


Tvorba a řízení projektů (7)

POPIS:
 Je důležité, aby členové RM/MP při realizaci svých iniciativ pro místní komunitu jednali efektivně, plánovitě, hospodárně a s dobrými úmysly. 
Práce s projektovou metodikou proto patří ke klíčovým kompetencím členů RM/MP. To umožní metodicky realizovat cíle stanovené členy 
RM/MP i cíle vyplývající z analýzy místních potřeb a problémů. Mladí členové RM/MP, kteří v radě teprve začínají, obvykle nemají žádné 
zkušenosti s plánováním a realizací projektů, proto je velmi důležité tuto kompetenci rozvíjet.

ZNALOSTI:
• dokáže rozpoznat rozdíl mezi prací na projektu a spontánními aktivitami.
• Zná nejdůležitější kroky vývoje projektu.
• zná různé programy Evropské unie, které mohou pomoci projektům rad mládeže. 
• Je si vědom, že je důležité dělat chyby, ale je připraven je náležitě napravit.

DOVEDNOSTI: 
• Umí formulovat hlavní body projektu: cíle, aktivity, harmonogram, rozpočet, spolupracující partnery. 
• Umí delegovat úkoly.  
• Dokáže zodpovědně plnit úkoly, které mu byly v rámci projektu přiděleny.
• Schopnost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu o průběhu a kvalitě projektových činností.
• Schopnost rozpoznat rizika a naplánovat vhodná nápravná opatření.
• Dokáže zmapovat zdroje potřebné pro projekt - finanční i jiné.
• Umí plánovat a podnikat kroky k získání potřebných zdrojů.
• Schopnost podávat zprávy o průběhu projektu.
• Umí napsat krátkou zprávu o projektu.

POSTUPY: 
• oceňuje úlohu systematického plánování činností.
• Je otevřený tomu, aby se naučil koordinovat projekty.  
• Nebojí se čelit obtížím a výzvám, které se mohou v průběhu práce objevit. 



CÍL
(čeho konkrétně 
chceme blokem 
dosáhnout)

Příprava účastníků na tvorbu a řízení projektů:
● určení konkrétních občanských aktivit, které mohou účastníci ve svých komunitách vykonávat,
● získání znalostí o nejdůležitějších otázkách, které je třeba vzít v úvahu při plánování sociálních aktivit,
● vytvoření představy o tom, co chtějí ve své komunitě skutečně změnit a jak toho dosáhnout,
● vypracování plánu účastníků na realizaci projektových aktivit.

POMŮCKY flipchart + fixy 

papíry A4 + pera, pastelky, tužky pro všechny účastníky

Plánovací tabulka - pro každou skupinu (Podpůrný materiál 1.)

ČAS 110 minut

OBSAH ● Identifikace (analýza) potřeb komunity - týmová práce na projektech

● Příprava akčního plánu

Tvorba a řízení projektů



Analýza (identifikace ) potřeb komunity

~ 65  min. Analýza (identifikace ) potřeb komunity , důležitých otázek a opatření, která je třeba přijmout.

Cílová stránka ● identifikace konkrétních občanských aktivit, které mohou účastníci realizovat ve svých komunitách.

Pomůcky Pomůcky: flipchart + fixy

Papíry formátu A4 

Propisky, pastelky, tužky pro všechny účastníky

pokyny Důležité otázky pro mladé lidi

Požádáme účastníky, aby se na 7 minut individuálně zamysleli nad občanskou aktivitou, kterou by chtěli ve své komunitě podniknout. 
Cílem je představit nápad, činnost, kterou zdokumentují - zaznamenají na papír A4.

