy, kto nie zapomni  
o swoim pomyśle, zabiera się za planowanie, by przekuć go w projekt. Bo przecież projekt to nic innego jak 
opisanie pomysłu. Wszystkie projekty zaczynają się od dostrzeżenia/ zdiagnozowania problemu/potrzeby. 

Jeśli nie ma problemu, nie ma projektu

Projekty mają cykliczny charakter, stanowią zamknięte całości, które składają się z kilku następujących  
po sobie (zawsze w tej samej kolejności) stałych elementów:



Kształt każdego z tych elementów w projekcie powinien być odpowiedzią na pytania:

Jaka jest sytuacja?
Jakie są potrzeby?

PROBLEM

Po co?
Co chcę zmienić?

CELE

Co i jak? Kiedy?
DZIAŁANIA  

I HARMONOGRAM

Jak to sprawdzę?
OCENA/EWALUACJA

Za ile?
Jakich zasobów potrzebuję?

ZASOBY/BUDŻET

Co zostanie osiągnięte?
REZULTATY



?!
PROBLEM 

Aby projekt przyniósł korzyści jego odbiorcom, 
powinien być odpowiedzią na ich potrzeby. 

By je poznać, należy przeprowadzić diagnozę po-
trzeb - uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące 
problemu, który chcemy rozwiązać. 

Powinniśmy zapytać potencjalnych odbiorców 
naszego projektu o ich postrzeganie problemu, 
którego projekt ma dotyczyć. Znając ich ogląd 
sytuacji, dodajemy wiedzę, którą mamy na dany 
temat (np. raporty z badań, statystyki) i odpowia-
damy sobie na pytania dotyczące problemu. 

DIAGNOZA 

Oznacza zebranie w odpowiedni sposób danych, 
które wymagają interpretacji, oceny, a następnie 
określenie badanego złożonego stanu rzeczy, co 
odróżnia diagnozę od prostego zbierania informa-
cji i ich porządkowania. 

(E. Mazurkiewicz)



Korzyści z diagnozy
uporządkowanie istniejącej wiedzy z danego obszaru

pokazanie perspektywy wielu grup

zdobycie zupełnie nowych informacji, odkrycie wyjaśnień/okoliczności  
dotąd nie analizowanych

stworzenie realistycznego planu działania na rzecz zmian

 wykształcenie przydatnych technik działania (warsztaty, diagnoza lokalna,  
tworzenie koalicji), które mogą dawać wymierne korzyści  

(np. przy staraniu się o środki na realizację naszych pomysłów)



Podstawowe pytania dotyczące problemu

KOGO
DOTYCZY?

CO GO
POWUDUJE?

JAKIE 
WYWOŁUJE 

SKUTKI?

JAKIE MAMY
DOWODY?

JAKA JEST JEGO
UCIĄŻLIWOŚĆ?

SKĄD O NIM  
WIEMY?

Gdy dokładnie opiszemy problem, będziemy gotowi aby sformułować cele projektu.



Cele
Definiowanie celów polega na przekształceniu PROBLEMU rozumianego jako opis negatywnej rzeczywistości  
w pozytywną (jakiej spodziewamy się po zakończeniu projektu). Czyli inaczej mówiąc cel to zwierciadlane  
odbicie problemu.

PROBLEM 
to negatywny obraz  

rzeczywistości

CEL 
to pozytywny obraz  

rzeczywistości

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami działają 
indywidualnie, w związku z tym nieskutecznie.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością działają  
w grupie, aktywnie i skutecznie  na rzecz  

swoich dzieci. 

Cele powinny być:
a)  szczegółowo określone i dotyczyć  

konkretnych problemów,

b)  mierzalne za pomocą wskaźników  
pomiaru,

c) akceptowalne, trafne,

d)  realistyczne, możliwe do osiągnięcia  
poprzez realizację działań projektu,

e) określone w czasie.



Działania
Działania mówią o sposobie osiągania celu. Muszą być logicznie powiązane z problemem i celami, a ich realiza-
cja ma przynieść rezultaty, które będą istotne dla osiągnięcia celu. W projekcie nie należy przewidywać działań, 
które nie będą przyczyniać się do realizacji celów. Planując działania należy zadbać o to, aby: 

A. wiedzieć i opisać co konkretnie zostanie zrealizowane w ramach projektu; 

B. uczestnicy mieli szansę wywierania wpływu na kształt oferty ;

C.  harmonogram realizacji działań był logiczny, uwzględniający wszelkie wymagania formalne, brał pod uwagę 
obiektywne uwarunkowania czasowe typu wakacje, święta, rok szkolny itp.;

D. oferowane wsparcie było rzeczywistą szansą na zmianę sytuacji uczestników/odbiorców projektu.

Wszystkie przewidziane w projekcie działania powinny znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramie. 

