


Umiejętność tworzenia projektów i zarządzania nimi (7)

OPIS: 
Ważne by młodzieżowi radni realizując swoje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej działali skutecznie, planowo, oszczędnie oraz w słusznym 

celu. Dlatego kluczową kompetencją młodzieżowych radnych jest praca metodą projektu. Pozwoli ona w sposób metodyczny realizować cele, 

jakie postawili sobie młodzieżowi radni i które wynikają z diagnozy potrzeb i problemów lokalnych. Młodzieżowi radni rozpoczynając swoją 

przygodę w radzie zwykle nie mają doświadczenia w planowaniu i wdrażaniu projektów, dlatego bardzo ważne jest rozwijanie tej kompetencji.

WIEDZA:
● Rozumie czym różni się praca metodą projektu od spontanicznych działań
● Zna najważniejsze kroki w tworzeniu projektu

● Zna różne programy Unii Europejskiej, które mogą być pomocne w realizacji projektów młodzieżowej rady

● Rozumie rolę popełniania błędów i gotowości do wprowadzania korekt

UMIEJĘTNOŚCI:
● Umie sformułować najważniejsze punkty projektu: cele, działania, harmonogram, budżet, partnerów

● Potrafi dzielić się zadaniami, 

● Potrafi realizować odpowiedzialnie powierzone mu zadania w ramach realizacji projektu

● Potrafi dawać i przyjmować informację zwrotną na temat postępu i jakości działań w realizacji projektu

● Potrafi dostrzegać ryzyka i planować działania naprawcze

● Potrafi stworzyć mapę zasobów potrzebnych dla realizacji projektu - finansowych oraz innych

● Potrafi zaplanować i podjąć działania w kierunku pozyskania niezbędnych zasobów

● Umie informować na bieżąco na temat postępów we wdrażaniu projektu

● Umie napisać krótki raport z realizacji projektu

POSTAWY: 

● Docenia rolę systematycznego planowania działań
● Jest otwarty na uczenie się koordynowania projektu 

● Jest otwarty na trudności i wyzwania, jakie się pojawiają w trakcie pracy. 



GOALS OF THE 
BLOCK 
(What specifically 
do we want to 
achieve with the 
block)

Rozwinięcie przez uczestników umiejętności zarządzania projektami poprzez:

● nabycie przez uczestników wiedzy o najważniejszych kwestiach, które muszą wziąć pod uwagę planując działania 
społeczne;

● wypracowanie przez uczestników pomysłów na to, co naprawdę chcą zmienić w swojej społeczności i jak to zrobić

MATERIAL 
(that will be 
necessary to 
prepare the block) 

Materiały:
flipchart + flamastry
papier A4 + długopisy, kredki, ołówki dla wszystkich
Tabela planowania – dla każdej grupy (Materiał pomocniczy nr 1)

LENGTH IN 
MINUTES 
(how much time 
will be necessary 
for the block)

65 min. + 45 min. = 110 min.

SUMMARY 
(list od individual 
activities)

● Ważne sprawy młodzieży – praca zespołowa nad projektami

● Szczegółowy plan działań – praca zespołowa
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Ważne sprawy i działania do podjęcia

~ 65  min. Ważne sprawy i działania do podjęcia

cel ● Identyfikacja przez uczestników konkretnych działań obywatelskich, które mogą podjąć w swoich społecznościach

materiały / 
przygotowanie

Ten blok można realizować po zdiagnozowaniu potrzeb młodych ludzi w okolicy. Wtedy uczestnicy wypracowują w grupach projekty 
konkretnych działań w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb młodzieży, a nie tylko swoich chęci.

Materiały: flipchart + flamastry

Papier A4 + długopisy, kredki, ołówki dla wszystkich

Aktywności Ważne sprawy młodzieży
Prowadzący prosi uczestników o indywidualne przemyślenie działań obywatelskich, które chciałby podjąć w swojej społeczności. Poproś o 
symboliczne wyobrażenie tego działania i narysowanie na kartce A4. Uczestnicy mają na to działanie 7 minut.

Po tym czasie uczestnicy pokazują swoje kartki i każdy po kolei opowiada o własnym pomyśle. Następnie Prowadzący prosi, by 
uczestnicy ułożyli kartki w kilka zbiorów, które będą gromadziły podobne pomysły (tu kryteria dotyczące podobieństwa nie są istotne.). 
Gdy uczestnicy zgromadzą się przy swoich pomysłach w kilku grupach, Prowadzący przekazuje im kolejne zadanie.