Poté každý účastník představí ostatním své nápady a návrhy aktivit. Požádáme účastníky, aby návrhy seřadili do skupin na základě 
podobných nápadů (kritéria podobnosti jsou zde irelevantní). 
Po shromáždění nápadů rozdělíme účastníky do několika skupin po 3-10 členech. Každá skupina si vybere jeden nápad ze 
shromážděných nápadů, nebo pokud je shromážděné nápady inspirují, mohou společně vytvořit nový nápad. Úkolem každé skupiny 
bude vytvořit akční plán na základě odpovědí na následující otázky: 

● Jaká je vaše představa o změně, která by měla nastat?
● Proč je tato změna nutná?
● Kdo je cílovou skupinou této změny?
● Jaké jsou zainteresované strany této změny?
● Jaké události/akce/činnosti musí proběhnout, aby došlo ke změně?
● Jaký je časový rámec potřebný k provedení těchto činností?
● Jaké zdroje (vybavení, finanční, lidské) jsou potřebné pro realizaci?
● Jaká jsou rizika? Jak je minimalizujeme?



Analýza (identifikace ) potřeb komunity

~ 65  min. Analýza (identifikace ) potřeb komunity , důležitých otázek a opatření, která je třeba přijmout.

pokyny Skupina graficky znázorní odpovědi na "plakát" (papír). Na splnění úkolu je vyhrazeno 30 minut.
 
Po půl hodině skupiny vyvěsí plakáty svých projektů na zeď a vytvoří galerii svých projektů. U každého posteru nechá skupina svého 
zástupce, který o projektu pohovoří. Ostatní členové skupiny se procházejí po místnosti a seznamují se s dalšími nápady.

vyhodnocení analýzy Nakonec se ptáme, jak se účastníkům nápady líbí, zda si myslí, že jsou pro RM/MP realizovatelné. 
Všimněte si, že je důležité začít s malými jednoduchými aktivitami, které členům RM/MP poskytnou pocit vlivu/moci a základní 
zkušenosti s prováděním sociálních změn.



Vypracování podrobného akčního plánu

~ 45  min Vypracování podrobného akčního plánu

Cílová stránka ● Vypracování akčního plánu účastníky pro realizaci projektových aktivit.

Pomůcky - Papíry formátu A4

- Plánovací tabulka - pro každou skupinu (příloha 1)

pokyny Podrobný akční plán
Požádáme účastníky, aby se vrátili k obecnému přehledu nápadů, na kterých pracovali (analýza potřeb komunity), a připomněli si, co je 
jádrem jejich nápadů (aktivit). Mají na to 10 minut. V další části účastníci rozdělení do pracovních skupin odpovídají na otázky, které 
zaznamenávají na flipchart. Odhadovaná doba trvání aktivity je 30 minut.  
Otázky:

● Co musíme udělat, abychom dosáhli svých cílů (napište si jednotlivé kroky)? 
● Co bude potřeba - jaké zdroje: materiální (předměty)? 
● Kde akci provedeme? 
● Kdo nám může pomoci? - Seznam konkrétních osob 

Po zapsání odpovědí vytvoří podrobný plán práce s využitím plánovací tabulky - příloha 1.



Vypracování podrobného akčního plánu

~ 45  min Vypracování podrobného akčního plánu

vyhodnocení analýzy S účastníky diskutujeme o tom, jak se jim pracovalo, co pro ně bylo obtížné, co by v plánu změnili nebo upravili. Pomocí návodných otázek 

upozorníme na možné problémy :

● Bylo pro ně snadné izolovat jednotlivé činnosti?

● Jak byli vybráni lidé pro provádění různých činností?

● Je plán realistický? Existují nějaká rizika? Jak na ně můžeme reagovat?

● Odkud se vezmou potřebné zdroje?

Po diskusi děkujeme účastníkům za splnění tohoto úkolu a zdůrazňujeme, že na jedné straně je plán nezbytný k dosažení požadovaného 

cíle a na druhé straně je užitečné být flexibilní a plán upravit, pokud se v průběhu činnosti vyskytnou nějaké zvláštní/neočekávané 

okolnosti.

Plán také pomáhá analyzovat úspěchy a potíže po realizaci a to, co bylo možné udělat jinak.



POMŮCKY

Příloha 1.

Plánovací tabulka

Úkol Termín Odpovědné 
osoby Potřebné zdroje