Każde z planowanych działań powinno odbyć się w dokładnie określonym momencie realizacji projektu.  

Stworzenie harmonogramu, czyli uporządkowanie działań w czasie, pozwala spojrzeć na projekt jako całość  
i określić, ile czasu będzie potrzebne, by przejść drogę od momentu planowania do ewaluacji projektu. Pomoże 
też w określeniu kosztów przedsięwzięcia, ocenie zasobów i podziału zadań między wykonawców.



Zasoby
By zrealizować jakiekolwiek przedsięwzięcie, potrzebne są zasoby. 

Pisząc zasoby mamy na myśli nie tylko pieniądze, ale także zasoby typu pozafinansowego: 

LUDZI 
ekspertów w dziedzinach, których projekt dotyczy, osoby, odpowiedzialne za realizację projektu (np. 
koordynatorów, pracowników administracyjnych, księgowych), wolontariuszy;

RZECZY 
miejsce dogodne do realizacji projektu 
(umeblowane biuro), sprzęt (komputery,  
telefony,drukarki itp.),materiały biurowe. 

Po określeniu zasobów i działań trzeba  
sporządzić budżet planowanego projektu.



Budżet
Zanim zaczniemy realizację pomysłów, musimy dobrze wiedzieć, ile to 
będzie kosztowało, za co i komu w projekcie musimy zapłacić, które 
działania będą pracą wolontariacką. Kluczowym jest pytanie: jakimi 
zasobami finansowymi dysponuje organizacja, a jakie środki musimy 
jeszcze pozyskać?

W budżecie/kosztorysie (tak samo jak w działaniach projektu) warto  
wyodrębnić 3 fazy realizacji przedsięwzięcia: 

fazę przygotowawczą - np. rekrutację zespołu i wolontariuszy, bada-
nia, pogłębienie diagnozy 

fazę realizacji - wynagrodzenie trenerów, którzy prowadzą szkolenie, 
koszty zaprojektowania plakatów i materiałów, druku oraz dystrybucji  
i publikacji materiałów promocyjnych o projekcie itp., koszty koordy-
nacji merytorycznej i administracji projektu i inne,

fazę ewaluacji - opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych, przygo-
towanie raportu podsumowującego projekt, koszt spotkania ewalu-
acyjnego dla wolontariuszy itp.

UWAGA NA KOSZTY 
szkolenia wolontariuszy (zawsze 
należy pamiętać, że zgodnie  
z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  
należy pokryć wszystkie koszty 
wolontariuszy takie jak: dojazd, 
nocleg, wyżywienie); opracowania 
materiałów szkoleniowych (jeśli w 
naszym projekcie planujemy pro-
wadzić szkolenia na jakiś temat); 
wynajęcia sali, w której odbędzie się 
szkolenie itp.



REALIZACJA PROJEKTU



Realizacja projektu 
to wdrażanie kolejnych działań zgodnie z harmonogramem i ich mo-
nitorowanie zakończone analizą rezultatów (ewaluacją). Przy realizacji 
projektów wiele organizacji zapomina o podzieleniu się informacją  
o swoim sukcesie, czego efektem są setki świetnie zrealizowanych 
przedsięwzięć, o których nikt nie słyszał. 

Należy mieć na uwadze kwestie informacyjno-promocyjne: upo-
wszechnianie informacji o tym, co jest robione i co zostało osiągnięte 
jako trwały rezultat projektu. 

Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu projektu, organizacje za-
bierają się do realizacji działań zawartych w harmonogramie. Najważ-
niejszym zadaniem pracy koordynatora projektu jest monitorowanie 
realizacji harmonogramu działań projektowych. 

Zaplanowanie monitoringu, metod zbierania danych i wskaźników 
oraz późniejszej ewaluacji to kwestie, którym trzeba poświęcić czas  
i należną uwagę. Dbanie o punktualne realizowanie, „odhaczanie” 
 kolejnych etapów projektu, wyznaczenie punktów zwrotnych tzw.  
„kamieni milowych” to podstawa pomyślnego wdrażania.