Ważne sprawy i działania do podjęcia

~ 65  min. Ważne sprawy i działania do podjęcia

Aktywności Teraz każda grupa wybiera ze zgromadzonych pomysłów jeden lub, zainspirowana ich zbiorem, generuje nowy, wspólny pomysł na 
działanie. Zadaniem każdej grupy jest stworzenie projektu działania, poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

● Jaka jest Wasza wizja zmiany, która ma zajść?

● Dlaczego ta zmiana jest potrzebna?

● Jacy są docelowi odbiorcy tej zmiany?

● Kim są interesariusze tej zmiany?

● Jakie wydarzenia / akcje/ działania trzeba przeprowadzić, aby do zmiany doszło?

● Jak długa jest oś czasu, na której te działania umiejscowicie?

● Jakie zasoby (sprzętowe, finansowe, ludzkie) są niezbędne do realizacji?

● Jakimi ryzykami jest obciążone działanie? Jak będziecie je minimalizować?

Odpowiedzi grupa umieszcza na plakacie w sposób czytelny graficznie. Na wykonanie zadania grupy mają 30 minut.
 
Po upływie pół godziny grupy wywieszają swoje plakaty z projektami na ścianie i tworzą galerię projektów. Przy każdym plakacie grupa 
pozostawia przedstawiciela, który opowiada o projekcie. Pozostali członkowie grupy spacerują po sali i poznają inne pomysły. 

podsumowanie Prowadzący pyta jak podobają się uczestnikom pomysły, czy uważają je za realne do zrealizowania przez MR/PM. 
Komentuje, że ważne jest, aby zacząć od drobnych prostych działań, które dadzą młodzieżowym radnym poczucie wpływu / mocy oraz 
podstawowe doświadczenie we wprowadzaniu zmiany społecznej.



Robimy szczegółowy plan działania

~ 45  min Wprowadzenie teoretyczne

cel ● Opracowanie przez uczestników planu realizacji działań projektowych.

materiały / 
przygotowanie

Materiały: 
- Kartki A4

- Tabela planowania – dla każdej grupy (Materiał pomocniczy nr 1)

Aktywności Szczegółowy plan działań

Prowadzący prosi uczestników, żeby wrócili do ogólnego zarysu projektu, nad którym pracowali (patrz: poprzednia sesja) i aby 
przypomnieli sobie, co jest istotą ich projektu. Mają na to 10 minut.

Następnie uczestnicy w grupach projektowych realizują w czasie 30 min. następujące zadanie.
W grupach odpowiadają na poniższe pytania i zapisują odpowiedzi.

● Co trzeba zrobić, żeby się udało zrealizować nasze cele (zapisują poszczególne działania, kroki)?

● Co będzie potrzebne – jakie zasoby: materialne (przedmioty)?

● Gdzie wykonamy dane działanie?

● Kto może nam pomóc? - lista konkretnych osób

Po spisaniu odpowiedzi tworzą szczegółowy plan pracy, wykorzystując do tego Tabelę planowania – Materiał pomocniczy nr 1.



Robimy szczegółowy plan działania

~ 45  min Wprowadzenie teoretyczne

podsumowanie Prowadzący rozmawia z uczestnikami o tym, jak im się pracowało. Warto zwrócić uwagę np: na takie kwestie:

● Czy łatwo im było wyodrębnić poszczególne działania?

● W jaki sposób dobierano osoby do realizacji poszczególnych działań?

● Czy plan jest realistyczny? Czy widać jakieś zagrożenia? Jak możemy na nie odpowiedzieć?

● Skąd będzie można pozyskać niezbędne zasoby?

Po dyskusji Prowadzący dziękuje uczestnikom za realizację tego zadania i podkreśla, że z jednej strony plan jest potrzebny, aby osiągnąć 

zamierzony cel.A z drugiej - warto być elastycznym i modyfikować plan, jeśli w trakcie działań pojawią się jakieś szczególne okoliczności.

Plan pomaga też po jego realizacji w przeanalizowaniu sukcesów i trudności, tego, co można było zrobić inaczej.



Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy nr 1.

Tabela planowania