Rezultaty
Rezultaty są efektem działań projektowych, które służyły temu, by do-
prowadzić do realizacji celu, którego realizacja miała przyczynić się do 
rozwiązania problemu, będącego punktem wyjścia do opracowania 
projektu. Rezultaty osiągane są bezpośrednio w wyniku działań, w trak-
cie realizacji projektu. 

Rezultaty dzielimy na:

•  twarde (policzalne) – np. liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach, 
liczba wydanych publikacji, liczba zrealizowanych godzin zajęć z np. 
gimnastyki dla seniorów;

•  miękkie (niepoliczalne) – np. zmiana postawy, zmiana motywacji  
zewnętrznej na wewnętrzną.



Ewaluacja
Każdy projekt należy zakończyć ewaluacją, czyli analizą  
i podsumowaniem tego, co zrealizowano z powodzeniem, 
co wymagałoby poprawy, a co zupełnie nie wyszło lub  
z jakiś powodów świadomie z tego zrezygnowano. Jest to 
ogromnie ważny element, którego wiele organizacji nie 
darzy należytą estymą. 

Często zdarza się, że na fali sukcesu projektu „zapominamy” 
o ewaluacji. Nie jest to słuszne działanie, gdyż dzięki ewalu-
acji możemy poznać różne spojrzenia na realizację projek-
tu, dowiedzieć się, jak był on postrzegany przez odbiorców 
(beneficjentów), zespół projektowy, wolontariuszy. 

Dzięki rozmowom, ankietom, wywiadom możemy pozy-
skać informacje o mocnych i słabych stronach projektu, ze-
społu projektowego, wolontariuszy, a także o nas samych. 
Dzięki tym informacjom będziemy mogli lepiej przygoto-
wać się do kolejnego planowanego przedsięwzięcia. 



Współpraca partnerska 
O czym myślimy gdy mówimy partnerstwo? Defi nicje partnerstwa 
odnajdujemy w różnych publikacjach i dokumentach. 

PARTNERSTWO to dobrowolna i kooperacyjna relacja pomiędzy różnymi 
stronami, w której wszyscy uczestnicy zgadzają się pracować razem, aby 
osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyfi czne zadanie i dzielić ryzyko, od-
powiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści. 

Wg ONZ (raport na Zgromadzenie Ogólne w 2003 r.)

PARTNERSTWO to „więź łącząca 
członków zespołu, który pracuje 
w celu wypełnienia misji 
i celów, wspólnych dla wszystkich 
członków zespołu z korzyścią dla 
wszystkich i pracuje w sposób 
skoordynowany i zaangażowany”. 
Forum Rozwoju Banku Światowe-
go w rozdziale Tworzenie partner-
stwa w społeczeństwie obywatel-
skim (11/12.1999)



Przede wszystkim: po co organizacji partner? 
W jakich przypadkach należy szukać partnera i tworzyć projekty partnerskie, a kiedy nie ma 
takiej konieczności i partnerstwo jest jak „kwiatek do kożucha”? 

Współpraca partnerska bywa rozumiana jako: 
1)  naturalna konsekwencja podjętego wspólnego tematu i możliwość 

lepszej realizacji projektu, 

2)  uciążliwa konieczność znalezienia kogoś, gdyż obecność partnera  
w projekcie umożliwia otrzymanie wyższej kwoty dofinansowania lub 
dodatkowe punkty za tzw. „partnerstwo”.

Realizacja wniosku partnerskiego jest zawsze trudniejsza niż realizacja 
samodzielna, szczególnie gdy partnerów jest więcej niż dwóch. Wtedy 
organizacja wiodąca (tzw. lider) musi podjąć się koordynacji wszystkich 
etapów realizacji projektu. Zadaniem lidera jest zarządzanie projektem. 

PARTNERSTWO 
według jednej z wielu stoso-
wanych w środowisku organi-
zacji pozarządowych definicji 
partnerstwo jest określane jako 
dobrowolne, otwarte, formalne 
lub nieformalne porozumienie, 
którego członkowie zachowując 
autonomię, wspólnie realizują 
praktyczne długofalowe działa-
nia na rzecz określonego regio-
nu, doskonaląc je i monitorując 
oraz dzieląc koszty, odpowie-
dzialność, ryzyko, korzyści.



Korzyści z partnerstwa
•  Lepsze rozpoznanie i zrozumienie sytuacji danego obszaru, jego problemów, zwłaszcza gdy re-

alizujemy projekt poza swoim środowiskiem (np. w innym województwie), a naszym partnerem 
jest podmiot, który jest dobrze osadzony w lokalnym środowisku, może dostarczyć informacje  
o miejscowych problemach i potrzebach, specyfice środowiska. 

•  Wykorzystanie potencjału innej organizacji/podmiotu. Bywa, że sami znamy dobrze proble-
my lokalne, społeczność, lecz aby zrealizować projekt wprowadzający zmianę potrzebuje-
my wsparcia merytorycznego doświadczonej, wyspecjalizowanej organizacji lub instytucji.  
Przykładem jest działalność organizacji strażniczych, które znając metody kontroli obywatelskiej, 
mogą przekazać swoje doświadczenia i praktyczne rozwiązania (swój potencjał) partnerowi.   

•  Skumulowanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, czego efektem jest realizowanie większych, bar-
dziej efektywnych projektów. Efekt synergii związany z zasobami partnerów, środkami finansowymi, 
zapleczem materialnym, umożliwiającym realizację projektów na większą skalę ma dużą moc.



Kanon partnerstwa
Aby mówić o rzeczywistym partnerstwie, należy pamiętać że każdy z partnerów musi mieć na uwa-
dze 4 zagadnienia, które tworzą kanon partnerstwa: 

•  Komunikatywność rozumiana jest jako ustalenie określonego sposobu komunikacji, jasnego, czy-
telnego i praktycznego dla wszystkich (to aspekt techniczny), ale też jako sposób przekazywania 
informacji (jasny i czytelny) oraz otwarcie się na wymianę doświadczeń i wiedzy.

•  Przejrzystość dotyczy tak samo procedur, jasnego podziału pracy i środków finansowych, odpo-
wiedzialności i zadań jak i świadomości celu wśród wszystkich partnerów.

•  Kompetencje to aspekt współpracy, który bywa jednocześnie głównym motywem rozpoczęcia 
wspólnego projektu. Doceniając wzajemne doświadczenia, partnerzy rozdzielają zadania i role po-
między siebie tak, aby wykorzystać wzajemne zasoby wiedzy, uczyć się od siebie, wykorzystać róż-
norodność i w ten sposób umożliwić realizowanie bardziej skomplikowanych celów niż dotychczas 
(w „pojedynkę”).

•  Zaangażowanie to kluczowa cecha współpracy partnerskiej. Wszystkie strony powinny być „paro-
wozami” jadącymi w jednym kierunku. Tylko zespół, który wspiera się i identyfikuje w równym stop-
niu z celami i uczestnikami projektu może zrealizować wartościowy projekt. Warto w tym miejscu 
przypomnieć o szacunku i zaufaniu, które są wartościami budującymi współpracę. 



Każdy może być partnerem 
KOŁO PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO

STRONA
SPOŁECZNA BIZNES
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korporacje
i fundacje �rm

organizacje
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publicznej
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lokalne
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nieformalne
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i ministerstwa
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Czy aby wspólnie coś zrobić, konieczna  
jest umowa? 
Nie zawsze partnerstwo staje się działaniem sformalizowanym, opieczętowanym dokumentami  
i licznymi podpisami. Nie zawsze jest to wymagane, ale konieczne jest „dogadanie się” i umówienie 
co do szczegółów i charakteru realizacji przedsięwzięcia, czyli określenie:

• kto wchodzi w skład partnerstwa (opis i dane kontaktowe do partnerów),

• zakresu i celu działań ( warto ująć plany w harmonogram kolejnych prac),

• zadań do wykonania dla partnerów (z określeniem terminów i zakresu),

•  obowiązków i uprawnień partnerów (czyli wspólnie wypracowane zasady współpracy),

•  zobowiązań Partnerów związanych z rozliczeniem finansów np. dotacji,  
grantu, pożyczki - należy określić szczegółowo informacje  
o wysokości środków finansowych na pokrycie niezbędnych  
kosztów ponoszonych przez partnerów. 



Notatki



Notatki



Notatki





Publikacja przygotowana została w ramach projektu „Podaj dalej - sztafeta wiedzy” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera 

„NIE-GRZECZNE DZIECI” fi nansowanego z programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2015.

Misja Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa 

Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”:

pomoc dzieciom z ukrytymi niepełnosprawnościami, 

które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie 

społeczne, emocjonalne oraz zakłócają procesy 

uczenia się.


